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WSTĘP

ROZDZIAŁ VII. O KSIĘGACH SENTENCJI
Jak wśród kanonistów Mistrzem nazywany jest Gracjan, tak wśród teologów Piotr Lombard już przez pierwszych swoich uczniów zawsze był tytułowany Mistrzem, a potem częściej Mistrzem Sentencji. Słuszną bowiem sławę
zaskarbiło sobie jego dzieło teologiczne, jak widać z liczebności rękopisów
XI wieku, a jeszcze większą po latach 1223-1227, gdy Aleksander Haleński
obrał je za podstawę swoich wykładów jako mistrz wiodący w Paryżu. [118*]
Wkrótce, około 1240-1245 roku, weszło ono w używanie wydziału teologii.1 I słusznie, ponieważ wybijało się spośród innych sum i sentencji owego
czasu; przewyższało je w wykładzie nauki, zagadnień i poglądów.2 Chociaż
rzeczywiście pomijało niektóre zagadnienia czy miejsca teologiczne, jak
na przykład naturę i ustrój Kościoła, znaczenie zmartwychwstania Chrystusa
Pana w dziejach zbawienia, oraz pewne inne teorie soteriologiczne.

A. HISTORIA TEKSTU
Pragniemy tu, zanim w następnym rozdziale ustalimy zasady tego nowego wydania, w jakiś sposób naświetlić dzieje tekstu i jego układ, zarówno na podstawie źródeł, z których Mistrz czerpał naukę, jak z okoliczności
zewnętrznych, czyli z bardzo nielicznych świadectw, którymi uczniowie Mistrza lub inni uchylają zasłonę historii i tak do pewnego stopnia rozjaśniają
mrok zagadnienia.
1. O źródłach
Wszystkim już wiadomo, że Cztery Księgi Sentencji, zwłaszcza w niektórych rozdziałach drugiej i trzeciej księgi oraz w całej prawie księdze czwartej, niemal nie wykraczają poza bystre zapożyczenia. Trzeba przeto zbadać
zagadnienie źródeł.
1
Do roku 1255 Sentencje dotarły aż na kraniec znanego świata! Gdy bowiem brat Wilhelm de Rubruc OFM wyjechał w 1252 roku z Accon do Tatarów, jak sam świadczy w swoich
pakunkach wiózł Biblię, którą dał mu św. Ludwik IX, Psałterz z nutami, dar Królowej Pani,
oraz Sentencje i inne księgi, które lubił. Zobacz: Itinerarium Willelmi de Rubruc, wydane
przez A. van den Wyngaert w Sinica Franciscana, Quaracchi 1(1929)202, 204.
2
Tu można przytoczyć pogląd Ludwika Ott’a: „W żadnej innej księdze sentencji nie
odbijają się tak dobrze poglądy głównych szkół teologicznych owego czasu, jak w Sentencjach
Piotra Lombarda.” – Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur..., 208.
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1. Glosy samego Mistrza. Jak wynika z naszych badań, Księgi Sentencji
przynajmniej w części są owocem innych dzieł Mistrza, mianowicie jego
Glosy do Psalmów a zwłaszcza do Apostoła. Nie tylko bowiem dostarczają
mu bardzo wielu powag, lecz niekiedy także zagadnień teologicznych,
w które obfitują. Stąd w trzeciej serii przypisów dodanych do tekstu staraliśmy się wskazać miejsca równoległe lub źródła w tychże Glosach; czasem
mogliśmy je wyjaśnić i sprostować [119*] za pośrednictwem Florusa
z Lyonu, który jest głównym źródłem powag Świętego Augustyna.
2. Niektóre dzieła Augustyna. Niemniej sam tekst Sentencji wyjawia, jak
sądzimy, że już po ułożeniu tych Glos Mistrz poznał pewne księgi Augustyna w oryginale. Wśród nich można wyliczyć Enchiridion, Retractationes,
Liber 83 (84) Quaestionum, De doctrina christiana, być może i jakiś wybór z dzieła de Trinitate.3 Wolno do nich dodać pseudo-Augustyna, czyli
Fulgencjusza De fide ad Petrum.4 Z drugiej strony jaśniejsze od słońca jest,
że dzieło Augustyna De Genesi ad litteram znał jedynie poprzez Glossa
ordinaria.
3. Glossa ordinaria. Ta Glosa zwyczajna, nie tylko do Księgi Rodzaju,
lecz także do innych ksiąg, zwłaszcza proroków i ewangelii, była stałym źródłem Mistrza, z którego też wydobył wiele powag. Lecz jeżeli nie pominęliśmy innych miejsc, dwukrotnie tylko przytaczana jest jako wyjaśniacz,
wielokrotnie jako powaga.5 Stąd słusznie jawi się węzeł, którym Mistrz złączony jest ze szkołą i tradycjami Anzelma z Laon. Staraliśmy się to unaocznić odsyłając czytelnika do sentencji i nauki tej szkoły, chociaż nie zawsze
było oczywiste, że stanowią one źródło bezpośrednie.
4. Summa sententiarum oraz dzieła Hugona ze Świętego Wiktora. Za tą
samą tradycją idą dwa dzieła, które należą do pierwszorzędnych źródeł
Mistrza: Summa sententiarum [...] oraz De sacramentis christianae fidei
Hugona ze Świętego Wiktora. Często więc są przytaczane w przypisach wyjaśniających budowę tekstu.
5. Piotr Abelard. Z drugiej strony, a nawet jakby z innej tradycji, nie możemy pominąć Piotra Abelarda, zwłaszcza pomni świadectwa Jana Kornwalijskiego, który był słuchaczem Lombarda na krótko przed jego wyborem na
biskupa Paryskiego. Wykładając bowiem trzy po- [120*] glądy o wcieleniu,
3
Co do tego nie jesteśmy zdecydowani. Wiadomo bowiem, że dzieło, czyli zbiór Florusa
z Lyonu nie wystarczyłoby, ani inne, które wskazuje autor najnowszego wydania (Corpus
Christianorum Latinorum 50A, 589nn); lecz z drugiej strony trudno byłoby udowodnić,
że Mistrz miał w rękach całe dzieło Augustyna.
4
Zobacz jednak niżej, strony 82 i 102, gdzie pod tytułem De fide ad Petrum dwukrotnie
przytoczone jest De fide et symbolo; stąd prawdopodobnie powagi te wzięte zostały z jakiegoś źródła drugorzędnego, a nie z Florusa. Niemniej Mistrz wzmiankował to dzieło Fulgencjusza w pierwotnej Glosie Listu do Rzymian 1,3 (jak niżej, s. 76, przypis do rozdziału 4).
5
Zobacz niektóre przykłady poniżej. Jako „wyjaśniający” przytaczana jest: s. 474, nota 9
i s. 481. Jako „powaga” zaś: s. 146, nota 4; s. 539, nota 1; s. 561, nota 2; a potem w trzeciej
księdze, dystynkcja 15, rozdział 1, n. 4; oraz dystynkcja 16, rozdział 1, n. 2; w czwartej zaś:
dystynkcja 4, rozdział 4, n. 7.
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które Mistrz przytoczył w księdze III, dystynkcji 6 oraz dystynkcji 7, rozdziale 1, pogląd trzeci oznacza jako własny Lombarda, i wskazuje prawdopodobne źródło: „Że zaś ten pogląd Mistrz Piotr Lombard przyjął od Piotra
Abelarda dlatego bardziej przypuszczałem, iż tę księgę [mianowicie Theologiam Scholarium] często miał w rękach, a może mniej pilnie badając szczegóły, jako ten, kto wiedzę ma bardziej z praktyki niż ze sztuki rozprawiania,
mógł się mylić.”6 Theologia Scholarium niewątpliwie znajduje się wśród
źródeł,7 ale też niekiedy jest gwałtownie atakowana.8 Dotychczas jednak
nie znaleźliśmy żadnego uzasadnienia, by zaliczyć do źródeł Sentencji inne
księgi Abelarda, (może oprócz Sic et non), mianowicie jego komentarze na
List do Rzymian lub Theologia christiana.9
6. Iwo z Chartres oraz Gracjan. Wśród źródeł Sentencji trzeba wyliczyć
dwu książąt prawa kanonicznego, mianowicie biskupa Iwona z Chartres
(†1116), autora Decretum oraz Panormia, i Jana Gracjana, mistrza Bolońskiego, którego Concordantia discordantium canonum (około 1140)
zwana jest późniejszym obyczajem Decretum Gratiani. Bez względu na
niektóre przypisy dołączone niżej do tekstu, (strony 62, 275, 375), wpływ
Gracjana po raz pierwszy występuje rzeczywiście w Księdze III, dystynkcji
31, rozdziale 1, następnie w dystynkcjach 38-39, a wreszcie jakby w całej
Księdze IV. Tym samym jakby krokiem wchodzi też Mistrz Iwo, jako że zdaje
się, iż w tych samych zagadnieniach Lombard miał w rękach dzieła obu. My
zaś musimy mieć baczny wzrok, by wpływ obu został rozróżniony. Chociaż
bowiem Mistrz przyznaje pierwszeństwo Gracjanowi, dlatego że jego wypowiedzi mają tę samą wagę, co Summa Sententiarum i dzieła Hugona ze
świętego Wiktora, niekiedy jednak wydaje się, że Lombard złożył swój tekst
z obu źródeł. Dlatego w przypisach przytaczani są przeważnie obaj.10
[121*] 7. Jan Damasceński. Aż do tego czasu, niestety, niemożliwe wydaje się określenie, w jaki sposób i kiedy Dekret Gracjana dotarł do Paryża.
Zawsze jednak pozostaje możliwe, że sam Lombard przy sposobności swej
podróży do Włoch przejeżdżał przez Bolonię i tam dostał egzemplarz tej
księgi, tak iż był pierwszym, który wprowadził Dekret do Paryża.

6

Zobacz Eulogium ad Alexandrum Papam terium, rozdział 3. Wydał N. M. Häring
w Mediaeval Studies 13(1951)265; tam również mówi on o sobie jako słuchaczu Lombarda.
7
Zobacz niżej, strony 63-67, 98, 100n, 115-117, 330n, 461n oraz świetną rozprawę D. E.
Luscombe: The School of Peter Abelard, 263-280.
8
Na przykład niżej s. 105, 211, 268, 298-306. Inne miejsca znajdują się w księdze III i IV.
9
Tekst księgi I i II był już wydrukowany (od lutego 1970), gdy ukazało się nowe wydanie
Abelarda, troską i staraniem E. M. Buytaert OFM, w Corpus Christianorum, Continuatio
Mediaevalis XI-XII. Gdy to piszemy jeszcze oczekuje się nowego wydania Theologia Scholarium, a także Sic et non (w tomie XIV-XV).
10
G. Le Bras, Pierre Lombard, prince du droit canon. W: Miscellanea Lombardiana,
245-252; o samym Gracjanie zobacz J. Rambaud, w: G. Le Bras, Ch. Lefebvre, J. Rambaud,
L’Age classique 1140-1378. Sources et théorie du droit. Paris 1965, 49-129. Że dzieła Iwona
były źródłem Gracjana wykazano tam, 51-64.
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Chociaż zaś to nie wykracza poza hipotezę, pewne jest, że przy tej samej
sposobności tekst, który przedtem przypisywał Bazylemu Wielkiemu, uznał
obecnie za część księgi Jana z Damaszku O Trójcy, którą, jak sam mówi
(niżej, s. 167), Papież Eugeniusz III kazał przełożyć na łacinę. Stąd księga
ta weszła do źródeł Sentencji, mianowicie księgi pierwszej11 oraz traktatu
o wcieleniu w księdze trzeciej. Lecz w tej sprawie nie brak pewnych trudności. Dlaczego mianowicie, między innymi, Lombard posługuje się tylko
tymi samymi rozdziałami przekładu Burgundiona, które odpowiadają drugiemu przekładowi (Cerbana?), a to rozdziałami 46-52 (czyli księgą III, rozdziałami 2-8), opuściwszy mnogą inną materię o wierze, sakramentach,
stworzeniu itd? Również dlaczego w pierwszej księdze Damascen przytaczany jest według przekładu Burgundiona, podczas gdy w księdze trzeciej
splatają się niekiedy oba przekłady? Dlaczego znów w księdze pierwszej
słowa Damascena tak są wcielone w tekst, że należą do całości dowodu,
a w księdze trzeciej, oprócz dystynkcji 2, rozdziałów 1-2 oraz dystynkcji 7,
rozdział 1, n. 9, niemal zawsze wprowadzane są tak (na przykład pod koniec rozdziału), by raczej wyjaśniały zagadnienia niż dowodziły? Widoczne
jest to, przykładowo, w księdze trzeciej, pod koniec dystynkcji 3, rozdział
4, n. 4. Także w dystynkcji 5, rozdział 1, dwie powagi Damascena podane
są po owym długim roztrząsaniu, już wyżej opisanym, czy osoba przyjęła
osobę, albo natura naturę itd, które było częścią pierwszej redakcji Glossa
in Epistolas Pauli, Rz 1,3. To samo należy powiedzieć o 2 rozdziale,
8 dystynkcji.
Z pewnością mówi to coś o czasie i sposobie układania Sentencji, ale co
to znaczy, nie wiemy. Może tylko to, że z braku czasu lub pieniędzy, albo
obojga, Piotr w Rzymie nabył odpis tylko tych rozdziałów, które już były
mu znane w innym przekładzie. Wystarczyło to jednak do rozgniewania
Księdza Gerhoha.12
8. Inne źródła. Po konsystorzu w Reims (1148), gdzie Gilbert de la
Porrée większość swoich dowodów zaczerpnął z dzieł świętego Hilarego,
zwłaszcza z tomów De Trinitate, docenił je także nasz Lombard, [122*]
stąd znajdują się one wśród źródeł Sentencji, przede wszystkim w księdze
pierwszej i trzeciej. Inne zaś dzieło Hilarego, mianowicie De synodis, poznał dopiero po ułożeniu Sentencji, rzadko bowiem je przytacza i zawsze
w uwagach na marginesach, czyli luźnych glosach.13 – I nie należy pominąć
dzieła Juliana z Toledo: Prognosticon futuri saeculi, które znajduje się
wśród źródeł o rzeczach ostatecznych (w księdze czwartej, dystynkcje 43-50),
skąd także do Prologu całego dzieła włączone zostały niektóre słowa.14
11

Zobacz niżej s.161, 167, 168, 196, 205n., 243.
Zobacz dziełko De gloria et honore Filii hominis, rozdział 2 (PL 194,1080 D, 1082 D).
13
Zobacz niżej s. 91, 227, 228, 231, a w księdze trzeciej dystynkcja 15, rozdział 3, n. 6.
14
PL 96,453-524; zobacz N. Wicki, Das «Prognosticon futuri saeculi» Julians von Toledo
als Quellenwerk des Petrus Lombardus. W Divus Thomas (Fr.) 31(1953)349-360.
12
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Z pewnością nie wszystkie źródła, którymi Mistrz się posługiwał, już wykryliśmy; dlatego chętnie przyjmujemy uzupełnienia i sprostowania uczonych. Te jednak nasze dociekania wraz z przypisami, które objaśniają tekst,
mogą służyć dowodzeniu prawdy słów Mistrza, które po ukończeniu dzieła
napisał w swoim słynnym Prologu Cupientes: „W wielu trudach i pocie
dzięki Bożej pomocy złożyliśmy, ze świadectw prawdy na wieczność utwierdzonych, dzieło na cztery księgi podzielone, w którym znajdziesz przykłady i naukę przodków” oraz „sentencje Ojców z dodaniem ich świadectw”
(niżej, s. 4).
2. O czasie ułożenia
Wszystkie punkty otrzyma, kto rozwiąże to powikłane zagadnienie! Ilu
bowiem przed nami, nie znając odkrytych przez nas nowości, z wielkim
potem oraz trudem szukało rozwiązania, choć może sprawy do ostatecznego rozstrzygnięcia nie doprowadziło. Teraz i my wobec tego zagadnienia aż dotąd trwożymy się i wzdychamy, lecz chociaż martwimy się, nie
rozpaczamy. Pociechę naszą znaleźliśmy w słowach Mistrza Bernarda
z Chartres, który może był przyjacielem Mistrza Piotra: „My jesteśmy jakby
karzełkami, spadającymi na ramiona olbrzymów, byśmy mogli więcej i dalej
od nich widzieć, oczywiście nie przez ostrość własnego wzroku, ani wspaniałość ciała, lecz ponieważ dźwigamy się w górę i wznosimy wysokością
olbrzymów.”15
1. Zdanie innych. Podsumowanie zagadnienia przedstawiają przede
wszystkim nasi poprzednicy według stanu z 1916 roku.16 Zgodnie z nim
Bullaeus (1665) i Protois (1881) mówią, że dzieło napisane zostało w 1152
roku; Fournier (1898) 1150-1152; Denifle, że skończone już na początku
1150 roku, bo Metamor- [123*] phosis Goliae wzmiankuje «słynnego teologa... Lombarda». Z tego samego dowodu Ojcowie Wydawcy wnioskują,
że dzieło Mistrza zostało napisane zapewne między 1145-1150. Do tego
dowodu dodają inny, z użycia dzieła Damascena, które przełożone zostało
na łacinę około lat 1148-1150. Traktat ten poznał Lombard gdy był w Rzymie
około 1149-1150. „Z tego wszystkiego wolno słusznie wnioskować, że dzieło
Lombarda w roku 1150 było już ukończone”.
2. Później Józef de Ghellinck TJ, który słusznie zaliczany jest do olbrzymów, poddając tego rodzaju dowody ponownemu sprawdzeniu, doszedł
do nowego wniosku, że mianowicie Lombard pomnikowe dzieło doprowadził do końca zimą roku 1151/1152, lub niewiele później. Pogląd ten
oparł na liście Papieża Eugeniusza III z dnia 19 stycznia 1152 roku, w którym Papież prosił Henryka biskupa Beauvais, by Mistrzowi Piotrowi (doręczycielowi niniejszego) dał prebendę w tejże diecezji.17 Wywnioskował
15

Słowa te przytacza Jan z Salisbury w swym Metalogicum III,4 (PL 199,900 C).
W drugim wydaniu Sentencji (1916), XXXV-XXXVI.
17
Eugenii III Epistola 480 (PL 180,1498-1499; Jaffè, n. 9534).
16
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stąd, że Mistrz Lombard przy tej sposobności otrzymał w Kurii Rzymskiej
dzieło Damascena i że dlatego wkrótce szczęśliwie dokończył Księgi Sentencji.18 Później Franciszek Pelster odrzucił to dowodzenie jako całkowicie
nieprawdopodobne, gdyż w liście papieskim mowa jest o jakimś Mistrzu
Piotrze, który należał do diecezji Beauvais.19 Tego rodzaju wnioskowanie
upada również dlatego, że wspomniany list datowany był w Segni a nie
w Rzymie.
Powodowany tym i innymi rzekomo niezbitymi dowodami Damian Van
den Eynde założył jako prawdopodobniejszy „termin przed którym” Sentencji lata 1155-1157.20 Twierdzenie to wszyscy dotychczas przyjmowali.
Stąd obowiązani jesteśmy albo je wzmocnić i ulepszyć, albo odrzucić. Jaki
będzie nasz wniosek, nie da się określić, jeżeli nie wyłożymy co jest pewne,
a co jeszcze sporne.
2. Nasze zdanie. Piotr Lombard, ów czcigodny mąż, którego św. Bernard polecił opatowi Gildwinowi, jak najpewniej był kanonikiem Świętej
Maryi Paryskiej i sławnym już teologiem koło 1145 roku. Lecz nie wiemy
jaką materię i jak wykładał w pierwszych latach swego nauczania. Tylko, że
po konsystorzu w Reims (1148), jak wyżej, [124*] przeredagował pierwszą
wersję (a raczej znaną nam starszą redakcję) Glosy na Listy św. Pawła.
a) po 1154. Nie wątpimy, że wiele zagadnień teologicznych mógł rozpatrywać za pośrednictwem tejże Glosy. Lecz jak nam się zdaje w roku szkolnym 1155-1156 zarzucił ten sposób nauczania i odtąd Księgi Sentencji
zaczął układać w postaci, którą przekazał potomności. Z dwu powodów
wydaje się to niezaprzeczalne. Po pierwsze, ponieważ w oderwaniu od
wszelkich powiązań z Lombardem, można wykazać, że przekład Burgundiona księgi Damascena De fide orthodoxa ukończony został dopiero po
śmierci błogosławionego Eugeniusza III (8 VII 1153). Brak bowiem listu
dedykacyjnego, który poprzedza dwa wcześniejsze dzieła Burgundiona,
a w tytule tego nowego, w najstarszych nawet rękopisach, Eugeniusz nazywany jest „błogosławionej pamięci.”21 Stąd należy wnioskować, że ten przekład ujrzał światło dzienne pod koniec roku 1153 lub w roku następnym.
– Z drugiej strony, nie bez uwagi na ten fakt, co chętnie przyznajemy, podróż naszego Mistrza do Włoch wpisuje się w miesiące wrzesień-grudzień
1154 roku, gdy towarzyszył biskupowi Paryskiemu Teobaldowi do progów
apostolskich. Z tego wynika, że jako „termin po którym” Ksiąg Sentencji
18
Zobacz I. de Ghellinck: Pierre Lombard, DThC XII,1963; Le mouvement théologique
du XIIe siècle, wydanie 2, 216, 288.
19
F. Pelster: Der Brief Eugens III an Bischof Heinrich von Beauvais und die Datierung der
libri IV Sententiarum, w Gregorianum 15(1943)262-266. Mimo tego odrzucenia I. de Ghellinck podtrzymał swój pogląd w drugim wydaniu swego dzieła (1948) s. 216 i 288.
20
Nouvelles précisions chronologiques sur quelques oeuvres théologiques du XIIe siècle,
w Franc. Studies 13(1953)100-118; Essai chronologique..., w Miscellanea Lombardiana,
57-58.
21
Zobacz wstęp wydawniczy E. M. Buytaert do: St. John Damascene De fide orthodoxa,
IX-XV. Zobacz także słowa samego Lombarda, niżej, s. 167.
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(lub przynajmniej pierwszej księgi oraz dystynkcji 1-22 księgi trzeciej, gdzie
częściej występuje nauka Damascena) należy zakładać początek 1155 roku.
Dla potwierdzenia tego wniosku pewne znaczenie, jak się nam zdaje,
mają słowa Mistrza w Pierwszej Księdze, dystynkcji 14, rozdziale 3, w zagadnieniu „czy i święci mężowie [mianowicie przełożeni Kościoła, jak wynika
z rubryki do n. 1] innym dają, lub mogą dać Ducha Świętego” (niżej, s. 129130). Ani innym nie dają (n. 2) ani nawet dać mogą, zgodnie z nauką Augustyna; Mistrz wyciąga stąd wniosek: „Tymi słowami wyraźnie mówi, że
my nie możemy wylewać Ducha Świętego na innych, to jest dawać innym”
(n. 3, s. 130). Lecz co znaczy owo my, jeśli nie, że Piotr został już wyświęcony na kapłana? Że zaś na kapłana wyświęcony został dopiero koło 1154
roku, wszystkim nam wydaje się prawdopodobne.
b) Kres przed którym: 1158. Łatwiejsza wydaje się próba oznaczenia kresu
przed którym. Pewne bowiem jest, że dzieło zostało zakończone przed konsekracją Mistrza Piotra na biskupa, czyli przed uroczystością Świętych Piotra i Pawła 1159 roku. Lecz bez wątpienia termin [125*] rzeczywisty, przed
którym ułożone zostały Księgi Sentencji, o wiele ten dzień wyprzedził. Co
więcej, wydaje się, że z dwóch względów trzeba go umieścić przed rokiem
szkolnym 1158/1159. Po pierwsze, ponieważ zgodnie ze świadectwem
rękopisów Glosy do Apostoła, jej tekst, zwłaszcza na List do Rzymian, Mistrz
przejrzał już po zakończeniu Sentencji i dodał niektóre ulotne glosy. Z drugiej strony, zgodnie ze świadectwem Mistrza Herberta de Boseham, w tym
samym roku szkolnym, mianowicie krótko zanim „na biskupa Paryżan
został posunięty, a wkrótce od ziemskich rzeczy uwolniony”,22 wprowadził
Glosę na Psalmy do szkół. Sprawy te więc, jak sądzimy, działy się w roku
szkolnym 1158/1159.
Czy więc należy powrócić do 1158 roku, jako czasu Sentencji? Nic nie
stoi temu na przeszkodzie. Owszem, nie inne znaczenie ma ów kolofon rękopisu Troyes 900: Roku Pańskiego 1158 napisana została ta księga,23 jak
tylko, że Mistrz Lombard zakończył swą księgę w tym roku. Ten nasz pogląd nie jest jakąś hipotezą, czy nowym wyjaśnieniem błądzącym po bezdrożu. Niżej bowiem, w rozprawach o rękopisach, wykazane zostanie, że
rękopis z Troyes, o którym mowa, sporządzony został pod koniec wieku
XII lub z początkiem wieku XIII, być może z innego starszego rękopisu,
który nosił ten rok. Nie wynika z tego, że nawet ten egzemplarz został napisany w 1158 roku, ponieważ wyraz napisać (conscribere) nigdy nie jest
orzekany o pracy przepisywacza książek, lecz o czynności autora. Od Augustyna bowiem, który mówił, że Jan napisał Ewangelię,24 po Argumentum
22
H. H. Glunz [wyd.]. Praefatio Herberti de Boseham, s. 343: super novo quod condidit opere super psalmos.
23
Troyes Ms 900: Anno Domini M.C.LVIII, conscriptus est iste liber (f. 235 d).
24
In Ioannis Evangelium, tr. 104, n. 2: “Et si illorum (discipulorum aedificatio) qui haec
dicta aderant audituri, profecto et nostra qui fueramus conscripta lecturi” (PL 35,1902; CCL
36,602).
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in Epistolam ad Hebraeos bezimiennego Irlandczyka wieku VII-VIII,25
Piotra Abelarda mówiącego o sobie samym we wstępie do Theologia Scholarium,26 Bartłomieja z Trydentu, Zakonu Kaznodziejskiego, który około
lat 1243-1251 mówi, że Święty Franciszek z Asyżu” napisał regułę i otrzymał zatwierdzenie” itd,27 Henryka z Gandawy, który pod rokiem 1286
w Quodlibetum X, kwestia 5, mówi o pewnym zagadnieniu Ryszarda Knapwella, Zakonu Kaznodziejskiego: „w którym mowa, że ten [roz- [126*]
prawę De gradibus formarum (O stopniach form)] napisał (conscripsisse),
przeciw komu wspomniane artykuły, [mianowicie potępione przez Jana
Peckhama w Londynie 1286] zostały ogłoszone”.28 Wyraz conscribere ma
to samo znaczenie co scribere, componere; orzekany jest zawsze, wyjąwszy
nieliczne przykłady, o autorze książki, a nie o księgarzu lub jego pracownikach.29
Chętnie przyznajemy, że wszyscy dotąd inaczej tłumaczyli ten wyraz,
mianowicie w znaczeniu, że przynajmniej egzemplarz od którego pochodzi rękopis Troyes 900 przepisany został w 1158 roku. Lecz są usprawiedliwieni, bo przynajmniej do roku 1953 wszyscy niemal biegli, jak widać,
byli przekonani, że ułożenie Sentencji trzeba wyznaczyć na lata 1150-1152;
i nie mieli sposobności naocznego porównania tekstu wspomnianego rękopisu z odczytami rękopisów lepszych.
c) Rzecz ściślej określona. Naszym więc wnioskiem jest, że ułożenie Sentencji jak najpewniej trzeba wyznaczyć na lata 1155-1158. Lecz nawet po
tej wypowiedzi sporne pozostaje, czy można dokładniej określić kiedy
Mistrz ułożył tekst. Poniżej bowiem do Księgi Pierwszej, dystynkcji 31, rozdziału 1, n. 2 (s. 224) przytoczone są słowa Glosy, która niegdyś przypisywana była Piotrowi z Poitiers, gdzie bezimienny pisarz rozróżniając
pierwszą i drugą r e d a k c j ę Sentencji poucza nas, że w drugiej Mistrz
25
„Hanc ergo Epistolam fertur Apostolus ad Hebraeos conscriptam Hebraica lingua misisse” (PLS 4,1627). Powtarza to Raban Maur (PL 112,711 B) i włączone jest do wydania
Lombarda (PL 192,399 A).
26
„Scholarium nostrorum petitioni prout possumus satisfacientes, aliquam sacrae eruditionis summam, quasi divinae Scripturae introductionem, conscripsimus” (PL 178,979 A;
w skrócie, w Opera theologica, wydał E. M. Buytaert, 11,401).
27
Epilogus in Sanctum Franciscum, n. 4, w Analecta Franciscana, Quaracchi
X(1941)541.
28
Słowa przytoczone zgodnie z pierwowzorem Henryka, jak w rękopisie Paryskiej Biblioteki Narodowej, lat. 15350, k. 170c. Zobacz L. Hödl. Neue Nachrichten über die Parisen Verurteilungen der thomasischen Formlehre. Scholastik 30(1964)182.
29
Wynika to także z Thesaurus linguae latinae. Lipsk 4(1906-1909)375-377. Wyjątki potwierdzają regułę, wśród nich znajdują się następujące: w pewnym rękopisie 951 roku: „Ego
quidam Gomes [był pisarkiem]... libenter conscripsi libellum...”; w jakimś rękopisie Jana
Gersona: „Explicit liber... compilatus... conscriptum seu rescriptum Anno Domini 1479”;
o tych rękopisach zobacz: C. Samaran – R. Marichal. Catalogue des mss. en ècriture latine
portans des indications de date, de lieu ou de copiste. Paris 11(1962)133, 147; innych przykładów nie znaleźliśmy, chociaż jak najwięcej katalogów przebadaliśmy.
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pewne słowa swego tekstu ulepszył. Tamże również, do n. 3, Mistrz Praepositinus (około 1190-1194) rozróżnia znowu pierwsze i drugie w y d a n i e
Sentencji. Wydaje się to sprzeciwiać stałemu świadectwu tejże Glosy pseudo-Piotra, gdzie ów pradawny tłumacz zwracając uwagę czytelnika na przypisy, czyli glosy ulotne dołączone do tekstu, nieraz wyjaśnia, że Mistrz
umieścił je na marginesach po wydaniu księgi.30 Dlatego uznaje tylko jedno
wydanie; to znaczy, [127*] według niego Lombard ułożone Sentencje raz
tylko oddał przepisywaczom.31
Jak zaś godzą się te przeciwstawne świadectwa, widać z innego miejsca
tejże Glosy, gdzie świadectwem któregoś ucznia Lombarda wyjaśnia się,
dlaczego Mistrz zmienił tekst jakiegoś rozdziału w drugim c z y t a n i u
Sentencji. Opatrując bowiem glosami Księgę Trzecią, dystynkcję 13, rozdział jedyny, n. 7: Haec verba Ambrosii, mówi: „Tu Mistrz wtrąca własne
słowa, bo Ambroży rozdział ten trudno opracował, i wykłada to, co powiedział o podwójnej mądrości Chrystusa, i w jaki sposób Chrystus nie jest
podzielony”; oraz do n. 9: „Trzeba zaznaczyć jednak, że Mistrz w tym rozdziale umieścił coś, co sam twierdził, gdy po raz pierwszy czytał te Sentencje; lecz jak Piotr dziekan zaświadczył, że słyszał, iż gdy po raz drugi
je czytał, zganił to i oświadczył, że powiedział to raczej według cudzych
poglądów niż od siebie. Rzekł bowiem, iż osoba Chrystusa, na ile jest Bogiem, mądra jest mądrością wrodzoną, to jest sobą samym, czego potem
zaprzeczył.”32
Że Piotrem dziekanem jest Piotr Pożeracz (Manducator), dziekan Troyes,
żadną miarą nie należy wątpić.33 A w naszej sprawie świadectwo jego jest
najwyższej wagi, ukazując nam, że Mistrz doskonalił Sentencje w trzech
albo nawet czterech stopniach. „Gdy po raz pierwszy czytał te Sentencje”
zakłada, jak się nam wydaje, ich ułożenie, przynajmniej przed poszczególnymi posiedzeniami w szkołach; po tym pierwszym czytaniu zapewne nastąpiło wydanie tekstu; potem przy drugim czytaniu nie tylko rozprawiał
ze słuchaczami34 o swojej nauce, ale też niekiedy poprawiał swój zapis35
i dodawał na marginesach nowe powagi lub przypisy.
30
Zobacz niżej, s. 61, 101, 147, 176n a potem do Księgi Trzeciej, dystynkcji 5, gdzie
o całym n. 2 pisze: „Mistrz dołączył go po ułożeniu Sentencji”; oraz podobnie do Księgi
Trzeciej, dystynkcji 27, rozdziału 5, o numerze 2: „I zauważ, że ta powaga (Augustyna) po
wydaniu księgi została dołączona na marginesie.”
31
Zobacz: A. M. Landgraf. Philologisches zur Frühscholastik. Mediaeval Studies
8(1946)53-56; oraz tenże: Notes de critique textuelle sur les Sentences de Pierre Lombard.
Rech. De Théol. anc. et méd. 2(1930)93.
32
Zobacz Ignacy Brady. Peter Manducator and the oral Teaching of Peter Lombard.
Antonianum 41(1966)474; A. M. Landgraf. Notes de critique textuelle, s. 92n. Zobacz też
sam tekst w tomie II.
33
I. Brady. Peter Manducator, 479-487.
34
Tamże, 469 , no 1; 473, no 8; 476; 479 no 17.
35
Jeżeli więc spotyka się wydanie pierwsze oraz drugie wśród odmiennych odczytów
z rękopisów, zagadnienie dotyczy raczej tego, czy Mistrz później, przy drugim czytaniu, jakieś
wyrazy (i które) zmienił na lepsze.
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Ażeby to drugie czytanie bliżej może określić, mamy innego równorzędnego świadka, bo wśród tychże słuchaczy wyliczany jest Jan z Kornwalii,
który jest autorem, jak już widzieliśmy, Eulogium ad Alexandrum Papam
tertium. Tam w wykładzie trzeciego poglądu o wcie- [128*] leniu przytacza oświadczenie Mistrza Piotra: „Poza tym trochę wcześniej niż został wybrany na biskupa Paryskiego, mnie i wszystkim słuchaczom swoim, którzy
byli wtedy obecni, oświadczył, że to nie jest jego twierdzenie, a tylko pogląd który wziął od nauczycieli. Dodał też te słowa: I nigdy z woli Bożej nie
będzie moim twierdzeniem, jak tylko co jest wiarą katolicką.”36 Na pierwszy rzut oka wygląda, że słowa te odnoszą się do drugiego czytania, tym
bardziej, iż trzy poglądy, które wyłożone są w Księdze Trzeciej, dystynkcji
5-6, Jan długo i szeroko objaśnia i nie raz robi wypisy samego tekstu (na
przykład cały rozdział 4, dystynkcji 6, oraz połowę rozdziału 6).
Lecz tu mamy pewną trudność. Jeżeli bowiem „trochę wcześniej niż
został wybrany na biskupa Paryskiego” Lombard na nowo glosował Listy
Pawłowe, co wydaje się całkiem prawdopodobne, miał sposobność omawiania tego zagadnienia o wcieleniu czy to w nowej redakcji glosy do Rz 1,3
czy w glosie do Flp 2,7; gdyż i tu i tam znajdują się te same powagi, które
przytaczane są w owych rozdziałach Trzeciej Księgi Sentencji. Potem zaś
Janowi rozprawiającemu o całej tej materii wygodniej i stosowniej byłoby
roztrząsać zagadnienie zgodnie z Sentencjami niż z Glosą. To jednak wydaje nam się mniej prawdopodobne, bo „trochę wcześniej niż” niekoniecznie wnosi rok przed wyborem Piotra na Biskupa, mianowicie rok szkolny
1158/1159. Może się bowiem odnosić także do roku poprzedniego, mianowicie 1157/1158.
d) Nasz wniosek. Chociaż więc „w rozwiązaniu tego zagadnienia wolałbym innych słuchać niż uczyć” (jak niżej, s. 285), niemniej pewną hipotezę czy stanowisko wypada nam przedłożyć. Załóżmy więc, że Mistrz ułożył
Sentencje w latach 1155-1158, tak iż zestawił tekst i dwa razy czytał, zanim
dziełu położył kres roku Pańskiego M.C.LVIII (1158). Jeżeli więc księgę ułożył przed pierwszym czytaniem, poświęcił temu być może rok 1155/1156.
Nie jest jednak wykluczona inna możliwość, że mianowicie jednocześnie
układał tekst i słuchaczom w swoich szkołach wykładał, powiedzmy w dwuleciu 1155-1157, a potem w lecie tego ostatniego roku księgę przekazał
przepisywaczom; w końcu że następnego roku szkolnego, mianowicie
1157/1158 materię na nowo przeczytał, przedyskutował i ulepszył. Ostatniego więc roku przed swoim wyborem, jeżeli idziemy za Herbertem,
glosy swe na Psalmy objaśnił, poprawił i po raz pierwszy (bo nie wcześniej)
przekazał księgarzom wraz z drugą redakcją Glosy do Apostoła, którą prawdopodobnie sporządził w tym samym czasie.
To „jednak zagadnienie staraniu czytelników do pełniejszego osądzenia
[129*] i rozstrzygnięcia pozostawiamy, mniej do tego się nadając” (jak niżej,
36

Rozdział 3, w wydaniu N. M. Häringa, w Mediaeval Studies 13(1951)265.
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s. 239), a do czego innego „co jeszcze pozostaje nam do zrobienia śpiesząc” (s. 546). Ogólnie zaś i na sposób hipotezy przedkładamy tę chronologię dzieł Piotra Lombarda: 1) przed 1148 ułożył Glosę na Psalmy do
osobistego użytku; 2) po 1148 zredagował pierwszą wersję Glosy na Apostoła; 3) po 1154 ułożył Sentencje w tej postaci, w jakiej czyta się do dziś.
Ściślej: w latach 1155-1156 być może ułożył tę sumę, którą potem
1156/1157 wykładał uczniom. Albo jeszcze prawdopodobniej w tych dwu
latach 1155-1157 jednocześnie ją ułożył i wyłożył, a w końcu oddał przepisywaczom. Wreszcie w roku szkolnym 1157/1158 po raz drugi czytał te
same zagadnienia z poprawkami i glosami marginalnymi. 4) w roku 1158/
1159 publicznie w szkołach objaśnił Glosę do Psalmów i przynajmniej
częściowo także Glosę do Listów świętego Pawła.

B. O SAMYM TEKŚCIE
Chociaż zgodnie z prawami współczesnej krytyki przy wzorowym wydaniu jakiegoś dzieła trzeba poznać i porównać ze sobą wszystkie rękopisy,
wydanie nasze tego szczytu nie osiąga! Znanych nam jest więcej niż trzysta
rękopisów,37 a przypuszczamy, że liczba istniejących dwa lub trzykrotnie
to przekracza. Stąd nic nie pozostaje, jak tylko dokonać pewnego wyboru
w tej nadobfitości. Ale najpierw o pierwopisie samego Lombarda.
1. „Pierwopis” Mistrza Piotra.
Nieszczęście rzeczy i zmienność czasów niestety dawno już zniszczyły
lub zagubiły ten rękopis Sentencji, który sam Lombard zapisał swym testamentem kapitule Świętej Maryi Paryskiej, (był on z wszelkim prawdopodobieństwem jego autografem). Ongiś żyła legenda, iż był tożsamy z „oryginałem Lombarda” wyliczonym pod rokiem 1271 wśród książek przeznaczonych do użytku ubogich uczniów, a Kanclerzowi Paryskiemu na przechowanie po- [130*] wierzonych.38 Niemal do dnia dzisiejszego znajdują
się tacy, którzy oryginał rozumieli jako dzieło samego autora, chociaż wyraz ten słuszniej powinniśmy pojmować o dziele zupełnym, aby odróżnić
od skrótów lub tablic oryginałów, sporządzonych z wybranych rozdziałów.39 Z drugiej strony jak najbardziej pewne wydaje się nam, że wśród
37
F. Stegmüller. Repertorium Commentariorum in Sententias Petri Lombardi.
Würzburg 1(1947)2-3, gdzie prócz 24 rękopisów wykorzystanych przy pierwszym i drugim
wydaniu naszego Kolegium, wyliczonych jest 178 z wieku XII i XIII. Do nich dodać trzeba
bardzo wiele z bibliotek zarówno Paryskich, jak Monachijskiej i innych.
38
Zobacz M. Guérard. Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris. Paris 2(1850)495-496;
oraz Chartularium Universitatis Parisiensis, n. 437 (1, s. 493-494) z uwagą wydawców; jak
również F. Pelster. Das vermeintliche Original des Petrus Lombardus. Scholastik 5(1930)
569-573.
39
Zobacz uwagi J. de Ghellinck, w Le mouvement théologique du XIIe siècle, wydanie
drugie, 220, 221, i przypis 1.
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rękopisów, które niegdyś tworzyły bibliotekę Kościoła Świętej Maryi,
a obecnie znajdują się w Bibliotece Narodowej w Paryżu, nie ma żadnego
rękopisu XII wieku, który by miał chociaż powinowactwo z autografem
Lombarda.
2. Znaczenie rękopisu Troyes 900.
Aż do ostatniego dziesięciolecia panował inny błąd (czy legenda) większego znaczenia, że mianowicie rękopis biblioteki miejskiej Troyes 900 nie
tylko był z XII wieku, lecz nawet wykonany roku 1158, za życia Piotra Lombarda, jeszcze nie wybranego na biskupstwo Paryskie. Stąd niemal powszechnie uznawany był za najstarszy ze wszystkich rękopisów.40 Rzeczywiście na karcie 225d, jak już zaznaczyliśmy, dodane jest po tekście Mistrza
ręką samego przepisywacza: Roku Pańskiego M.C.LVIII. (1158) spisana
została ta księga. Potem niżej, jakby na karcie ostatniej, przepisywacz podpisał się: Michał Irlandczyk był przepisywaczem.41
Lecz gdy wiele wewnętrznych dowodów przekonywało nas, że utarty
pogląd jest błędny, odkryliśmy, iż także kustosze Biblioteki miasta Troyes
rękopis ten przyznali początkowi XIII wieku.42 Że nie może on być z 1158
roku jasno dowodzi postać wymalowana [131*] w inicjale Prologu
C(upientes), mianowicie biskupa w mitrze XII wieku, to jest samego Lombarda piszącego księgę (k. 1a);43 Ponadto niemal ta sama miniatura znajduje się w rękopisie Bamberskim z początku XIII wieku, codex Patristicus
120 (Q. VI.53), k. 3a. Co więcej zarówno w rękopisie z Troyes (k. 3d), jak
w Bamberskim (k. 4d), w inicjale pierwszej księgi V(eteres) wymalowana
jest Synagoga i Kościół; w obu (k. 125b oraz k. 88b) w inicjale trzeciej księgi C(um) przedstawione jest Narodzenie Chrystusa, a w inicjale czwartej
księgi S(amaritanus), zbójcy raniący podróżnego oraz (niżej) Chrystus
Samarytanin wiozący go do gospody (k.116d; 117a).44 Podczas gdy mitra
40

Zobacz wydanie drugie (1916), s. XLIII oraz opis kodeksu, s. LXIX.
Nie da się ustalić kim był ów Michał. Wielu Irlandczyków, jak się zdaje, wykonywało
w Paryżu rzemiosło przepisywacza w XIII wieku, jak widać z rozprawy Franciszka Servasancti de Faventia: De virtutibus et vitiis, dystynkcja VII, rozdział 4: „To robią zwłaszcza
pijacy, jakich w Paryżu jest mnóstwo, zwłaszcza Irlandczyków, którzy cokolwiek p i s z ą c
w tygodniu zarobią, wszystko jednego dnia przepijają. I nie mogą się z tego poprawić”
(cod.Florent., Bibl. Nation. Conv. Soppr. E.6.1046, f. 66c); zobacz L. Oliger, Servasanto de
Faenza O.F.M. e il suo „Liber de virtutibus et vitiis”, w Miscellanea Franciscana. Roma
1(1924)180.
42
Zobacz: Les Richesses de la Bibliothèque de Troyes. Exposition du tricentaire (16511951). Troyes 1951, 19: „Rękopis 20: Piotr Lombard. Sentencje. Kopia z XIII wieku, wydaje
się, że z rękopisu datowanego na 1158”.
43
Miniaturę tę można zobaczyć u L. Morel-Payen. Les plus beaux manuscrits et les plus
belles reliures de la Bibliothèque de Troyes. Troyes 1935, 61-62, plansza IV, figura II; w Revue
d’histoire de l’ Église de France 50(1964)84; oraz w The New Catholic Encyclopedia XI,222a.
44
O rękopisie Bamberskim zobacz: H. Fischer. Katalog der Handschriften der königlichen Bibliothek zu Bamberg 1-1, 3 zeszyt, Bamberg 1903, 507; oraz M. Grabmann. Die
Geschichte der scholastischen Methode. Freiburg im Breisgau 1911, 363.
41
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Lombarda wyjawia, że rękopis z Troyes musi być datowany po biskupstwie
Mistrza (1159-1160), wszystkie odmalowane postacie wymagają raczej okresu,
gdy takie przedstawienia stają się, jak mówią, klasyczne. Od strony samego tekstu, chociaż odczyty tego rękopisu są przeważnie dobre, niemniej
wiele jest też odrębnych, a porównane ze źródłami Lombarda często się
różnią, zarówno od źródeł jak i od innych rękopisów.45
Widać stąd, że to nasze wydanie Sentencji (wbrew wydaniu drugiemu)
nie może oprzeć się na rękopisie z Troyes, chociaż nadal uważany jest za
wartościowy. Z drugiej strony do trzeciego wydania mało znaczyłoby użycie samych rękopisów XIII wieku, do których ograniczeni byli nasi poprzednicy podczas pierwszej wojny światowej. Stąd obowiązkiem naszym było
szukać innych, starszych, jako bliższych czasom samego Mistrza. Oby znalazło się przynajmniej kilka rękopisów używanych przez jego uczniów i może
z dopiskami, na przykład Mistrza Piotra Pożeracza (Manducator), lub Jana
z Kornwalii! Lecz dotąd nie widać.
3. Rękopisy użyte do Wydania.
Pod przewodem więc najbardziej doświadczonych mężów, którzy w książkach, artykułach pewne rękopisy wskazali jako lepsze lub najlepsze,46 za
ra- [132*] dą także pań, kustoszy Paryskiej Biblioteki Narodowej, które
przebadały bardzo wiele rękopisów,47 sprawdziliśmy co najmniej dziewiętnaście rękopisów XII wieku i niemało z następnego wieku. Trzynaście
z nich wybraliśmy do przygotowania tego wydania, zgodnie z zasadami opisanymi w następnym rozdziale. Cztery z nich wydają się większego znaczenia. Prócz nich niekiedy konsultowaliśmy inne, gdyż mieliśmy je pod ręką.
Do tych wszystkich czytelnicy, którzy by chcieli, mogą dołączyć rękopisy
oraz ich różne odczyty, które znajdują się w wyżej wspomnianych wydaniach pierwszym i drugim.
Dla wygody badacza pozostaje przedłożyć krótki opis tych rękopisów,
które używane są w przygotowaniu tego wydania:
A. Amiens. Biblioteka Miejska, rękopis 241. Pergaminowy, wiek XII, kart
1+146+1, 338x225 mm, dwukolumnowy, jedną (jak się zdaje) ręką wypisany. W rękopisie są tylko Księgi trzecia i czwarta Sentencji, lecz tak dokładnie i jasno tekst jest przedstawiony, że nie może być opuszczony.
Niegdyś, jak widać, był drugi rękopis, skoro na pierwszej stronie (karta 1a)
45

Zobacz nasze rozważania, powyżej na s. 125*.
M. Grabmann. Die Geschichte der scholastischen Methode, II, 362 n.; F. Pelster w Gregorianum 2(1921)445; a po nim I. de Ghellinck, w DThC XII,1973 itd.
47
Z głębi serca składamy dzięki dwu dostojnym paniom kustosz, Marii Teresie d’Alverny
i Dionizji Bloch-Cornet które zawsze i nieznużenie udzielały nam pomocy. Wiele również
dobrodziejstw otrzymaliśmy w Paryżu od dyrektorów i pracowników Institut de recherche
et d’histoire des textes, zwłaszcza w postaci fotokopii czyli zdjęć rękopisów Sentencji. Im
także chcemy okazać uczucia wdzięcznego serca.
46
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czyta się: Część iia. Z biblioteki „kościoła Świętego Piotra koło Celmemt,
zakonu norbertanów, diecezji Amiens” (k. 2r u dołu).48
Rubryki zarówno marginalne jak kolumnowe oraz punkty wypisane na marginesie nad imieniem autora i ponownie w tekście nad początkiem powagi. Do
Księgi trzeciej, dystynkcji 13, n. 7: tekst oryginalny bez poprawek. Reszta zostanie zaznaczona w swoim miejscu.

B. Brugge. Biblioteka Miejska 184. Pergaminowy, XII wiek, kart 221,
350x250 mm, dwukolumnowy, jednej ręki. Niegdyś „księga świętej Maryi
z Thosan [opactwa TerDoest] z daru księdza Hugona dziekana Bruggijskiego z przydomkiem Niedźwiedź”, mianowicie Hugona d’Ours (De Beer?)
dziekana u Świętego Donacjana Bruggijskiego, koło 1187 lub przynajmniej
przed jego śmiercią 1194 roku.49
[133*] Obfituje w rubryki, a także punkty nadpisane, zarówno na marginesie
jak w tekście. Rozdziały wyliczone są tak w spisie (przed kolejnymi księgami)
jak i w tekście, lecz ta numeracja wydaje się ręki późniejszej. Według poprawek
tekstowych, (np. do księgi III, dystynkcji 13, n. 7), przedstawia starszą postać
tekstu. Lecz ulotne glosy mieszczą się w trzeciej kolumnie.

C. Bruksela, Biblioteka Królewska, kodeks 1535 (11580). Pergaminowy,
XII wieku, 152 karty, 395x303 mm, dwukolumnowy, cały spisany tą samą
ręką. Księga była „świętej Maryi w Parku” (k. 151v). Wiele wyrwanych kart
lub poszytów zaginęło; po karcie 24 brak jednego kwaternu, po karcie 105
jednego, po karcie 129 brak dwu. Tej samej rodziny co kodeks B, od którego wydaje się niezależny.50
Rubryki i punkty nadpisane; rozdziały ponumerowane w inny sposób niż w kodeksie B, a w Księgach trzeciej i czwartej numeracja rozdziałów inna w spisie
rozdziałów, inna w tekście. Glosy ulotne prawie zawsze umieszczone w trzeciej kolumnie.

L. Paryż, Biblioteka Mazarinich, kodeks łaciński 757. Pergaminowy, XII
wiek, 173 karty nieliczbowane, 286x207 mm, dwukolumnowy, jak się zdaje
od k. 77b nowa ręka. Kodeks wytworny, zapewne ze skryptorium monastycznego: „Księga ta jest błogosławionej Maryi miejsca Karola” (lecz na
grzbiecie czyta się: „Cluniacki Świętego Marcina a Campis”).51
48
J. Garnier. Catalogue descriptif et raisonné de manuscrits de la Bibliothèque communale de la ville d’Amiens. Amiens 1843, 188; oraz E. Coyecque. Amiens, w Catalogue
gén. De manuscrits... Départments XIX. Paris 1893, 113.
49
Zobacz drugie wydanie Sentencji (1916), s. LXX; oraz A. de Poorter. Les manuscrits
des Sentences de Pierre Lombard à la Bibliothèque de Bruges. W Aus der Geisteswelt des
Mittelalters, BGPTMA Tom uzupełniający III-1. Münster 1935, 78.
50
J. van den Gheyn. Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique.
Bruxelles 3(1903)1 oraz nasze drugie wydanie, s. LXXIII, gdzie przez Ojców Wydawców jest
odrzucony.
51
Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Mazarine. Paris 1(1885)361.
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Bardzo wiele rubryk skróconych a wielu w księdze trzeciej brak, punkty
nadpisane, ale w wielu miejscach α oraz ω oznaczają początek i koniec powag.
Poprawek Mistrza z drugiego czytania nie dodano, stąd jest to wersja starsza.

M. Monachium, Biblioteka Państwowa, kodeks łaciński 18109. Pergaminowy, XII wiek, kart 294, dwukolumnowy, przynajmniej dwiema rękami
spisany. Niegdyś Opactwa Tegernsee, gdzie był w bibliotece pod n. 109.52
Karty 1-5a: Augustini liber de diffinitione eccl. Dogmatum. Karta 5a: Cupientes. Karta 5c (ręką późniejszą): Petri de Lombardia. Karta 14b: Incipit Liber primus Sententiarum Petri Novariensis. Rubryki są zarówno na marginesie
jak i w tekście, lecz z bardzo wielu zmianami i opuszczeniami. Chociaż może
być zaliczony do lepszych kodeksów, w sześciu miejscach samego tekstu znajdują się niewyjaśnione opuszczenia, a dwa właściwe temu kodeksowi dodatki
dołączone są do księgi czwartej.

[134*] N. Paryż, Biblioteka Narodowa, kodeks łaciński 3014. Pergaminowy, XII wieku, kart 170 + karta 26bis. 310x300 mm, dwukolumnowy,
pisany wielu rękoma.53
Niekiedy brakuje rubryk, tak jak w wielu wypadkach również punktów nadpisanych. Nieliczne glosy ulotne. Tekst tak poprawiony, że postępuje za lekturą
czyli wydaniem drugim. Może być zaliczony do kodeksów lepszych; późniejszy
od dwu kodeksów następnych: O oraz P, bliższy jest kodeksowi Walencjańskiemu (X).

O. Paryż, Biblioteka Narodowa, kodeks łaciński 3022. Pergaminowy, XII
wieku, kart 1+127+1 (+ karta 13bis), 330x228 mm, dwukolumnowy.54
Kodeks, jak nam się wydaje, pierwszorzędnego znaczenia. Doskonałe rubryki, obfituje w punkty nadpisane (mniej często w księdze pierwszej). Brak bardzo wielu glos ulotnych; tekst wydaje się oryginalny czyli pierwszego czytania.
W wielu odczytach zgadza się z kodeksem następnym.

P. Paryż, Biblioteka Narodowa, kodeks łaciński 3029. Pergaminowy, XII
wieku, kart 96, 315x220 mm, dwukolumnowy, sporządzony jedną ręką.55
52
Catalogus Codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis. Monachii II-3
(1878)133; F. Pelster, w Gregorianum 2(1921)445, gdzie kodeks ten wspominany jest razem
z Clm 4522.
53
Zobacz Bibliothèque Nationale. Catalogue générale des manuscrits latins. Paris
IV(1958)1-2, gdzie jest dobrze opisany.
54
Tamże 14-16.
55
Tamże 31-32; do tego opisu wypada dodać, że po suspicemur (Księga pierwsza, dystynkcja 13, rozdział 1) przepisywacz dołączył notę marginalną: „To powiedział Augustyn
w XCVIIII traktacie na Jana, o tym co rzekł: Bo nie mówi od siebie samego, że stąd przeniósł
do XV księgi o Trójcy” (karta 17c), a w samym tekście zaraz interpoluje wyjątek z tegoż traktatu 99, n. 10: „Quia nec filius hominum... sicut procedit et de ipso” (karta 17c-d; porównaj
PL 35,1890; CCL 36,587).
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Niestety, podczas gdy może być zaliczony do lepszych pod każdym względem kodeksów, zawiera tekst tylko pierwszej i drugiej księgi. Tablica rozdziałów po wstępie, rubryki doskonałe, bardzo nieliczne glosy ulotne, tekst w wersji
starszej.

R. Paryż, Biblioteka Narodowa, kodeks łaciński 17464. Pergaminowy,
XIII wieku, kart 186, 350x255 mm, dwukolumnowy, spisany jedną ręką.
Niegdyś Kolegium Nawarry 108.
Brak rubryk marginalnych, niektóre wcielone są w sam tekst; pewne szczegóły w tekście wydaje się, iż są wytworem rubrykatora. Spotyka się pewne ślady
poszytów.

T. Troyes, Biblioteka Miejska, kodeks łaciński 900, z początku XIII wieku (lub końca XII), 220 kart, 288x250 mm, dwukolumnowy, spisany ręką
Michała Irlandczyka.56
[135*] V. Watykan, Biblioteka Apostolska Watykańska, kodeks Watykański łaciński 688. Pergaminowy, XIII wieku, kart 482, 340x225 mm, dwukolumnowy, „jak wydaje się przez jednego przepisywacza wytwornie
napisany”.57
W naszym wydaniu 1916 oznaczony jako „Z”. Dystynkcje, o których niżej
będzie mowa, dodane są ozdobnie w samym tekście ręką rubrykatora, dlatego
kodeks ten przepisany został conajmniej po 1235 roku. O jego pochodzeniu
nic nie wiadomo, jak tylko, że być może spisany został w Anglii, gdyż linie liczbowane są między kolumnami tekstu. Niektóre źródła Lombarda wskazane są
na marginesach.

W. Watykan, Biblioteka Apostolska Watykańska, kodeks Watykański łaciński 691. Pergaminowy, XIII wieku, kart 11+178, 289x130 mm, dwukolumnowy.58
Rubryki bardzo często różnią się, a powagi patrystyczne wprowadzone są
barwą miniową do samego tekstu. Napisany po roku 1235, zawiera tekst, którego
używali uczniowie Paryscy.

X. Valence, Biblioteka Miejska, 186. Pergaminowy, XII wieku, kart 146,
437x295 mm, dwukolumnowy, napisany jedna ręką mnicha Segarda (k. 143v),
a zdobiony malowidłami słynnego Sawalona, mnicha Św. Amanda (k. 2v).
56

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des Départments II,
Paris 1855, 373-374; oraz drugie wydanie Sentencji, s. LXIX.
57
A. Pelzer. Codices Vaticani Latini. Watykan II-1(1931)9-10; oraz nasze wydanie roku
1916, s. LXXI.
58
A. Pelzer, j.w., 11-12; oraz V. Doucet. Prolegomena in librum III necnon in libros I et II
„Summae fratris Alexandri”. Quaracchi 1948, 227 wraz z przypisami; a także Magistri Alexandri de Hales Glossa... in librum primum. Quaracchi 1951, 95*-96*.
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Ongiś Opactwa Św. Amanda w Pabuli (S.-Amand-en-Pevèle), kodeks C
239.59 Ma jakieś odniesienie do kodeksów B oraz C.
Rubryki czasem różnią się; najczęściej gdy Segard nie zostawił miejsca Sawalonowi na pomieszczenie rubryk, on rubryki poskracał. Wiele jest niewłaściwie
rozłożonych, zwłaszcza imiona Ojców, które wprowadzane są na marginesach
przed powagą, albo po niej. Od strony samego tekstu wydaje się, że Segard jako
teolog wprowadzał niekiedy zmiany mniejszego znaczenia.

Do tych kodeksów można dołączyć jako pomocnicze mniejszej wagi:
Asyż, Biblioteka Miejska, kodeks 103;60 Awinion 290;61 Bamberga, kodeks
[136*] patrystyczny 120 (Q. VI. 53);62 oraz Erfurt, Biblioteka Miejska,
kodeks Amploniański 180.63 Wszystkie one są późniejsze, to znaczy z XIII
wieku. Zaglądamy do nich niekiedy przy trudniejszych odczytach, chociaż
nie są uwidocznione w aparacie krytycznym.
O znaczeniu zaś trzynastu kodeksów, które zostały wyżej wymienione
oraz ich wzajemnych odniesieniach wystarczy tu trochę tylko przedłożyć.
Ostatecznego bowiem sądu nie można wydać, zanim pewne zagadnienia
nie zostaną rozpatrzone a wnioski lub zasady ustalone, jak niżej się określi.
Niemniej za lepsze, a nawet największego znaczenia trzeba uważać A, M,
O i P; wśród pierwszorzędnych znajdują się jeszcze L, N oraz X; dobre ale
z pewnością mniejszego znaczenia są B, C, R, T, V, W. Dlaczego na odwrót
niektóre kodeksy odrzuciliśmy, lepiej ujawni się poniżej.

ROZDZIAŁ VIII. ZASADY TEGO WYDANIA
Oto, życzliwy czytelniku, co jeszcze trzeba omówić, to mianowicie, co
bardziej bezpośrednio służy temu trzeciemu wydaniu: ustalić zasady którymi dzieło zostanie doprowadzone do zamierzonego celu, przy doborze
kodeksów, poprawnej redakcji tekstu, by nie opuścić niczego, co Mistrz
własnoręcznie dodał, przy sporządzaniu aparatu krytycznego, który czytelnikom da potrzebną pomoc, aby właściwie rozumieć dzieło Lombarda oraz
nasze wydanie.
59
Catalogue général, Départments XXV, Paris 1894, 270; L. Delisle. Le Cabinet des
manuscrits de la Bibiothèque Nationale. Paris I(1894)178 mowa o kodeksie 186. O Sawalonie zobacz A. Boutemy, w Scriptorium 1(1946-1947)6-16; 3(1949)119; 4(1950)174, gdzie
co raz to inne wiadomości.
60
Alexander de Hales Glossa I,85*-91*.
61
Catalogue Générale, Départments XXVII, 196-197.
62
Zobacz wyżej przypis 43.
63
Zobacz wydanie drugie (1916), s. LXXIII. Wiele innych kodeksów zbadaliśmy zarówno
w Paryżu jak Londynie i wiele z XII wieku spisaliśmy w katalogach, jak również pewne wydania z XV wieku. Niektóre z nich odrzucamy z powodu błędów oczywistych, inne może
trzeba było przywołać nam na pomoc.
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A. Zasady dotyczące tekstu
Przy braku autografu autora nie wystarczy uciec się do wieku jakiegoś
rękopisu, aby z pewnością określić znaczenie kodeksu. Z drugiej strony
tekst samego autora dostarcza pewnych norm, do ustalenia tego znaczenia, a nawet same starsze kodeksy zawierają pewne oznaki, lub wspólne
cechy charakterystyczne, z których można korzystać przy ustalaniu wartości
rękopisów. Dlatego z opisanych już kodeksów przyjmujemy cztery znaki,
które w pewien sposób pomagają do osiągnięcia tego celu.
[137*] 1. Spis rozdziałów
Wbrew wielu kodeksom, także najstarszym, wszystkie „tytuły, którymi
rozdziały poszczególnych ksiąg są wyróżnione, umieściliśmy na przedzie”
przed Księgą Pierwszą, zaraz po Prologu. To było wolą Lombarda, jak zaznaczył Franciszek Pelster.64 Z tego Prologu (s. 4) zaczerpnęliśmy wyżej
przytoczone słowa. Tak samo po Mistrzu Piotrze zrobił jego współzawodnik Robert z Melun (około 1160): spis bowiem wszystkich rozdziałów umieścił na początku swej Sumy, chociaż oświadczył, że uczynił to bardziej ze
zwyczaju niż z rozumu: „Żeby zaś to dziełko tytułami poprzedzić oraz wstawionymi tytułami je podzielić, bardziej skłonił mnie zwyczaj, niż rozum”.65
Nieco niżej, rozpatrzywszy metody używane przez jemu współczesnych,
znowu potwierdza, że idzie za tym zwyczajem.66 Używa tu nawet słów,
które przypominają Prolog naszego Lombarda: „Mówią zaś [inni], że tytuły trzeba dlatego umieszczać na początku traktatów i wstawiać [mianowicie między rozdziały tego dzieła], aby łatwiej można znaleźć to, czego się
szuka.”67
Porzucając więc naszych poprzedników umieściliśmy wszystkie tytuły po
Prologu. Idziemy tu za kodeksami M i O, które jedyne, spośród wszystkich
64
W recenzji swej wydania 1916 [Gregorianum 2(1921)446] słusznie ubolewa nad wyróżnieniem rozdziałów w tym wydaniu, w którym ich tytuły umieszczone są przed odnośną księgą. Lecz w tym Ojcowie Wydawcy naśladowali kodeksy, których użyli.
65
Oeuvres de Robert de Melun. [Ed.] R. M. Martin OP, Louvain. Spicilegium Sacrum Lovaniense 21(1947)49.
66
Tamże, s. 56: „Z tych więc powodów, o których powiedziałem, że bardziej skłania
mnie zwyczaj niż rozum, tytuły mają to dziełko poprzedzać i dzielić... niniejszą rozprawę
postanowiłem podzielić na księgi i rozdziały oraz wyróżnić rozmaitością tytułów.”
67
Tamże, s. 55. Zobacz Lombard w swoim Prologu: „Ażeby zaś to, czego się szuka, łatwiej
napotkać, tytuły którymi poszczególne rozdziały ksiąg są wyróżnione, umieściliśmy na początku” (niżej, s. 4). Że Robert napada tu Lombarda, wykazał już F. Bliemetzrieder. Robert
von Melun und die Schule von Laon. Zeitschrift für Kirchengeschichte 53(1934)119. Zobacz
także U. Horst. Beiträge zum Einfluss Abaelards auf Robert von Melun. Recherches de
Théologie ancienne et médievale 26(1959)322. – Że tego rodzaju spis rozdziałów sporządził Mistrz Piotr nie przed, lecz po ułożeniu Ksiąg Sentencji, można wywnioskować z jego
słów: „tytuły, którymi ... wyróżniają się rozdziały”. Upewniamy się tytułem rozdziału 170
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które zbadaliśmy, postępują drogą samego Lombarda. W kodeksie [138*]
P, który zawiera tylko księgi pierwszą i drugą, rozdziały obu znajdują się
po Prologu. Te więc kodeksy wydają się przedstawiać tradycję starszą.
2. Rubryki
Zarówno z samego tekstu Sentencji (i Glos Mistrza do Psalmów oraz do
Apostoła), jak również ze świadectw zewnętrznych jasno wynika, że Lombard ozdobił swe księgi mnóstwem rubryk, które dlatego powinny być
przywrócone do tekstu. Zmuszeni więc jesteśmy porzucić pogląd przypisujący te rubryki uczniom jego lub glosatorom.68 Przez „rubryki” pojmujemy w szczególności tytuły rozdziałów (niemal zawsze zawarte w kolumnie
samego tekstu); podpodziały tekstu (czasem na marginesie, czasem w tekście), jak na przykład: Pogląd pierwszy, Zarzut, Odpowiadam; a także
przypisy marginalne: Uwaga, Pojmuj...; rubryki marginalne wskazujące powagi Ojców, jak Augustyn, O Trójcy XIV, albo też samo imię bez tytułu
księgi (zwłaszcza gdy imię i tytuł są w samym tekście); a także, chociaż
w kodeksach, jak widać, ani zawsze ani jednolicie, punkty nadpisane zarówno na marginesie nad imieniem autora jak i w tekście nad początkiem
(a czasem, choć rzadko, nad końcem) przytoczonej powagi, wraz z ciągniętą
barwą miniową na marginesie pionową linią, wskazującą bieg przytoczenia.
Tekst Lombarda, jak powiedzieliśmy, jasno dowodzi, że te rubryki pochodzą od samego Mistrza. Któż bowiem poza nim, czy uczeń, czy przełożony jego uczniów, czy rubrykator, czy glosator, ma być uznany za tak
uczonego, by poprawnie i dokładnie (a czasem mniej prawidłowo lub nawet błędnie, za bardzo ufając źródłom drugorzędnym) mógł oznaczyć
wszystkie powagi? Takie powagi, powiedzmy, które tylko na marginesie,
a nie w samym tekście są przytaczane. Często przecież bez rubryk umieszczonych na marginesie sam tekst stawałby się niezrozumiały.
Przytoczmy kilka przykładów: niżej (s. 120) słów „Stąd Augustyn pyta”
nie można zrozumieć bez rubryki marginalnej: Augustyn w XV księdze
O Trójcy; to samo należy powiedzieć o słowach „potwierdzone powagą
Augustyna” (niżej, s. 238), które niewątpliwie domagają się rubryki marginalnej: Augustyn w VI księdze O Trójcy. Znów w [139*] księdze trzeciej,
rozdział 104 (obecnie dystynkcja 28, rozdział 1, n. 4) czyta się w tekście:
„Stąd Augustyn w tejże”, co z pewnością zakłada wyżej umieszczoną rubrykę
w spisie księgi czwartej (obecnie oznaczonego jako Dystynkcja 27, rozdział 8): „O małżeństwach cudzołożnych” (niżej s. 48), ponieważ w tekście wydaje się, że nie ma nic innego,
jak tylko rubryka do rozdziału 169, n. 5; w żadnym wypadku nie o takie małżeństwa chodzi.
Ponadto niektóre inne tytuły tego spisu mniej słusznie dzielą materię tekstu.
68
Tak zawyrokowali Ojcowie Wydawcy zarówno wydania pierwszego [w Opera omnia
S. Bonaventurae 1(1882)LXXXIII] jak i drugiego [1916, s. LXV-LXVI], a po nich wielu innych
badaczy. O tym zagadnieniu zobacz: I. Brady. The Rubrics of Peter Lombard’s Sentences.
W: Pier Lombardo 6(1962)5-25.
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marginalną: Augustyn w księdze O nauce chrześcijańskiej. To samo sto
razy potwierdza się gdzie indziej.69
Ponadto Glosa pierwotna (co najmniej przed 1177 rokiem), Summa
divinae paginae, niegdyś przypisywana Mistrzowi Piotrowi z Poitiers,
zawiązkowo a nawet wyraźnie zakłada, że wszystkie wyżej wskazane rodzaje rubryk należą do samego dzieła Mistrza jako jego części integralne.
Oprócz cennych bowiem wskazówek, które bezimienny autor pozostawił nam
o przypisach i dodatkach Mistrza, inne niemniej cenne zapisał nam o tych
rubrykach. Rubryki bowiem tak są włączone w tę Glosę, by wyglądały jak
autentyczne części tekstu Lombarda. Na przykład tytuł księgi pierwszej, rozdziału 3, n. 4 (niżej s. 58): Czy ludzie mają używać lub korzystać, wprowadzają słowa: „Stawia zagadnienie, czy ludzie mają używać lub korzystać”.70
Znów rubryka podrzędna do księgi pierwszej, rozdziału 10 (obecnie dystynkcja 3, rozdział 2, n. 4, s. 73): Jak umysł pojmuje całe to troje, stanowi
część glosy: „Tu wykazuje, jak umysł pojmuje całe to troje” a nieco niżej:
„Tu wykazuje, że to troje obejmuje wola” (karta 6d), gdzie rubryka czyta:
Jakim sposobem wola obejmuje to całe.
Niekiedy te rubryki przytaczane są wyraźniej: do księgi pierwszej, rozdziału 64, (dziś dystynkcji 17, rozdziału 5, n. 4; s. 147): „Zauważ tytuł:
Powaga potwierdza obie odpowiedzi” (karta 13a); albo do rozdziału 100
(dystynkcja 26, rozdział 6, n. 1; s. 201): „Tak też itd. W tytule jest i na oba
sposoby, to znaczy i na ile jest Duchem Świętym i na ile jest Darem” (karta
16c). – Czasem zaznaczane są również rubryki marginalne, którymi Mistrz
napomina czytającego. Na przykład w starszych kodeksach Sentencji do
księgi pierwszej, rozdziału 9 (dystynkcja 3, rozdział 1, n. 7; s. 70), na marginesie przy słowach Augustyna: „To bowiem, co Boskim rzemiosłem
zostało dokonane, wykazuje w sobie jakąś jedność, piękno i ład”, znajduje
się pewna przestroga: Pojmuj o substancjach! Z glosy zaś pseudo-Piotra
z Poitiers zawiązkowo wnioskujemy, że ta rubryka została dodana przez
samego Lombarda: „Oto jak przez znajomość stworzeń poznaje się Trójcę;
a pod nazwą ‘stworzeń’ pojmuj substancje, ponieważ w samych tylko substancjach wyróżnia się tych troje: jedność, piękno i ład” (karta 5d). Niech
więc nikt nie wątpi, że według tego glosatora, który do uczniów u spadko[140*] bierców Lombarda powinien być zaliczony, wszystkie wyżej wymienione rodzaje rubryk należy przypisać Mistrzowi Piotrowi, a nie komuś
z uczniów lub rubrykatorów.
Oto inne, bardzo jasne świadectwo, chociaż trochę pośrednie, ponieważ
mówi o Glosie Lombarda do Listów. Roku 1166 Herbert z Boseham, który
około 1150 roku był w Paryżu uczniem Mistrza Piotra, napiał do Henryka,
69

I. Brady, j. w., 21.
O kodeksach tej Glosy zobacz wykaz niżej s. 2; I. Brady, j.w., s. 14; A. M. Landgraf.
Introduccion a la historia de la literatura teológica de la escolástica incipiente. Barcelona
1956, 171-173.
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Zasady wydania

25

hrabiego Kampanii, przeciwko legendzie o trzech mężach świętej Anny.71
Ta legenda, powiada „uważam, iż obecnie bardzo nabrała znaczenia z okazji mistrza mojego, miłej pamięci Mistrza Piotra, biskupa Paryskiego, który
gdy o tym miejscu w Liście do Galatów [1,19]: A z innych Apostołów żadnego nie widziałem, jeno Jakuba, brata Pańskiego, wyłożył tę pospolitą historię o trzykroć zaślubionej Anusi, o s o b n o n a m a r g i n e s i e
zaznaczył b a r w ą m i n i o w ą imię Hieronima, jakoby ową historię
Anny Hieronim w liście przeciw Helwidiuszowi utkał tymi samymi włóknami słów, podczas gdy Hieronim tej historii... nie nadał powagi świadectwa
nawet w jednej głosce.”72 – Z tych słów wynika, że sam Lombard na marginesie tej Glosy swojej (i na marginesach drugiej Glosy o Psalmach) zaznaczał powagi patrystyczne i to barwą miniową. Lecz te same rodzaje rubryk
znajdują się w kodeksach Sentencji, jakie są w rękopisach Glos (na przykład w kodeksach Watykańskich łacińskich 144 i 695). Cóż stąd, jak tylko,
że to Mistrz Piotr rubryki marginalne i tu i tam znakował miniową barwą?73
Czyż nie mamy tu pewnej normy do przyznawania znaczenia kodeksów?
Gdy mianowicie jakiś kodeks, choćby był nazywany wspaniałym i królewskim, opuszcza wszystkie rubryki marginalne, po to, jak uważamy, by potem marginesy zapełniły się glosami, przypisami, zagadnieniami, nie [141*]
tylko za późniejszy, lecz także za mniej wartościowy winien być uznany.74
Nieraz zaś, jak chętnie przyznajemy, takie rubryki czy przytoczenia nie ulegają całkowitemu zapomnieniu, ponieważ w niektórych kodeksach XIII
wieku albo przeniesione są (jak w kodeksach R oraz W) z marginesu do
samego tekstu, albo imiona Ojców oznaczane są barwą miniową w tekście.
Co do kodeksów zaś, których użyliśmy do wydania, niemal jednokształtne
pod względem rubryk są kodeksy A, B, C, N, O, P, V, chociaż pierwszeństwo
71
O tej legendzie zobacz: B. Kleinschmidt OFM. Die heilige Anna. Ihre Verehrung in
Geschichte, Kunst und Volkstum. Düsseldorf 1930, 252-262; G. Albert, J.-M. Parent, A. Guillemette. La légende de trois mariages de sainte Anne. Une texte nouveau. W: Études d’histoire litt. et doctr. du XIIIe siècle. 1(1932)165-184; M. R. James. The Salomites. W: Journal
of Theological Studies 35(1934)287-297; oraz: S. Thomas Aquinas. In Gal, caput 1, lectio 5.
72
PL 190,1418 B-C; początek tego listu, którego tu brak, znajduje się u B. Smalley. A Commentary of the Hebraica by Herbert of Bosham. W: Rech. de Théol. anc. et méd. 18(1951)37-38.
73
By tego dowodzenia nie przedłużać, starczy wskazać to, co gdzie indziej szerzej zostało udowodnione, mianowicie iż inni następcy Mistrza Piotra, na przykład Piotr Pożeracz
(Manducator) oraz Gandulf, uważali powagi na marginesach za dzieło Lombarda; zobacz:
I. Brady, j.w., s. 6. Należy do nich dodać Waltera ze Świętego Wiktora, który w swoim Contra
quatuor labyrinthos Franciae nieraz przytacza rubryki Lombarda jako istotną część jego
tekstu Sentencji; zobacz Archives d’Histoire doctr. et litt. du moyen áge 19(1952)202 linea
31-33; 225,15-17; 295,11; 317,5-7; itd. Nadal oczekuje się zarówno historycznego przeglądu o stosowaniu rubryk w średniowieczu (już od Czcigodnego Bedy), jak też dokładnego
ich opisu we współczesnych katalogach rękopisów.
74
Z tego powodu wiele kodeksów, które przebadaliśmy, trzeba pozostawić w ich szafach, nawet kodeks Paryski. Bibl. Arsenal. 445, nazwany wspaniałym Kodeksem przez słynnego M. Grabmanna (zobacz: Die Geschichte der scholastischen Methode II,362), a także
Paryski, Bibl. National., lat. 11690 i 14514 oraz Troyes, Biblioteka miejska 304.
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mają z pewnością kodeksy A, O oraz P, podczas gdy B i C zawierają niekiedy osobne odczyty. Wśród innych rękopisów wiele rubryk w postaci skróconej mają kodeksy L i R, a M z wielu odmianami, opuszczeniami oraz
odczytami własnymi tego kodeksu. Skrępowany był, jak już zaznaczyliśmy,
rubrykator kodeksu X (którym niemal na pewno był Sawalon), dlatego że
brat Segard nie zawsze zapewnił miejsce odpowiednie, wystarczające dla
wszystkich rubryk; dlatego wiele jest obciętych albo skróconych, a inne są
opuszczone. Michał zaś Irlandczyk, który był pisarzem kodeksu T, zdobył
sobie wielką swobodę (lub raczej w swoim egzemplarzu już znalazł), tak iż
za wszystkimi jego rubrykami pójść nie mogliśmy. – Wreszcie punkty nadpisane na początku powag a niekiedy na końcu znajdują się w lepszych
kodeksach, na przykład w A, B, C, O, P i L (w tym ostatnim alfa i omega
często oznaczają początek i koniec.
3. Noty i glosy ulotne
Z rozważań naszych o ułożeniu Sentencji wiadomo, iż Mistrz Piotr po
raz drugi wyłożył, czyli odczytał swoje Sentencje około 1157-1158 roku,
w obecności zarówno Piotra Pożeracza (Manducator) jak (prawdopodobnie) Jana Kornwalijskiego. Przy tej sposobności na marginesie księgi dodał,
jak już widzieliśmy przypisy, a raczej nowe powagi, zwłaszcza z dzieła św.
Hilarego De synodis oraz niektórych pism św. Augustyna, a także jak się
zdaje dostosował pewne wypowiedzi: nie dał jednak słuchaczom nowego
wydania, czyli tekstu rzetelnie sprawdzonego.
Co do naszego zaś wydania, przywołaliśmy na naszą korzyść cokolwiek zaznaczone jest o takich wydaniach, czy to w Glosie pseudo-Piotra,
czy w innych glosach, oraz w badaniach biegłych naszego wie- [142*] ku.75
Niestety Ojcowie Wydawcy Świętego Bonawentury takich danych historycznych nie posiadali, a stąd tych zagadnień nie znali. Pod przewodem zaś Prepozytyna (Praepositinus) przypuszczali, iż tego rodzaju Noty należą do
jakiegoś drugiego wydania, lecz w pełni zagadnienia zbadać nie mogli.76
Ich następcy (1916) niewiele postąpili. Spostrzegli wprawdzie, że kodeksy
nie zgadzają się wzajemnie, ponieważ w niektórych żadnej z tych Not nie
ma, w innych zaś zachodzą nie w tej samej liczbie i nie na tym samym
miejscu. Dlatego dla rozstrzygnięcia trudności, na ile to było możliwe,
stanęli przy kodeksie Troyes 900 (T), który uznali za najstarszy ze wszystkich.77 Noty zaś, które nie tam, lecz wyłącznie w innych kodeksach zostały

75
A. M. Landgraf. Notes de critique textuelle sur les Sentences de Pierre Lombard, W: Rech.
de Théol. anc. et méd. 2(1930)80-99.
76
Zobacz: Opera omnia Sancti Bonaventurae I, 529, nota 1.
77
Słusznie ubolewali nad tym niektórzy biegli; zobacz: A. M. Landgraf, j.w., 92, n. 42; a po
nim I. de Ghellinck, DThC XII,1973.
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znalezione, umieścili u dołu strony, między różnymi odczytami (wariantami). Czy ostatecznie tego rodzaju noty są dziełem Lombarda, czy należy je
przyznać jakiemuś korektorowi, wahali się.78
Lecz to, iż kodeks T, albo inne starsze i lepsze, jakichś przypisów czy
glos ulotnych lub poprawek tekstu nie dostarczają, nie uderza w ich autentyczność. Wręcz odwrotnie, takie opuszczenia raczej dowodzą dawności
kodeksów, a przynajmniej rodzą przypuszczenie, że już z Paryża zostały
przyniesione, albo że ich posiadacze nie znali drugiego odczytu Lombarda
i jego uzupełnień oraz poprawek. Dlatego rozważywszy wszystko ustaliliśmy sobie pewne zasady dla rozwiązania zagadnienia: 1) gdy o jakiejś nocie,
glosie lub poprawce jest wyraźne lub zawiązkowe świadectwo w Glosie
pseudo-Piotra, albo w innej glosie XII wieku, uznaje się ją za autentyczną,
chociaż niewiele kodeksów ją zawiera. 2) Na tej samej zasadzie, gdy wiele
wiarogodnych kodeksów zawiera tego rodzaju noty itd., chociaż pseudo-Piotr z Poitiers nic o nich nie mówi, włączane są do tekstu. 3) Jeżeli zaś
tylko jeden lub dwa kodeksy zawierają jakąś notę, rubrykę itd., z trudem
mogą one być uznane za autentyczne. 4) Z drugiej wreszcie strony, gdy
takie noty umieszczone są w trzeciej kolumnie, możemy uważać, iż odnośne kodeksy są przynajmniej z końca XII wieku.79
[143*] W końcu czytelnik słusznie może zapytać, czy tymi poprawkami
i dodatkami kodeksy tak się różnią, iż niektóre jawnie zawierają tekst pierwszego przekazu, inne zaś należą do tekstu poprawionego, czyli jakby do
drugiego wydania. Oby rzecz się tak miała! – Jeżeli chodzi o poprawki,
zwłaszcza do księgi pierwszej, rozdział 131 (dystynkcja 31, rozdział 1, n. 2;
niżej, 224, 9 i 13) oraz do księgi trzeciej, rozdział 38 (dystynkcja 13, rozdział
jedyny, n. 9), rzeczywiście można rzec, iż kodeksy A, L, M, O, P oraz X
przedstawiają tekst oryginalny, chociaż niektóre są poprawiane drugą
ręką.80 – Jeśli zapytać o dodatki, rękopisy nie okazują się jednokształtne.
W niektórych (L, M, N, T, X) pewne uzupełnienia są już włączone do tekstu,
w innych (A, O, P, R), a nawet w samych L, N, T, X niektóre przypisy dodane
są inną ręką na marginesach; w innych zaś umieszczone są w trzeciej kolumnie (B, C, V, W a także dwukrotnie w A i L). Dlatego z takiej rozmaitości
niczego niemal wywnioskować nie można co do rodzin itd. naszych kodeksów.

78

Zobacz wydanie 1916, s. XLIII-XLV.
Noty, glosy i dodatki, które uznane są za autentyczne, drukowane są w samym tekście, ale mniejszymi czcionkami. W trzecim aparacie krytycznym dodane są do nich pewne
uwagi historyczne, dotyczące ich autentyczności.
80
By czytelnik nie pozostał w niepewności, ponownie trzeba zaznaczyć, że chociaż niekiedy czyta się wśród odmianek tekstowych: wydanie pierwsze, wydanie drugie, raczej chodzi
o tekst oryginalny wraz z możliwą poprawką ręki Lombarda, niż o dwojaki przekaz w ścisłym
znaczeniu.
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4. Dystynkcje
Chociaż podział czterech ksiąg na Dystynkcje zamieszczony jest w tekście bez kwadratowych nawiasów, to jednak z pewnością podział ten nie
pochodzi od samego autora. Mistrz bowiem poza podziałem dzieła na
cztery księgi, a każdej księgi na rozdziały, których spis sam wykonał, nic
nie mówi o innym rozczłonkowaniu rozdziałów. Ponadto we wszystkich
starszych kodeksach Dystynkcje, jeżeli są, dodane zostały późniejszą ręką:
w niektórych w ogóle ich nie ma.81 Widać stąd, że Dystynkcje zachodzące
w dziele Mistrza Piotra (w pierwszej księdze 48, w drugiej 44, w trzeciej
40, a w czwartej 50) wprowadzone zostały w późniejszym czasie.
Skąd więc się wzięły? Już dawno A. M. Landgraf oświadczył, że nie znalazł Dystynkcji przed Filipem Kanclerzem, który w swojej Summa de bono
(około 1232) posłużył się takim podziałem.82 Aby [144*] twierdzenie to
udowodnić, albo odrzucić, poddaliśmy nowemu badaniu autorów, glosatorów i komentatorów, którzy po Lombardzie a przed Filipem tekst Mistrza
przytaczają lub opracowują. Co z tego wynikło? Stwierdziliśmy, że jego stanowisko godne jest wszelkiego uznania, prócz tego, iż w międzyczasie ogłoszona została Glossa Mistrza Aleksandra Haleńskiego, (która była źródłem
dla Summa de bono,) w której nie tylko użyte zostały Dystynkcje lecz znajdują się pierwsze podziały tekstu (Divisiones textus). Stąd już w latach
1223-1227 Dystynkcje były w użyciu, a nie dopiero po roku 1230.
Głębiej badając zagadnienie zmuszeni zostaliśmy wywnioskować, że
Mistrz Aleksander pierwszy wprowadził Dystynkcje, czy jako przez siebie
wynalezione, czy, co o wiele mniej jest prawdopodobne, jako zaczerpnięte od innego, dotychczas nieznanego, bezimiennego mistrza. Wszystkim
zaś wiadomo, że „mistrz Aleksander... znalezione przez siebie czytanie rzemieślne, pozostawił po sobie uczniom w podziałach i znaczeniach tekstu.
Bo przed nim ani tekst nie był przetarty, ani znaczenie tekstu wydobyte.”83
Że tego rodzaju podziały możemy pojąć jako Divisiones textus chętnie
przyznajemy; lecz w żaden sposób nie można wykluczyć podziału na Dystynkcje, który Divisiones textus wyraźnie zakładają. Stąd żadnej silnej podstawy przeciw powyższemu wnioskowi znaleźć nie możemy.84
81
Brak w kodeksie O; tylko do księgi czwartej dodane są w kodeksie A; inną ręką, lub
też trzecią ręka włączone są, a niekiedy opuszczone, w B, C, L, N, P, R, T, W, X; ręką zaś
rubrykatora wykonane w kodeksie V.
82
A. M. Landgraf. Die Schriftzitate in der Scholastik um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts. W: Biblica 18(1937)88, n. 4. Notuje zaś, że Filip używa wyrazu capitulum, a nie
distinctio. Jest to prawdziwe co do pierwszej części jego Sumy, a w rozdziałach czyli częściach
dalszych znajduje się distinctio.
83
Tak odczytało pośmiertne wspomnienie jego w Chronicon de Lanercost (1201-1346),
wydał: J. Stevens, Edinburgi 1859, 53; Zobacz: Magistri Alexandri de Hales Glossa I, 33*.
84
Zagadnienie długo i szeroko roztrząsa I. Brady, The Distinctions of Lombard’s Book
of Sentences and Alexander of Hales. W: Franc. Studies 25(1965)90-116.
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Odnośnie więc zasady naszego wydania trzeba zapisać co następuje:
1) Lombard podzielił swój tekst na rozdziały, których spis umieścił po Prologu. 2) Dystynkcje są dziełem Mistrza Aleksandra, który niekiedy wyliczył
także rozdziały zawarte w tej lub innej Dystynkcji. 3) Aktualne wyliczenie
rozdziałów, zarówno w każdej Dystynkcji, jak ciągłe przez całą księgę,
wprowadzone zostało przez Ojców Wydawców zgodnie ze spisem rozdziałów samego Lombarda a także rubrykami znalezionymi w samym tekście.
4) Jeżeli zaś Scholastycy XIII wieku różnią się między sobą co do początku
niektórych Dystynkcji (skąd uznają, że ten podział jest sztuczny i późniejszy), idziemy raczej za podziałem ogólniejszym (jak mówią), niż za oznaczeniem Bonawentury, któremu dali pierwszeństwo nasi poprzednicy.85

[145*] B. ZASADY DOTYCZĄCE APARATU KRYTYCZNEGO
Według zwyczaju naszego Kolegium w wydaniach Glossa oraz Quaestiones Aleksandra z Hales jak również Quaestiones de sacramentis Wilhelma
z Militony, trojaki aparat krytyczny znajduje się u dołu strony: pierwszy dotyczy różnych odczytów (wariantów); drugi zapisuje powagi wyraźnie lub
zawiązkowo przytoczone; trzeci zwrócony jest ku powiązaniom doktrynalnym i historycznym.
1. Odczyty.
W pierwszym aparacie krytycznym,86 zgodnie z metodą obecnie ogólnie
przyjętą, zaznaczone są odmienne odczyty, opuszczenia i dodatki zachodzące w wyżej opisanych kodeksach. Żeby jednak aparat ten nie został przeciążony rzeczami mniejszego znaczenia, opuściliśmy odczyty niepotrzebne,
na przykład przemieszczenie słów znajdujące się w jednym kodeksie, oczywiste błędy przepisywaczy, późniejsze poprawki (które często są czystymi
domysłami). Stąd takie tylko odczyty zostały przyjęte, które albo mogły być
autentyczne, albo w jakiś sposób zmieniają znaczenie tekstu, albo też odczyty ukazujące charakter kodeksu, wraz z przemieszczeniami wspólnymi
przynajmniej trzem kodeksom. Jeżeli więc niekiedy wydaje się różnić to
nasze wydanie od wydania drugiego, wiedz, że tu po cichu opuściliśmy
odczyty wyłączne kodeksu T, któremu poprzednicy nasi być może nadmiernie zaufali.87
85
Chodzi tu o księgę pierwszą, dystynkcję 40; księgę drugą, dystynkcję 15 i 27; księgę
trzecią, dystynkcję 12. Zobacz: I. Brady, j.w., 106-115.
86
UWAGA TŁUMACZA: Pierwszy aparat krytyczny opuszczamy, jako grę wyrazów łacińskich w łacińskim tekście, nieprzetłumaczalną na język polski. Przekład oddaje tekst ostatecznie ustalony przez wydawców.
87
Jeżeli zaś ktoś pragnie zajrzeć do odczytów kodeksu T, niech weźmie wydanie drugie
(1916), gdzie jest on oznaczony jako U. Nam się nie uśmiecha wznosić na nowo pomnik
trwalszy od spiżu.
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2. Powagi.
W drugim aparacie krytycznym88 zawarte są powagi, a mianowicie
urywki Pisma Świętego, świętych Ojców i pisarzy kościelnych, którzy przez
Mistrza Piotra czy to w samym tekście, czy na marginesach, czy samym ich
imieniem, czy przez jakieś dzieło są przytoczone. Niemożliwe jednak było
zawsze i wszędzie określić, jacy teologowie kryją się pod wyrazem: jakiś,
lub inni, tym bardziej, że Lombard w tych wyrazach taił czasem swoich
współczesnych, a czasem samego siebie. Bliższe zaś źródła, z których zaczerpnął tak wielkie tworzywo do utkania swego dzieła, zapisane są w trzecim aparacie krytycznym, jeżeli nie zostały wystarczająco ukazane w tym
drugim.
[146*] 3. Trzeci aparat krytyczny.
Trzeci aparat krytyczny,89 jak wyżej zostało zapowiedziane, podaje źródła bliższe Mistrzowi Piotrowi, który chociaż „krótko zebrał poglądy Ojców
dołączając ich świadectwa” (Prolog), świadectwa te brał zazwyczaj od pisarzy późniejszego wieku, na przykład z Glossa ordinaria, z własnej Glosy
do Psalmów i do Listów św. Pawła, z Dekretu Gracjana, z bezimiennej Summa sententiarum, z De sacramentis christianae fidei Hugona itd. Źródła
te, na ile to było możliwe, oraz ich odniesienia do Ksiąg Sentencji zapisaliśmy tutaj.90 Do tych źródeł dołączyliśmy także cokolwiek zarówno o tekście Lombarda jak o jego wykładach przekazane zostało w Quaestiones
Piotra Pożeracza (Manducator),91 w Glossa niegdyś przypisywanej Piotrowi z Poitiers oraz w innych glosach pierwotnej szkoły Lombarda. Tego rodzaju świadectwa cenne są przy ustalaniu tekstu lub glos marginalnych.
Wreszcie niekiedy do tych historycznych przypisów dodane są odsyłacze
bibliograficzne, celem głębszego zbadania doktryny i historii XII wieku.

C. SPOSÓB WYDANIA
Pozostaje krótko omówić zasadę tego wydania, ponieważ zasady ogólne
wydań poprzednich już do pewnego stopnia zostały wyjaśnione powyżej.

88
UWAGA TŁUMACZA: Drugi aparat krytyczny umieszczamy w przypisach dolnych, oznaczonych kolejnymi liczbami.
89
UWAGA TŁUMACZA: Trzeci aparat krytyczny umieszczamy w przypisach dolnych,
oznaczonych kolejnymi głoskami alfabetu.
90
Tu może trzeba dodać, że Glosa Lombarda do Apostoła przytaczana jest nie tylko
według wydania PL 191-192, lecz także według pierwotnej redakcji, znanej do dzisiaj,
w kodeksach Watykańskich łacińskich 144 oraz 695.
91
Zobacz: I. Brady. Peter Manducator and the oral Teachings of Peter Lombard. W: Antonianum 41(1966)454-490.
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1. Dobór kodeksów.
Do najważniejszyvh kodeksów zaliczyliśmy już A, M, O oraz P, do których należy zaraz dołączyć także wśród głównych L, N oraz X. Stąd, jak nam
się wydaje, jeżeli tych siedem zgadza się, mamy w rękach tekst oryginalny.
Jeżeli zaś kodeksy O i P (księgi I-II) lub O i A (księgi III-IV) zgadzają się
wbrew innym kodeksom, stosowaliśmy ten wariant, chyba że skądinąd
można było ustalić, na przykład z jednomyślnego świadectwa innych
kodeksów, iż zbłądziły. Do rozstrzygania spraw trudnych przywoływaliśmy
na pomoc wszystkie kodeksy. Gdy tekst poprawiany jest inną ręką [147*]
jest ona wskazana nadpisaną liczbą (np. 02), chyba że chodzi o więcej
kodeksów.
2. Rubryki.
Staraliśmy się zachować wszystkie rubryki, które są wspólne dla wyżej
wymienionych kodeksów, chociaż z powodów drukarskich w sam tekst
wprowadzane są tłustą czcionką. Te zaś rubryki, które przynajmniej przeważnie znajdują się na marginesie kodeksów, oznaczone są gwiazdką (*),
wszystkie zaś inne należy uważać za umieszczone wewnątrz kolumn. Niemniej czasem pewne rubryki odsyłane są do drugiego aparatu krytycznego, ponieważ niestosowne byłoby włączanie ich do samego tekstu; czasem
też pominęliśmy je, o ile widoczne są w samym tekście, imiona Ojców
(Augustyn, Ambroży itd.), które aż za często widnieją na marginesie.92
3. Skorowidze.
Wydanie nasze obwarowane jest różnymi skorowidzami. W tej pierwszej części pierwszego tomu są skorowidze: znaków i skrótów, bibliotek
i rękopisów, pisarzy i materii, treści. W drugiej części pierwszego tomu
(tekst księgi pierwszej i drugiej Sentencji), a ponownie w drugim tomie
(tekst księgi trzeciej i czwartej Sentencji), znajdują się po cztery skorowidze: kodeksów, powag według pisarzy i incipitów, pisarzy dawnych i nowych w różnych aparatach krytycznych wymienionych, a wreszcie doktryny.
W pierwszym skorowidzu wymienione są wszystkie kodeksy omawiane
w tekście (prócz kodeksów Sentencji). Skorowidz powag dodany jest dla
wygody czytelnika. Dlatego bowiem, że cztery Księgi Sentencji były dla
Scholastyków źródłem, skąd czerpali bardzo wiele powag Augustyna itd.,
wydało się przydatne sporządzić skorowidz powag, wskazując ich incipity
pod imieniem pisarza (dzieła przypisane znacząc asteryskiem*). Żeby
92
Dla wygody czytelnika (oraz dla łatwiejszego użytku naszego wydania Magistri Alexandri de Hales Glossae) zamierzaliśmy umieścić na marginesach strony drugiego wydania
(1916), a nawet liczby przy rozdziałach tekstu tam się znajdujące, lecz z powodów drukarskich zmuszeni zostaliśmy te pomoce opuścić.
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jednak rzecz za bardzo nie rosła, nie wszystkie powagi są tu zawarte; niekiedy bowiem pisarz raz tylko lub dwa jest przytaczany (np. Alkuin, Dydym,
Cyryl), skąd wystarczy zajrzeć do skorowidza pisarzy: nieraz też jakiś inny
klucz znajduje się w samym tekście (np. Ambroży: daje tytuł dziełu
Affectus), do którego odniesienie jest w skorowidzu doktrynalnym. [148*]
A znów gdy chodzi o jakieś objaśnienie Pisma Świętego materia obfituje
w skorowidzu trzecim pod imieniem pisarza lub samej świętej księgi.
W końcu skorowidz doktryny oparty jest na wydaniu dzieł Aleksandra
Haleńskiego, zwłaszcza jego Glossa do pierwszej księgi Sentencji (strony
511-538) oraz do drugiej (strony 429-483), gdzie bardzo nam zależało na
ukazaniu postępu doktrynalnego w siedemdziesiąt lat po śmierci Mistrza
Sentencji. Posłużyliśmy się zaś metodą bardziej analityczną niż w skorowidzach tejże Glosy.93
* * *
Stron tych zakończyć nie możemy, jeśli nie wyrazimy wdzięczności wobec wszystkich, którzy studiami i pismami swoimi lub innym sposobem
pracowali nad rozwojem i powiększeniem znajomości XII wieku, a zwłaszcza
Mistrza Piotra Lombarda.94 Ponieważ zaś w postępie rodzaju ludzkiego, byśmy posłużyli się słowami Jana Dunsa Szkota, znajomość prawdy stale wzrasta, mamy też nadzieję, że przyszłe studia będą ku poprawie tego wydania,
by wreszcie nasi następcy mogli dojść do wydania doskonalszego!
OJCOWIE WYDAWCY
Quaracchi, w święto Matki Boskiej Anielskiej, 2 sierpnia 1970.

93
Gdy chodzi o spis treści, czytelnik zauważy, że tytuły czyli sumaria Dystynkcji sporządzone są przeważnie z tytułów Lombarda (w spisie rozdziałów), albo z jego rubryk; niekiedy zaś, lecz rzadziej, zaczerpnięte są ze skorowidzów Glosy Aleksandra z Hales.
94
Tu wypada podziękować Najprzewielebniejszemu Ojcu Opatowi Eligiuszowi Dekkerowi OSB, który celem sporządzenia przypisów w księdze pierwszej po bratersku udostępnił nam tekst Augustyna De Trinitate, zanim został wydany w Corpus Christianorum
Latinorum.

I. [149*] SKOROWIDZ ZNAKÓW I SKRÓTÓW
użytych przy wydaniu tekstu
BGPTMA = Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des
Mittelalters
CCL
= Corpus Christianorum Latinorum
CSEL
= Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
DS
= Denzinger H., Schönmetzer A. Enchiridion Symbolorum, wydanie XXXII (1963)
DThC
= Dictionnaire de Théologie Catholique
GCS
= Griechische Christliche Schriftsteller
LThK
= Lexikon für Theologie und Kirche
PG
= Patrologiae Cursus Completus, series Graeca, ed. J.-P. Migne.
PL
= Patrologiae Cursus Completus, series Latina, ed. J.-P. Migne.
PLS
= Patrologiae Latinae Supplementum.

II. [153*] SKOROWIDZ BIBLIOTEK I KODEKSÓW
Amiens, Biblioteka Miejska, kodeks 231 (=A): 132*.
Asyż, Biblioteka Miejska, kodeks 103: 13*.
Avinion, Biblioteka Miejska, kodeks 290: 135*.
Bamberga, Biblioteka Państwowa, kodeks Patr. 120: 130*, 135*-136*.
Brugge, Biblioteka Miejska, kodeks 184 (=B): 132*n.
Bruksela, Biblioteka Królewska, kodeks 1535 (=C): 133*.
Erfurt, Biblioteka Miejska, kodeks Amploniański 180: 136*.
Florencja, Biblioteka Narodowa, kodeks Conv. soppr. E. 6. 1046: 130*.
Monachium, Biblioteka Państwowa, kodeks 18109: 133*.
Paryż, Biblioteka Arsenału, kodeks 445: 141*.
Paryż, Biblioteka Mazarinich, kodeks lat. 757 (=L): 133*.
Paryż, Biblioteka Narodowa, kodeks lat. 3014 (=N), 3022 (=O), 3029 (=P):
134*. – 11690, 14514: 141*. – 15350: 126*. – 17464 (=R): 134*.
Troyes, Biblioteka Miejska, kodeks 304: 141*. – Kodeks 900 (=T): 125*n,
130*n, 134*.
Valence, Biblioteka Miejska, kodeks 186 (=X): 135*.
Watykan, Kodeks Vaticanus latinus 144 i 695: 140*. – Vat. Lat. 688 (=V):
135*. – Vat. Lat. 691 (=W): 135*.

III. [155*] SKOROWIDZ PISARZY I MATERII
Albert G. i inni: La légende de trois mariages de sainte Anne: 140*.
Aleksander z Hales, przysposobił zwykły tekst Sentencji Lombarda: 117n;
i podzielił na Dystynkcje: 143*n.
Anna św., legenda o jej trzech mężach: 140*. Irlandczyk bezimienny VII-VIII w., Argumenty na list do Hebrajczyków: 125*.
Augustyn św., bezpośrednie źródło Sentencji: 119*; In Ioannem tractatus
99, n. 10: 134*; tractatus 104: 125*.
Bartłomiej z Trydentu, Epilogus in S. Franciscum: 125*.
Bazyli św., któremu przypisywano pewne rozdziały Damascena: 121*.
Beda-pseudo, zobacz Florus z Lyonu.
Bernard z Chartres: 122*.
Bliemetzrieder F., Robert von Melun: 137*.
Bloch-Cornet Dionizja: 132*.
Boutemy A. oraz mnich Sawalon: 135*.
Brady I., The Distinctions: 144*; Peter Manducator and the Oral Teachings: 127*, 146*; The Rubrics of Peter Lombard’s Sent.: 138.
Burgundion, sędzia w Pizie, przełożył na łacinę dzieło Jana z Damaszku,
którego roku: 124*.
Buytaert E., wydawca Abaelardi opera: 120*; o czasie przekładu Burgundiona: 124*.
Chartularium Universitatis Parisiensis: 130*.
Chronicon de Lanercost: 144*.
Conscribere, co to znaczy: 125*n.
Coyecque E., Catalogue... Amiens: 132*.
D’Alverny Maria Teresa: 132*.
De Ghellinck J., czas ułożenia Sentencji: 123*; Le mouvement théologique:
123*, 130*; Pierre Lombard (DThC): 123*, 131*, 142*, 143*n.
De Poorter A., Les manuscrits des Sentences: 132*.
Dekkers E., po bratersku udostępnił tekst De Trinitate św. Augustyna: 148*.
Dekret Gracjana, zobacz Gracjan.
Delisle L., Le cabinet de mss.: 135*.
Doucet V., Prolegomena summae fratris Alexandri: 135*; Magistri Alexandri glossa in librum primum: 135*.
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Eugeniusz III Papież: list do Henryka biskupa Beauvais (1152): 123*; kazał
przełożyć dzieło Damascena na łacinę: 124*.
Filip Kanclerz i stosowanie Dystynkcji: 143*n.
Fischer H., Katalog... Bamberg: 131*.
Florus z Lyonu, źródło Lombarda: 118*n.
Fulgencjusz z Ruspe, De fide ad Petrum: 119*.
Gandulf z Bolonii i rubryki Mistrza: 140*.
Garnier J., Catalogue... Amiens: 132*.
Gerhoh, prepozyt w Reichersberg, przeciwstawia Damascena: 121*.
Glossa do Sentencji, niegdyś przypisywana Piotrowi z Poitiers, zobacz Piotr
z Poitiers (pseudo).
Glossa ordinaria jako źródło Lombarda: 119*.
Grabmann M., Die Geschichte der scholastischen Methode: 131*, 141*.
Gracjan, mistrz w Bolonii, jego Dekret wśród źródeł Lombarda: 120; kiedy
jego dzieło doszło do Paryża: 121*.
Guérard M., Cartulaire de l’Église Notre-Dame: 130*.
Guillemette A., La légende... S. Anne: 140*.
Häring N. M., The Elogium ad Alexandrum Papam III: 120*, 128*.
Henryk z Gandawy, Quodlibetum X, quaestio 5: 125*n.
Henryk, biskup Beauvais (1152): 123*.
Henryk, hrabia Kampanii: 140*.
Herbert z Boseham, mistrz, uczeń Lombarda, świadectwa o życiu Lombarda: 128*; o rubrykach Mistrza: 140*.
Hilary św., czczony przez Lombarda po konsystorzu w Reims: 121*n; De
Synodis: 141*.
Hödl L., Neue Nachrichten: 126*.
Horst U., Beiträge zum Einfluss Abaelards: 137*.
Hugo ze Świętego Wiktora, mistrz, kanonik regularny, De Sacramentis
wśród pierwszorzędnych źródeł Sentencji: 119*.
Hugo, dziekan w Bruggii (około 1187): 132*.
Institut de recherche et d’histoire des textes: 132*.
Irlandczycy, przepisywacze w Paryżu XIII w.: 130*.
Iwo z Chartres starszy, wśród źródeł Lombarda: 120*.
Jan Damasceński św., De fide orthodoxa, kiedy powstał przekład Burgundiona: 124*; źródło Sentencji: 121*.
Jan z Kornwalii, słuchacz Lombarda, autor Elogium: 119*; słuchał drugiego czytania Sentencji: 141*; świadectwo o wkładzie Abelarda do nauki
Lombarda: 120*; o Lombardzie dyskutującym w szkołach: 127*n.
Jan z Salisbury przytacza słowa Bernarda Kornwalijskiego: 122*.
Julian z Toledo: Prognosticon, źródło Sentencji: 122*.
Kleinschmidt B., Die heilige Anna: 140*.
Konsystorz w Reims (1148), wpływ na Sentencje: 121*.
Kościół św. Marcina “a Campis”, przeorat Paryski: 133*.
Kościół św. Piotra „iuxta Celmentum” norbertanów: 132.
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Landgraf A. M., Introduction a la historia: 130*; Notes de critique textuelle: 127*, 142*; Philologisches zur Frühscholastik: 127*.
Le Bras G., Pierre Lombard, prince du droit canonique: 120*.
Luscombe D. E., The School of Peter Abaelard: 120*.
Marichal R., Catalogue des manuscrits: 126*.
Martin R. M., ed. Oeuvres de Robert de Melun: 137*.
Metamorphosis Goliae: 122*n.
Michał Irlandczyk, przepisywacz Paryski: 130*; rubryki Lombarda: 141*.
Miniatury w kodeksach Troyes i Bamberg: 131*; Sawalona: 135*.
Morel-Payen L., Les plus beaux mss: 131*.
Ojcowie wydawcy, zagadnienie rubryk: 138*; przypisy marginalne: 142*.
Oliger L., Servasanto da Faenza: 130*.
Opactwo B.-Mariae-Karoli loci: 133*.
Opactwo S.-Amand-en-Pevèle: 135*.
Opactwo S.-Mariae in Parco (Lowanium): 133*.
Opactwo S.-Mariae-TerDoest: 132*.
Opactwo Tegernsee: 133*.
Oryginał, co oznacza: 129*n.
Ott L., Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur: 118*.
Parent J. M., La Légende... S. Anne: 140*.
Paryscy przepisywacze z Irlandii: 130*.
Pelster F., recenzował drugie wydanie Sentencji (1916): 131*, 133*, 137*;
o czasie ich ułożenia: 123*; domniemany oryginał: 130*.
Pelzer A., Codices Vaticani latini: 62*, 135*.
Piotr Abelard, autor Theologia Scholarium: 125*; nowe wydanie dzieł:
120*; Commentarius in Epistolam ad Romanos nie zalicza się do źródeł Lombarda: 120*; źródło Sentencji: 119*n.
Piotr dziekan: 127*, zobacz Piotr Pożeracz (Manducator).
Piotr Lombard, Mistrz, biskup Paryża: 133*; co wykładał: 124*n; czy miał
wybór z De Trinitate św. Augustyna: 119*; wyświęcony na kapłana około 1154 roku: 124*; datowanie drugiej wersji Glosy na Listy św. Pawła:
124*-129*; Cztery Księgi Sentencji: 117*-136*; autograf 129*n; kodeksy: 130*-136*; datowanie: 122*-129*; dwukrotny odczyt w szkole:
127*nn; źródła: 118*-122*, 143*, 146*; rubryki pochodzą od Mistrza:
138*-141*, 147*; jego są dodatki: 141*nn; skąd podział na Dystynkcje:
143*n; wydanie 1882-1889: 138*, 142*; niniejsze wydanie: 136*-148*.
Piotr Pożeracz (Manducator), dziekan Troyes, dziekan Piotr: 127*; słuchał
drugiego czytania Sentencji: 141*; jego świadectwo o Księgach Sentencji: 146*; o rubrykach: 140*.
Piotr z Beauvais, mistrz: 123*.
Piotr z Poitiers (pseudo), Glosa (Summa divinae paginae) do Sentencji Lombarda: 126*n; kodeksy: 139*; świadectwa o Księgach Sentencji: 146*; o rubrykach Mistrza: 139*n; o przypisach i dodatkach Lombarda: 141*n.
Praepositinus z Kremony, o dwu „wydaniach” Sentencji: 126*, 142*.
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Robert z Melun, mistrz, umieścił spis rozdziałów na początku swej Sumy:
137*; atakuje Lombarda: 137*.
Rubryki, na marginesach św. Bedy: 140*; u Lombarda czym są: 138*; jego
ręką wprowadzone: 138*-141*, według Herberta de Boseham: 140*;
Ojcowie wydawcy uznali za późniejsze: 138*.
Ryszard Knapwell, mistrz: 125*n.
Samaran C., Catalogue de mss... portans des indications de date, de lieu
ou de copiste: 126*.
Sawalon, mnich św. Amanda, miniaturzysta: 135*, 141*.
Segard, mnich św. Amanda, przepisywacz: 135*.
Servasanto de Faenza OFM, De virtutibus et vitiis: 130*.
Smalley B., A Comm. of the Hebraica: 140*.
Stegmüller F.: Repertorium Commentariorum in Sententias: 129*
Summa de bono, zobacz Filip Kanclerz.
Summa divinae paginae, zobacz Piotr z Poitiers (pseudo).
Summa sententiarum, wśród pierwszorzędnych źródeł Sentencji: 119*.
Teobald biskup Paryża, u progów apostolskich (1154): 124*.
Tomasz z Akwinu św., In Epistolam ad Galatas, rozdział 1, czytanie 5: 140*.
Van den Eynde D., Essai chronologique: 123*; Nouvelles precisions: 123*.
Van den Gheyn J., Catalogue... Bibl. Royal de Belgique: 133*.
Van den Wyngaert A., Itinerarium Willelmi de Rubruc: 118*.
Walter, opat Świętego Wiktora, a rubryki Mistrza: 140*.
Wicki N., Das Prognosticon: 122*.
Wilhelm z Rubruc, zawiózł Sentencje na Wschód: 118*.

PIOTR LOMBARD

PIERWSZA I DRUGA
KSIĘGA SENTENCJI

W oparciu o wydanie
Kolegium Świętego Bonawentury AD CLARAS AQUAS
1971-1981

przełożył Bp Julian Wojtkowski

Olsztyn 2013

[2]

ZNAKI KODEKSÓW

Kodeksy Czterech Ksiąg Sentencji
A
B
C
L
M
N
O
P
R
T
V
W
X

– Amiens, Biblioteka Miejska, 231 (księgi III-IV).
– Brugia, Biblioteka Miejska 184.
– Bruksela, Biblioteka Królewska 1535 (11.580).
– Paryż, Biblioteka Mazarinich, łaciński 757.
– Monachium, Biblioteka Państwowa, łaciński (Clm) 18109.
– Paryż, Biblioteka Narodowa, łaciński 3014.
– Paryż, Biblioteka Narodowa, łaciński 3022.
– Paryż, Biblioteka Narodowa, łaciński 3029 (księgi I-II).
– Paryż, Biblioteka Narodowa, łaciński 17464.
– Troyes, Biblioteka Miejska, 900.
– Watykański łaciński 688.
– Watykański łaciński 691.
– Walencja, Biblioteka Miejska, 186.
Glosa Lombarda do Listów św. Pawła

x – Watykański łaciński 144.
z – Watykański łaciński 695.
Glosa pseudo-Piotra z Poitiers
b – Bamberg, Patr. 128
n – Neapol, Biblioteka Narodowa, łaciński VII C 14.
p – Paryż, Biblioteka Narodowa, łaciński 14423.
Glossa ordinaria in Genesim
v – Watykański łaciński 53.

[3]

PROLOG

1. Pragnąc coś z nędzy i ubóstwa naszego z ubożuchną1 wrzucić do skarbony Pana, odważyliśmy się wstępować po stromiźnie, dokonywać dzieła
ponad nasze siły, pokładając nadzieję na ukończenie i zapłatę w Samarytaninie,2 który dając na leczenie półżywego dwa denary, przyrzekł, iż odda
wszystko więcej wydającemu. Raduje nas szczerość obiecującego, lecz przeraża niezmierny wysiłek; przynagla pragnienie postępu, lecz przestrzega
słabość zaprzestania, którą zwycięża gorliwość o dom Boży.3
2. Płonąc nią, usiłowaliśmy „wiarę4 naszą przeciwko błędom ludzi cielesnych oraz zwierzęcych” tarczami5 wieży Dawidowej bronić, a raczej umocnioną ukazać, oraz głębie badań teologicznych otworzyć, a także znajomość
sakramentów kościelnych na miarę naszego pojmowania przekazać; „nie6
mogąc oprzeć się życzeniom braci studiujących, błagających nas, by ich
chwalebnym w Chrystusie wysiłkom służyć językiem i piórem: którymi to
parokonnymi zaprzęgami powozi w nas miłość Chrystusa”.
3. Chociaż wiemy, że „wszelka7 mowa ludzkiej wypowiedzi zawsze podlegała przekrętowi i sprzeczności współzawodników. Bo przy rozbieżnych
poruszeniach woli, rozbieżna staje się też myśl ducha, by skoro każde powiedzenie doskonałe jest dzięki prawdzie, jednak kiedy coś innego innym
albo wydaje się albo podoba, prawdzie niezrozumianej lub urażającej
błąd niezbożności sprzeciwił się a zawiść woli rozbrzmiała. Ją8 bóg świata
tego działa w tych synach niedowiarstwa, którzy nie poddają woli rozumowi, ani nie przykładają starań do nauki, lecz usiłują przystosować słowa
mądrości do tego co wyśnili; idąc nie za prawdą lecz za upodobaniem. Niegodziwa wola pobudza ich nie do zrozumienia prawdy, lecz do obrony
upodobań: nie pragną być nauczeni prawdy, lecz od niej ku baśniom
1

O niej Mk 12,42-43 i Łk 21,1-2.
O nim Łk 10,33-35.
3
Ps 68,10 oraz J 2,17: Żarliwość domu Twego pożera mnie.
4
Augustyn, De Trinitate, III wstęp, n. 1 (PL 42,867n; CCL 50,127; zobacz 1 Kor 2,14:
Człowiek cielesny nie pojmuje itd.
5
Pnp 4,4: Jako wieża Dawidowa... tysiąc tarcz wisi na niej.
6
Augustyn, tamże (PL 42,869; CCL 50,127).
7
Hilary, De Trinitate, X, 1-2 (PL 10,344n).
8
2 Kor 4,4; Ef 2,2.
2
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[4] zwracają uszy.9 Ich zawodem jest bardziej poszukiwanie tego, co się
podoba, niż pragnienie tego, czego powinno się uczyć. Mają pozór mądrości w zabobonach,10 bo za brakiem wiary idzie kłamliwa obłuda,11 by przynajmniej w słowach była pobożność, którą sumienie utraciło; a tę udaną
pobożność wszelkim kłamstwem słów czynią bezbożną, usiłując fałszywymi zasadami doktryny zepsuć świętość wiary, świerzbem12 uszu zarażając
innych pod nowym dogmatem swego pragnienia. Starając się o spór, walczą
z prawdą bez przymierza. Bowiem między twierdzeniem prawdy a obroną
upodobania jest zażarta walka, gdy i prawda się trzyma i wola błędu się
broni.”
4. Chcąc więc ich oraz Bogu nienawistne zgromadzenie13 obalić i usta
zatkać, by nie mogły jadu niegodziwości na innych wylewać, a na świeczniku14 wznieść światło prawdy, aułożyliśmy dzięki Bogu w wielkim mozole
i pocie tom ze świadectw prawdy ustalonych na wieki,15 podzielony na cztery
księgi. Znajdziesz w nim przykłady i naukę przodków. W nim przez szczere
wyznanie wiary Pańskiej ujawniliśmy podstęp żmijowej doktryny, obejmując dostęp do dowodzenia prawdy, nie włączeni w zagrożenie niezbożnego
wyznania, stosując właściwy między obojgiem umiar. Gdzie zaś głos nasz
słabo zabrzmiał, nie odszedł od ojcowskich granica.16
5. ”Nie17 powinien przeto ten trud wydać się zbyteczny komuś opieszałemu albo uczonemu, ponieważ wielu pracowitym i wielu nieuczonym,
wśród nich także i mnie, jest konieczny”, azwięźle zestawiając zdania Ojców,
z przytoczeniem ich świadectw, by szukający nie musiał przewracać wielu
ksiąg, bo krótki zbiór podaje mu to, czego szuka, bez trudua. W tym zaś
traktacie „pragnę18 nie tylko pobożnego czytelnika, lecz także wolnego
poprawcy, zwłaszcza gdzie roztrząsane jest głębokie zagadnienie prawdy;
oby ona miała tylu znalazców, ilu ma sprzeciwiających!”
By zaś to, czego się szuka, łatwiej wybiegło na spotkanie, umieściliśmy
na początku tytuły, którymi wyróżnione są rozdziały poszczególnych ksiąg.
KONIEC PROLOGU.

9

2 Tm 4,4: I od prawdy słuch odwrócą, a zwrócą się ku baśniom.
Kol 2,23.
11
1 Tm 4,1-2.
12
2 Tm 4,3.
13
Ps 25,5: Miałem w nienawiści zbór złośliwych.
14
Mt 5,15.
a-a
Zobacz Julian z Toledo, Prognosticon, wstęp (PL 96,456 C-D, 457 A-B).
15
Ps 118,152 Od początku poznałem świadectwa twoje, że na wieki utwierdziłeś je.
16
Zobacz Prz 22,28.
17
Augustyn, De Trinitate, III, wstęp, n. 1 (PL 42,869; CCL 50,127).
18
Tamże, n. 2 (PL 42,869; CCL 50,128).
10
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ROZDZIAŁY PIERWSZEJ KSIĘGI

[DYSTYNKCJA I]
Rozdział 1. Wszelka nauka jest o rzeczach lub o znakach.
Rozdział 2. O rzeczach z których należy korzystać lub ich używać oraz
o tych, którzy korzystają lub używają
Rozdział 3. Co to jest korzystać lub używać.
[DYSTYNKCJA II]
Rozdział 4 (1). O trójcy i jedności.
Rozdział 5 (2). Jaki był zamiar piszących o Trójcy.
Rozdział 6 (3). Jaki porządek należy zachować gdy mowa o Trójcy.
Rozdział 7 (4). O świadectwach Starego Przymierza, które objaśniają
tajemnicę Trójcy.
Rozdział 8 (5). O świadectwach Nowego Przymierza dotyczących tego
samego.
[DYSTYNKCJA III]
Rozdział 9 (1). O poznaniu Stwórcy przez stworzenia, w których widoczny
jest ślad Trójcy.
Rozdział 10 (2). O obrazie i podobieństwie Trójcy w duszy ludzkiej.
Rozdział 11 (3). O podobieństwie trójcy stwarzającej i stworzonej.
Rozdział 12 (4). O jedności Trójcy.
[DYSTYNKCJA IV]
Rozdział 13 (1). Czy Bóg Ojciec zrodził siebie Boga.
Rozdział 14 (2). Czy trójca orzekana jest o jednym Bogu, jak jeden Bóg
o trzech osobach.
[DYSTYNKCJA V]
Rozdział 15 (1). Czy istota Boża zrodziła Syna lub została zrodzona przez
Ojca, albo z niej zrodził się Syn, albo pochodzi Duch Święty.
[6] Rozdział 16 (2). Że Syn Boży nie jest z nicości, lecz z czegoś, jednak
nie z materii, tak i Duch Święty.
Rozdział 17 (3). Dlaczego Słowo Ojca nazywa się synem natury.
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[DYSTYNKCJA VI]
Rozdział 18 (1). Czy Ojciec zrodził Syna dobrowolnie czy z konieczności
oraz czy Bóg jest chcący czy niechcący.
[DYSTYNKCJA VII]
Rozdział 19 (1). Czy Ojciec mógł czy chciał zrodzić Syna.
Rozdział 20 (2). Czy móc zrodzić Syna jest jakąś możnością w Ojcu,
której nie ma w Synu.
[DYSTYNKCJA VIII]
Rozdział 21 (1). O prawdziwości i właściwości istoty Bożej.
Rozdział 22 (2). O jej niezmienności.
Rozdział 23 (3). O jej prostocie.
Rozdział 24 (4). O stworzeniu cielesnym i duchowym, w jaki sposób jest
mnogie, a nie proste.
Rozdział 25 (5). Że Bóg chociaż jest prosty, jednak wielorako nazywany.
Rozdział 26 (6). Że prostota Boża nie podlega żadnej kategorii.
Rozdział 27 (7). Że Bóg niesłusznie zwany jest substancją.
Rozdział 28 (8). Że w Bogu nie ma niczego, co by nie było Bogiem.
[DYSTYNKCJA IX]
Rozdział 29 (1). O różnicy trzech osób.
Rozdział 30 (2). O współwieczności Ojca i Syna.
Rozdział 31 (3). O niewypowiedzianym i niepojętym sposobie rodzenia.
Rozdział 32 (4). Czy należy mówić „Syn zawsze się rodzi” albo „zawsze jest
zrodzony”.
Rozdział 33 (5). O zarzutach błędnowierców usiłujących dowodzić, że
Syn nie jest współwieczny Ojcu.
[7] [DYSTYNKCJA X]
Rozdział 34 (1). O Duchu Świętym: że miłością Ojca i Syna jest i słusznie się nazywa, ponieważ w Trójcy jest miłością, którą jest Trójca; tak jak
Słowo słusznie nazywa się mądrością, a jednak cała Trójca mądrością się
nazywa.
Rozdział 35 (2). Że te same nazwy brane są jako własne i powszechne.
Rozdział 36 (3). Że Duch Święty, jak Ojcu i Synowi jest wspólny, tak nazwę
wspólną ma własną.
[DYSTYNKCJA XI]
Rozdział 37 (1). Że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna; Grecy przeczą,
że pochodzi od Syna.
Rozdział 38 (2). O zgodności Łacinników i Greków w znaczeniu a różnicy w słowach.
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[DYSTYNKCJA XII]
Rozdział 39 (1). Czy Duch Święty właściwiej albo pełniej pochodzi od
Ojca niż od Syna.
Rozdział 40 (2). Że mówi się, iż Duch Święty głównie i właściwie pochodzi od Ojca.
[DYSTYNKCJA XIII]
Rozdział 41 (1). Dlaczego Duch Święty, chociaż jest z substancji Ojca,
nie jest zwany zrodzony, lecz tylko pochodzący.
Rozdział 42 (2). Dlaczego mówi się, że Syn pochodzi, skoro nie mówi
się, że Duch Święty się rodzi.
Rozdział 43 (3). Że śmiertelnik nie może rozróżnić między zrodzeniem
Syna a pochodzeniem Ducha Świętego.
Rozdział 44 (4). Czy Duch Święty powinien być zwany niezrodzony, ponieważ nie jest zrodzony.
[DYSTYNKCJA XIV]
Rozdział 45 (1). O podwójnym pochodzeniu Ducha Świętego, czasowym i wiecznym.
[8] Rozdział 46 (2). Że nie tylko dary Ducha Świętego, lecz także sam
Bóg Duch Święty dawany jest ludziom i posyłany.
Rozdział 47 (3). Czy święci mężowie mogą dawać Ducha Świętego.
[DYSTYNKCJA XV]
Rozdział 48 (1). Że Duch Święty dawany jest przez siebie samego a Syn
przez siebie samego jest posyłany.
Rozdział 49 (2). Jak należy pojmować posłanie ich obu.
Rozdział 50 (3). Że przez Ducha Świętego także Syn jest posłany.
Rozdział 51 (4). Że Syn też jest dany przez siebie samego.
Rozdział 52 (5). W jaki sposób należy rozumieć „sam od siebie nie przyszedłem”.
Rozdział 53 (6). Czy raz tylko Syn został posłany, czy często.
Rozdział 54 (7). O dwu sposobach posłania Syna.
Rozdział 55 (8). Że według jednego sposobu został posłany raz, według
drugiego często; i według jednego sposobu mówi się, że został posłany na
świat, a według drugiego nie.
Rozdział 56 (9). Dlaczego Ojciec nie nazywa się posłany.
Rozdział 57 (10). Że Syn i Duch Święty nie są jak gdyby mniejsi, ponieważ posłani.
[DYSTYNKCJA XVI]
Rozdział 58 (1). O posłaniu Ducha Świętego, które dokonuje się dwoma
sposobami: widzialnie i niewidzialnie.
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Rozdział 59 (2). Że Syn jako człowiek jest mniejszy nie tylko od Ojca,
lecz także od Ducha Świętego.
[DYSTYNKCJA XVII]
Rozdział 60 (1). Że Duch Święty jest miłością, którą miłujemy Boga
i bliźniego.
Rozdział 61 (2). Że miłość bratnia jest Bogiem, ani Ojcem lub Synem,
lecz tylko Duchem Świętym.
Rozdział 62 (3). Że nie zostało powiedziane przyczynowo: „Bóg jest miłością”, jak: „Ty jesteś cierpliwością moją i nadzieją moją”.
Rozdział 63 (4). W jaki sposób Duch Święty jest nam posyłany lub dawany.
[9] Rozdział 64 (5). Czy Duch Święty wzmaga się w człowieku, albo
mniej i bardziej jest posiadany lub dawany, i czy dawany jest mającemu i nie
mającemu.
Rozdział 65 (6). Że niektórzy mówią, iż miłość Boga i bliźniego nie jest
Duchem Świętym.
[DYSTYNKCJA XVIII]
Rozdział 66 (1). Czy należy zgodzić się, że przez dar dawane są dary.
Rozdział 67 (2). Czy Duch Święty na tej samej zasadzie zwany jest darem,
na której dany lub darowany.
Rozdział 68 (3). Że jak Syn rodząc się przyjął nie tylko że jest Synem,
lecz także istotą, tak Duch Święty pochodząc przyjął nie tylko że jest darem,
lecz także istotą.
Rozdział 69 (4). Że Duch Święty zwany jest darem i darowanym według
dwóch wyżej wymienionych sposobów pochodzenia: że na ile jest darem
odnosi się do Ojca; a na ile jest dany, do tego który dał i do tych którym
jest dawany.
Rozdział 70 (5). Czy Syn, skoro jest nam dany, może być zwany „nasz”,
jak Duch Święty.
Rozdział 71 (6). Czy Duch Święty odnosi się do samego siebie.
[DYSTYNKCJA XIX]
Rozdział 72 (1). O równości trzech osób.
Rozdział 73 (2). Że wieczność i wielkość i moc w Bogu stanowią jedno,
chociaż wydają się różne.
Rozdział 74 (3) Że jedna osoba nie przekracza wielkością innej, ponieważ jedna osoba nie jest większa niż inna, ani dwie nie są czymś większym
niż jedna, ani trzy niż dwie lub jedna.
Rozdział 75 (4). Jakim sposobem mówi się, że Ojciec jest w Synu a Syn
w Ojcu i Duch Święty w obu.
Rozdział 76 (5). Że żadna osoba nie jest częścią w Trójcy.
Rozdział 77 (6). Dlaczego trzy osoby zwane są jak najbardziej jednością.
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Rozdział 78 (7). Gdy mówimy, że trzy osoby są jedną istotą, orzekamy
nie jako rodzaj o gatunkach, ani jako gatunek o osobnikach, ponieważ
istota nie jest rodzajem a osoba gatunkiem, lub istota gatunkiem a osoby
osobnikami.
[10] Rozdział 79 (8). Że nie według przyczyny materialnej trzy osoby
zwane są jedną istotą.
Rozdział 80 (9). I nie tak trzy osoby zwane są jedną istotą, jak trzech ludzi
jednej natury.
Rozdział 81 (10). Czy trzy osoby różnią się liczbą, które różnią się własnościami.
Rozdział 82 (11). Dlaczego trzy osoby razem nie są czymś więcej niż jedna.
Rozdział 83 (12). Że Boga nie należy nazywać potrójnym, lecz troistym.
[DYSTYNKCJA XX]
Rozdział 84 (1). Że jedna osoba mocą nie przekracza drugiej.
Rozdział 85 (2). Że Syn może nie mniej niż Ojciec.
Rozdział 86 (3). O błędnowierczych zarzutach przeciwko temu i katolickich odpowiedziach.
[DYSTYNKCJA XXI]
Rozdział 87 (1). Jak można mówić „sam Ojciec” lub „sam Syn” lub „sam
Duch Święty”, skoro są nierozłączni.
Rozdział 88 (2). Czy powinno się mówić „sam Ojciec jest Bogiem” lub
„sam Syn jest Bogiem” lub „sam Duch Święty jest Bogiem”, czy „Ojciec jest
sam Bogiem”, „Syn jest sam Bogiem”, Duch Święty jest sam Bogiem”.
Rozdział 89 (3). W jaki sposób mówi się „Trójca jest samym Bogiem”,
skoro jest ona z duchami i świętymi duszami.
[DYSTYNKCJA XXII]
Rozdział 90 (1). O różnicy nazw, którymi posługujemy się mówiąc o Bogu.
Rozdział 91 (2). O tym co Bogu przypada czasowo i orzeka się odnośnie.
Rozdział 92 (3). O nazwie ”Trójca”.
Rozdział 93 (4). O tym co Bogu przypada czasowo a nie orzeka się odnośnie.
Rozdział 94 (5). O tym co dotyczy ściśle poszczególnych osób i o tym co
oznacza jedność istoty.
[11] [DYSTYNKCJA XXIII]
Rozdział 95 (1). O nazwie „osoba”: że orzekana jest według substancji,
w sumie brana nie pojedynczo, lecz mnogo.
Rozdział 96 (2). Z jakiej konieczności Łacinnicy mówią „trzy osoby”
a Grecy „trzy hipostazy lub substancje”.
Rozdział 97 (3). Dlaczego nie mówimy, że Ojciec i Syn i Duch Święty są
trzema Bogami, jak trzema osobami.
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Rozdział 98 (4). Dlaczego nie mówimy „trzy istoty” jak „trzy osoby”.
Rozdział 99 (5). Że w Trójcy nie ma rozmaitości lub pojedynczości lub
samotności, lecz jedność i trójca, i różnica i tożsamość.
Rozdział 100 (6). Że nie należy mówić, iż Bóg jest mnogi.
[DYSTYNKCJA XXIV]
Rozdział 101 (1). Co znaczą nazwy: jeden, dwaj lub dwie, trzy, trojaki
lub trójca, wiele lub wielość, różnica lub różne, gdy używamy ich mówiąc
o Bogu.
[DYSTYNKCJA XXV]
Rozdział 102 (1). Co oznacza się nazwą „osoba” w liczbie mnogiej, gdy
mianowicie mówi się „osoby”.
Rozdział 103 (2). O trojakim znaczeniu nazwy „osoba” w Trójcy.
Rozdział 104 (3). W jakim znaczeniu mówi się inna osoba Ojca a inna
Syna, lub inny w osobie Ojciec, inny Syn.
[DYSTYNKCJA XXVI]
Rozdział 105 (1). O nazwie „hypostasis”.
Rozdział 106 (2). O własnościach osób oraz o ich nazwach odniesieniowych.
Rozdział 107 (3). Że nie wszystko orzeka się o Bogu według substancji:
niektóre bowiem według odniesienia, niczego jednak przypadłościowo.
[12] Rozdział 108 (4). Dlaczego mówi się, że własnością Jednorodzonego jest być Synem Boga, skoro ludzie także są synami Boga.
Rozdział 109 (5). Że człowiek zwie się synem Trójcy a Trójca ojcem ludzi.
Rozdział 110 (6). Że Duch Święty tą samą własnością zwany jest
„darem”, którą „duchem świętym”, a obu sposobami w odniesieniu do Ojca
i Syna.
Rozdział 111 (7). Czy Ojciec lub sama Trójca albo Syn mogą być nazwani
„duchem świętym”.
Rozdział 112 (8). Że nie wszystko co mówi się w odniesieniu, odpowiada
sobie wzajem swymi wyrazami.
[DYSTYNKCJA XXVII]
Rozdział 113 (1). Które to są własności, jakimi różnią się osoby.
Rozdział 114 (2). Że nie całkiem tym samym jest powiedzieć: „być ojcem” oraz „zrodzić” czy „mieć syna”.
Rozdział 115 (3). Że własności określają hipostazy, a nie substancję czyli
naturę.
Rozdział 116 (4). O ogólnej zasadzie tego, co orzekane jest o sobie i tego
co w odniesieniu.
Rozdział 117 (5). Czy „Bóg z Boga” i tego rodzaju mówi się według substancji.
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[DYSTYNKCJA XXVIII]
Rozdział 118 (1). Że nie tylko trzy są własności osób.
Rozdział 119 (2). Czy sam Ojciec powinien być zwany nie-narodzony
lub nie-syn, tak jak zwany jest niezrodzony.
Rozdział 120 (3). O własności, którą oznacza niezrodzony.
Rozdział 121 (4). Odpowiedź Ambrożego o niezrodzonym przeciwko
Arianom.
Rozdział 122 (5). Czy różne jest być Ojcem i być Synem.
Rozdział 123 (6). Czy mądrość zwie się zrodzona według odniesienia
czy według substancji.
Rozdział 124 (7). O obrazie.
[13] [DYSTYNKCJA XXIX]
Rozdział 125 (1). O zasadzie.
Rozdział 126 (2). Że od wieczności zasadą jest Ojciec i Syn, ale nie Duch
Święty.
Rozdział 127 (3). W jaki sposób Ojciec jest zasadą Syna, a on i Syn Ducha
Świętego.
Rozdział 128 (4). Czy Ojciec i Syn są zasadą Ducha Świętego w tym
samym znaczeniu.
[DYSTYNKCJA XXX]
Rozdział 129 (1). O tym co orzekane jest o Bogu czasowo i w odniesieniu,
według przypadłości, która przypada nie Bogu, lecz stworzeniom.
Rozdział 130 (2). Czy Duch Święty nazywa się dany lub darowany w odniesieniu do siebie, skoro dawany jest przez siebie.
DYSTYNKCJA XXXI]
Rozdział 131 (1). Czy Syn nazywany jest równy, czy podobny Ojcu
według substancji.
Rozdział 132 (2). O zdaniu Świętego Hilarego, którym ukazuje własności
w Trójcy osób.
Rozdział 133 (3). Dlaczego Ojcu przypisuje się jedność.
Rozdział 134 (4). Dlaczego o Ojcu i Synu mówi się „jedno” lub „jeden
Bóg”, a nie ”jeden”.
Rozdział 135 (5). Dlaczego mówi się, że równość jest w Synu.
Rozdział 136 (6). Dlaczego mówi się, że w Duchu Świętym jest zgoda
lub związek obu.
[DYSTYNKCJA XXXII]
Rozdział 137 (1). Czy Ojciec lub Syn miłuje tą miłością, która od obu
pochodzi, to jest Duchem Świętym.
Rozdział 138 (2). Czy Ojciec jest mądry Mądrością, którą zrodził.
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Rozdział 139 (3). Czy Syn jest mądry sobą samym lub przez samego
siebie.
[14] Rozdział 140 (4). Czy jedna tylko jest mądrość Ojca.
Rozdział 141 (5). Jak w Trójcy jest miłość, którą jest Trójca, a jednak
Duch Święty jest miłością, która nie jest Trójcą, i nie ma stąd dwu miłości,
tak i z mądrością.
Rozdział 142 (6). Dlaczego Ojciec nie nazywa się mądry mądrością zrodzoną, jak nazywa się miłujący miłością, która od niego pochodzi.
[DYSTYNKCJA XXXIII]
Rozdział 143 (1). Czy własności osób są samymi osobami lub istotą
(usia) Bożą.
Rozdział 144 (2). Jak własności mogą być w naturze Boga a jej nie określają.
[DYSTYNKCJA XXXIV]
Rozdział 145 (1). O słowach Hilarego, którymi według pojmowania
przewrotnych, zdaje się mówić, że Boska natura i rzecz natury nie są tym
samym, i nie tym samym jest Bóg i to, co jest Boga.
Rozdział 146 (2). Czy tak można mówić „jeden Bóg trzech osób” jak
mówi się „jedna istota trzech osób” oraz „trzy osoby jednego Boga” jak „trzy
osoby jednej istoty”.
Rozdział 147 (3). Że moc, mądrość, dobroć w Piśmie Świętym różnie
czasem do osób się odnoszą.
Rozdział 148 (4). Dlaczego Ojcu przypisuje się moc, Synowi mądrość,
Duchowi Świętemu dobroć, gdy jedna jest moc, mądrość, dobroć trzech
osób.
Rozdział 149 (5). O tej nazwie „homousion”, gdzie została przyjęta w powadze i co znaczy.
[DYSTYNKCJA XXXV]
Rozdział 150 (1). O wiedzy, przewidywaniu, opatrzności, rozrządzeniu
i przeznaczeniu Bożym.
Rozdział 151 (2). O kim jest wiedza uprzednia lub przewidywanie
Boga.
Rozdział 152 (3). O kim rozrządzenie.
Rozdział 153 (4). O kim przeznaczenie.
Rozdział 154 (5). O kim opatrzność.
[15] Rozdział 155 (6). O kim mądrość lub wiedza.
Rozdział 156 (7). Czy mogłoby istnieć przewidywanie, rozrządzenie
lub przeznaczenie Boże, gdyby nic nie miało zaistnieć.
Rozdział 157 (8). Że wiedza Boża jest o bytach doczesnych i wiecznych.
Rozdział 158 (9). W jaki sposób mówi się, że wszystko jest w Bogu i jest
życiem w nim.
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[DYSTYNKCJA XXXVI]
Rozdział 159 (1). Czy trzeba mówić, że wszystko istnieje w Bożej istocie, tak jak mówi się, że jest w Bożym poznaniu lub obecności.
Rozdział 160 (2). W jakim znaczeniu mówi się, że dobro jest w Bogu
a nie zło.
Rozdział 161 (3). Czy tym samym jest, że wszystko istnieje od Boga
i przez niego i w nim.
Rozdział 162 (4). Że wszystko istnieje w każdym z Trójcy i przez niego
i w nim.
Rozdział 163 (5). Że nie wszystko co od Boga jest, także z niego jest.
[DYSTYNKCJA XXXVII]
Rozdział 164 (1). Jakimi sposobami mówi się, że Bóg jest w rzeczach.
Rozdział 165 (2). Że Bóg nie mieszka gdziekolwiek jest, lecz odwrotnie.
Rozdział 166 (3). Gdzie był Bóg zanim zaistniało stworzenie.
Rozdział 167 (4). Że Bóg chociaż jest istotnie we wszystkich rzeczach,
jednak nie plami się brudami rzeczy.
Rozdział 168 (5). Chociaż Bóg jest wszędzie i zawsze, to jednak nie
umiejscowiony i nie porusza się w miejscu ani czasie.
Rozdział 169 (6). Jakimi sposobami coś nazywane jest umiejscowione
albo opisywalne.
Rozdział 170 (7). Co to jest ruszać się według czasu.
Rozdział 171 (8). Czy duchy stworzone są umiejscowione i opisywalne.
Rozdział 172 (9). Że Bóg jest wszędzie bez ruchu miejscowego.
[DYSTYNKCJA XXXVIII]
Rozdział 173 (1). Czy wiedza lub przewidywanie Boże jest przyczyną
rzeczy czy odwrotnie.
Rozdział 174 (2). Czy przewidywanie Boże może się mylić.
[DYSTYNKCJA XXXIX]
Rozdział 175 (1). Czy wiedza Boża może się powiększać lub zmniejszać,
albo w jakiś sposób zmieniać.
[16] Rozdział 176 (2). Czy Bóg może coś na nowo lub czasowo wiedzieć, albo przewidywać.
Rozdział 177 (3). Czy Bóg może wiedzieć więcej niż wie.
Rozdział 178 (4). Że Bóg i zawsze i jednocześnie wie wszystko.
[DYSTYNKCJA XL]
Rozdział 179 (1). Czy ktoś przeznaczony może się potępić, albo odrzucony się zbawić.
Rozdział 180 (2). Co to jest odrzucenie Boże i według czego jest rozpatrywane, oraz jaki jest skutek przeznaczenia.
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[DYSTYNKCJA XLI]
Rozdział 181 (1). Czy jest jakaś zasługa zatwardziałości lub miłosierdzia.
Rozdział 182 (2). O różnych na to poglądach ludzi cielesnych.
Rozdział 183 (3). Czy to co Bóg raz wie i przewiduje, zawsze wie i przewiduje i zawsze wiedziałby i przewidywał.
[DYSTYNKCJA XLII]
Rozdział 184 (1). O wszechmocy Bożej: dlaczego nazywany jest wszechmogący, skoro my wiele możemy, czego on nie może.
Rozdział 185 (2). W jaki sposób mówi się, że Bóg może wszystko.
Rozdział 186 (3). Że wszechmoc Boża rozpatrywana jest dwojako.
[DYSTYNKCJA XLIII]
Rozdział 187 (1). Zganienie tych, którzy mówią, że Bóg niczego innego
nie może, jak tylko to czego chce i co czyni.
[DYSTYNKCJA XLIV]
Rozdział 188 (1). Czy Bóg może coś lepiej uczynić niż czyni, albo innym
lub lepszym sposobem.
Rozdział 189 (2). Czy Bóg zawsze może wszystko, co mógł.
[17] [DYSTYNKCJA XLV]
Rozdział 190 (1). O woli Boga, która jest istotą Boga i o jej znakach.
Rozdział 191 (2). Że chociaż tym samym jest dla Boga chcieć i być,
jednak nie można powiedzieć, że Bóg jest wszystkim, czego chce.
Rozdział 192 (3). O pojmowaniu tych wyrażeń: Bóg wie lub Bóg chce,
Bóg wszystko wie lub czegoś chce.
Rozdział 193 (4). Że nieskończenie dobra wola Boga jest przyczyną
wszystkiego, co naturalnie istnieje. Jej przyczyny nie należy szukać, ponieważ
jest pierwszą i najwyższą przyczyną wszystkiego.
Rozdział 194 (5). Na ile sposobów pojmuje się wolę Boga.
Rozdział 195 (6). Że nakaz, zakaz, pozwolenie, rada, działanie, są niekiedy pojmowane pod nazwą woli.
Rozdział 196 (7). Czy Bóg chce, by wszyscy robili co nakazuje, lub nie
robili czego zakazuje.
[DYSTYNKCJA XLVI]
Rozdział 197 (1). Że wola Boga, którą sam jest, w niczym nie może być
zniesiona.
Rozdział 198 (2). Jak należy rozumieć to: Chciałem zgromadzić dzieci
twoje, a nie chciałoś, oraz owo: Który chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni.
Rozdział 199 (3). Czy zło dzieje się za wolą Boga czy wbrew woli.
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Rozdział 200 (4). Jak należy rozumieć to powiedzenie Augustyna: Dobrze
jest, że dzieje się zło.
Rozdział 201 (5). O wielorakim pojmowaniu dobra.
Rozdział 202 (6). Że zło pomaga ogółowi.
Rozdział 203 (7). Że nie w Bogu jest przyczyna, iż człowiek jest gorszy.
[DYSTYNKCJA XLVII]
Rozdział 204 (1) W jaki sposób spełnia się wola Boga co do człowieka
gdziekolwiek się zwróci.
Rozdział 205 (2). W jakim znaczeniu mówi się, że coś dzieje się wbrew
woli Boga.
Rozdział 206 (3). Dlaczego Bóg każe wszystkim czynić dobrze, a unikać
zła, jeżeli nie chce, by to przez wszystkich było spełnione.
[18] [DYSTYNKCJA XLVIII]
Rozdział 207 (1). Że człowiek czasem dobrą wolą chce czegoś innego
niż Bóg, a złą tego samego co Bóg.
Rozdział 208 (2). Że wola Boga spełniana jest przez złe wole ludzi.
Rozdział 209 (3). Czy mężom świętym podobało się, że Chrystus cierpiał i umarł.
Rozdział 210 (4). Czy powinniśmy chcieć męczeństwa świętych.

ROZDZIAŁY DRUGIEJ KSIĘGI
[DYSTYNKCJA I]
Rozdział 1. Że jedna jest zasada rzeczy, a nie więcej.
Rozdział 2. Co to jest stwarzać, a co robić.
Rozdział 3. W jakim znaczeniu orzeka się o Bogu tego rodzaju wyrazy:
działać, czynić.
Rozdział 4. Dlaczego uczynione zostało stworzenie rozumne, to jest
człowiek lub anioł.
Rozdział 5. W jaki sposób mówi się, że człowiek został uczyniony dla
naprawy upadku aniołów.
Rozdział 6. Dlaczego człowiek został tak stworzony, że dusza jest zjednoczona z ciałem.
[DYSTYNKCJA II]
Rozdział 7 (1). O aniołach, kiedy zostali uczynieni.
Rozdział 8 (2). Że nic nie zostało uczynione przed niebem i ziemią.
Rozdział 9 (3). Że razem z czasem i ze światem zaczęło się stworzenie
duchowe i cielesne.
Rozdział 10 (4). Gdzie aniołowie zostali od razu stworzeni.

56

Księga II

Rozdział 11 (5). Że jednocześnie stworzona została materia bytów widzialnych i natura niewidzialnych, a obie bezpostaciowe.
Rozdział 12 (6). W jaki sposób Lucyfer powiedział: Wstąpię do nieba.
[19] [DYSTYNKCJA III]
Rozdział 13 (1). Jacy uczynieni zostali Aniołowie.
Rozdział 14 (2). Czy wszyscy Aniołowie byli równi w istocie, mądrości,
wolności woli.
Rozdział 15 (3). Co aniołowie mieli wspólnego i równego.
Rozdział 16 (4). Czy zostali stworzeni dobrzy, czy źli i czy była jakaś przerwa między stworzeniem a upadkiem.
Rozdział 17 (5). O trojakiej mądrości aniołów przed upadkiem lub
umocnieniem.
Rozdział 18 (6). Czy przed upadkiem mieli jakąś miłość Boga lub siebie.
[DYSTYNKCJA IV]
Rozdział 19 (1). Czy stworzeni zostali doskonali i szczęśliwi, czy biedni
i niedoskonali.
[DYSTYNKCJA V]
Rozdział 20 (1). O umocnieniu i zwrocie stojących oraz odwróceniu i grzechu upadających.
Rozdział 21 (2). Lekkie dotknięcie wolnej woli.
Rozdział 22 (3). Czy coś zostało dane stojącym, czym by się zwrócili.
Rozdział 23 (4). Jakiej łaski aniołowie potrzebowali, a jakiej nie.
Rozdział 24 (5). Czy upadłym należy poczytywać odwrócenie.
Rozdział 25 (6). Czy szczęśliwość, którą stojący otrzymali w umocnieniu,
zasłużyli przez jakąś dodaną wtedy łaskę.
[DYSTYNKCJA VI]
Rozdział 26 (1). Że upadli niektórzy z wyższych i niższych, wśród których
jeden był wspanialszy, mianowicie Lucyfer.
Rozdział 27 (2). Skąd i dokąd zostali zrzuceni.
Rozdział 28 (3). Dlaczego nie pozwolono im mieszkać w niebie lub na
ziemi.
Rozdział 29 (4). O przełożeństwach demonów.
Rozdział 30 (5). Czy wszystkie demony są w tym mrocznym powietrzu,
czy jacyś w piekle.
Rozdział 31 (6). O mocy Lucyfera.
Rozdział 32 (7). Czy demony raz zwyciężone przez świętych nadal przychodzą do innych.
[20] [DYSTYNKCJA VII]
Rozdział 33 (1). Czy dobrzy aniołowie mogą grzeszyć, lub źli żyć dobrze.
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Rozdział 34 (2). Chociaż jedni i drudzy mają wolną wolę, jednak nie
mogą skłaniać się do obu.
Rozdział 35 (3). Że dobrzy po umocnieniu mają wolę bardziej wolną niż
przedtem.
Rozdział 36 (4). Oni nie mogą z natury grzeszyć tak jak przedtem.
Rozdział 37 (5). Jakimi sposobami źli aniołowie poznają prawdę rzeczy
doczesnych.
Rozdział 38 (6). Że sztuki magiczne działają mocą i wiedzą diabła, którą
ma od Boga.
Rozdział 39 (7). Że złym aniołom materia rzeczy widzialnych nie służy
na skinienie.
Rozdział 40 (8). Że nie są stwórcami, chociaż magowie przez nich żaby
i coś innego zrobili; jak i dobrzy, chociaż przez ich posługę powstają stworzenia.
Rozdział 41 (9). Że sam Bóg dokonuje zarówno stworzenia rzeczy, jak
usprawiedliwienia duszy.
Rozdział 42 (10). Że źli aniołowie wiele mogą mocą natury, czego nie
mogą z powodu zakazu Boga.
[DYSTYNKCJA VIII]
Rozdział 43 (1). Czy wszyscy aniołowie są cieleśni.
Rozdział 44 (2). O postaciach, w których ukazał się Bóg i o tych, w których ukazują się aniołowie.
Rozdział 45 (3). Że Bóg w postaci, w której jest Bogiem, nigdy się ludziom nie ukazał.
Rozdział 46 (4). W jaki sposób mówi się, że demony wchodzą w ludzi.
[DYSTYNKCJA IX]
Rozdział 47 (1). O rozróżnieniu chórów.
Rozdział 48 (2). Co to jest chór i jakie jest uzasadnienie nazwy każdego.
Rozdział 49 (3). Że nazwy te wzięte są z darów łaski, nie dla nich lecz dla
nas im danych.
[21] Rozdział 50 (4). Czy te chóry były rozróżnione od początku stworzenia.
Rozdział 51 (5). Czy wszyscy aniołowie tego samego chóru są równi.
Rozdział 52 (6). W jaki sposób Pismo mówi, że dziesiąty chór dopełnia
się z ludzi.
Rozdział 53 (7). Czy ludzie przyjmowani są według liczby stojących, czy
upadłych.
[DYSTYNKCJA X]
Rozdział 54 (1). Czy wszystkie duchy niebieskie są posyłane.
Rozdział 55 (2). Czy Michał, Rafał, Gabriel, są nazwami chórów czy imionami duchów.
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[DYSTYNKCJA XI]
Rozdział 56 (1). Że każda dusza ma dobrego anioła do straży, złego do
ćwiczenia.
Rozdział 57 (2). Czy aniołowie postępują w zasłudze i nagrodzie aż do sądu.
[DYSTYNKCJA XII]
Rozdział 58 (1). O rozróżnieniu dzieł sześciu dni.
Rozdział 59 (2). Że jedni uważali, iż wszystko jednocześnie zostało uczynione z materii i formy, drudzy, że w odstępach czasu.
Rozdział 60 (3). Jak w odstępach czasu rzeczy cielesne zostały stworzone.
Rozdział 61 (4). W jakim znaczeniu mówi się, że ciemności są czymś,
a w jakim mówi się, że nie są czymś.
Rozdział 62 (5). Dlaczego ta materia zmącona nazywa się bezpostaciowa
i gdzie zaistniała oraz jak wysoko dochodziła.
Rozdział 63 (6). O czterech sposobach Boskiego działania.
[DYSTYNKCJA XIII]
Rozdział 64 (1). O pierwszym dziele rozróżnienia.
Rozdział 65 (2). O świetle uczynionym dnia pierwszego, czy było duchowe, czy cielesne.
Rozdział 66 (3). Gdzie zostało uczynione.
[22] Rozdział 67 (4). Na jakie sposoby pojmowany jest dzień.
Rozdział 68 (5). O naturalnym porządku liczenia dni oraz o tym, który
wprowadzony został dla tajemnicy.
Rozdział 69 (6). O rozumieniu tych słów: Rzekł Bóg.
Rozdział 70 (7). W jakim znaczeniu mówi się, że Ojciec działa w Synu
lub przez Syna, lub w Duchu Świętym.
[DYSTYNKCJA XIV]
Rozdział 71 (1). O dziele drugiego dnia, w którym uczynione zostało
sklepienie.
Rozdział 72 (2). Że rozumieć należy, iż wtedy uczynione zostało niebo.
Rozdział 73 (3). Z jakiej materii zostało uczynione.
Rozdział 74 (4). W jaki sposób wody mogą być na niebie i jakie są.
Rozdział 75 (5). O postaci sklepienia.
Rozdział 76 (6). Dlaczego Pismo zamilczało błogosławieństwo dzieła
tego dnia.
Rozdział 77 (7). O dziele trzeciego dnia, kiedy wody zostały zebrane razem.
Rozdział 78 (8). W jaki sposób wszystkie wody zostały zebrane na jedno
miejsce, skoro jest wiele mórz i rzek.
Rozdział 79 (9). O dziele czwartego dnia, w którym uczynione zostały
światła.
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Rozdział 80 (10). Dlaczego uczynione zostały światła.
Rozdział 81 (11). Jak należy rozumieć: Niech będą na znaki i czasy.
[DYSTYNKCJA XV]
Rozdział 82 (1). O dziele piątego dnia, w którym stworzone zostały pływające i latające.
Rozdział 83 (2). O dziele szóstego dnia, którego stworzone zostały zwierzęta i ziemiopłazy.
Rozdział 84 (3). O jadowitych i szkodliwych zwierzętach.
Rozdział 85 (4). Czy zwierzęta najmniejsze wtedy zostały stworzone.
Rozdział 86 (5). Dlaczego człowiek uczyniony został po wszystkim.
Rozdział 87 (6). O poglądzie tych, którzy spierają się, że wszystko zostało
uczynione jednocześnie.
Rozdział 88 (7). Jak trzeba pojmować odpoczynek Boga.
Rozdział 89 (8). Jak należy pojmować to, co jest powiedziane, że Bóg
dokonał w dzień siódmy dzieła swego, skoro wtedy odpoczywał.
Rozdział 90 (9). W jaki sposób wszystko uczynione przez Boga, nazwane
jest bardzo dobre.
Rozdział 91 (10). O uświęceniu siódmego dnia.
[DYSTYNKCJA XVI]
Rozdział 92 (1). O stworzeniu człowieka
Rozdział 93 (2). Jakim uczyniony został człowiek.
Rozdział 94 (3). O obrazie i podobieństwie na które człowiek został
uczyniony.
Rozdział 95 (4). Dlaczego człowiek zwie się obrazem i na obraz, a Syn
nie na obraz.
[DYSTYNKCJA XVII]
Rozdział 96 (1). O stworzeniu duszy, czy uczyniona została z czegoś;
o tchnieniu i dechu Bożym.
Rozdział 97 (2). Kiedy dusza została uczyniona, czy w ciele, czy poza.
Rozdział 98 (3). W jakim wieku uczyniony został człowiek.
Rozdział 99 (4). Dlaczego człowiek stworzony poza rajem został umieszczony w raju.
Rozdział 100 (5). Jakimi sposobami pojmuje się raj.
Rozdział 101 (6). O drzewie życia.
Rozdział 102 (7). O drzewie wiadomości dobrego i złego.
[DYSTYNKCJA XVIII]
Rozdział 103 (1). O zbudowaniu niewiasty.
Rozdział 104 (2). Dlaczego zbudowana została z boku męża, a nie z innej
części ciała.
Rozdział 105 (3). Dlaczego śpiącemu, a nie czuwającemu, wyjęte zostało
żebro.
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Rozdział 106 (4). Że z żebra w sobie pomnożonego, bez dodatku rzeczy
zewnętrznej, została uczyniona.
Rozdział 107 (5). O przyczynach wyższych i niższych.
Rozdział 108 (6). O przyczynach, które są w Bogu a zarazem w stworzeniach, i o tych, które są tylko w Bogu.
Rozdział 109 (7). O duszy niewiasty, która nie jest z duszy męża, ponieważ dusze nie są ze szczepu.
[DYSTYNKCJA XIX]
Rozdział 110 (1). O stanie człowieka przed grzechem jaki był co do ciała
a jaki po grzechu.
[24] Rozdział 111 (2). Jakim sposobem mówi się, że człowiek stał się
duszą żyjącą.
Rozdział 112 (3). Ciało człowieka przed grzechem było śmiertelne i nieśmiertelne, po grzechu martwe.
Rozdział 113 (4). Czy nieśmiertelność, którą miał wtedy, była z założenia natury, czy z dobrodziejstwa łaski.
Rozdział 114 (5). Czy człowiek mógł zawsze żyć, korzystając z innych
drzew, a nie z drzewa życia, skoro Bóg nie nakazał, by z niego jadł.
Rozdział 115 (6). O nieśmiertelności ciała pierwszej i drugiej.
[DYSTYNKCJA XX]
Rozdział 116 (1). O sposobie rodzenia dzieci gdyby pierwsi rodzice nie
zgrzeszyli.
Rozdział 117 (2). Dlaczego w raju nie spółkowali.
Rozdział 118 (3). O sposobie przeniesienia do lepszego, gdyby nie zgrzeszyli.
Rozdział 119 (4). Czy dzieci rodziłyby się w doskonałej postawie i używaniu członków.
Rozdział 120 (5). Czy maleństwa rodziłyby się w świadomości.
Rozdział 121 (6). O dwu dobrach, jednym tu danym, a drugim obiecanym.
[DYSTYNKCJA XXI]
Rozdział 122 (1). O zawiści diabła, z której przystąpił do kuszenia.
Rozdział 123 (2). O postaci, w której przybył.
Rozdział 124 (3). O przebiegłości węża.
Rozdział 125 (4). Czy diabeł wybrał węża, by przez niego kusić.
Rozdział 126 (5). O sposobie kuszenia.
Rozdział 127 (6). O dwu rodzajach kuszenia.
Rozdział 128 (7). Dlaczego grzech człowieka, a nie anioła, jest uleczalny.
Rozdział 129 (8). Że nie samemu mężczyźnie dane zostało przykazanie.
[DYSTYNKCJA XXII]
Rozdział 130 (1). O pochodzeniu tego grzechu.
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Rozdział 131 (2). O wyniosłości niewiasty.
Rozdział 132 (3). O wyniosłości mężczyzny.
Rozdział 133 (4). Kto bardziej zgrzeszył, mężczyzna czy niewiasta.
Rozdział 134 (5). O niewiedzy wybaczalnej i niewybaczalnej.
Rozdział 135 (6). Czy wola poprzedziła ten grzech.
[25] [DYSTYNKCJA XXIII]
Rozdział 136 (1). Dlaczego Bóg dopuścił kusić człowieka, o którym
wiedział, że upadnie.
Rozdział 137 (2). Jaki według duszy był człowiek przed upadkiem.
Rozdział 138 (3). O trojakiej wiedzy człowieka przed upadkiem.
Rozdział 139 (4). Czy człowiek przewidywał to, co mu będzie.
[DYSTYNKCJA XXIV]
Rozdział 140 (1). O łasce i mocy człowieka przed upadkiem.
Rozdział 141 (2). O pomocy danej człowiekowi w stworzeniu, dzięki
której mógł stać.
Rozdział 142 (3). O wolnej woli.
Rozdział 143 (4). O zmysłowości.
Rozdział 144 (5). O rozumie i jego częściach.
Rozdział 145 (6). O podobnej kolejności grzeszenia w nas i w pierwszych rodzicach.
Rozdział 146 (7). Że w nas jest mężczyzna, niewiasta i wąż.
Rozdział 147 (8). O duchowym małżeństwie mężczyzny i niewiasty w nas.
Rozdział 148 (9). Jak przez owych troje dopełnia się w nas pokusa.
Rozdział 149 (10). Kiedy niewiasta sama je owoc zakazany.
Rozdział 150 (11). Kiedy także mężczyzna je.
Rozdział 151 (12). Kiedy grzech jest powszedni lub śmiertelny.
Rozdział 152 (13). Na jakie sposoby zmysłowość pojmowana jest w Piśmie Świętym.
[DYSTYNKCJA XXV]
Rozdział 153 (1). Określenie wolnej woli według filozofów.
Rozdział 154 (2). Jak pojmuje się wolną wolę w Bogu.
Rozdział 155 (3). Że aniołowie i święci mają wolną wolę.
Rozdział 156 (4). Że wolna wola będzie wolniejsza, gdy nie będzie mogła
grzeszyć.
Rozdział 157 (5). O różnicy wolności woli według różnych okresów.
Rozdział 158 (6). O czterech stanach wolnej woli.
Rozdział 159 (7). O zepsuciu wolnej woli przez grzech.
Rozdział 160 (8). O trzech sposobach wolności woli: od przymusu, od
grzechu, od utrapienia.
Rozdział 161 (9). O wolności, która jest z łaski i która z natury.
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[26] [DYSTYNKCJA XXVI]
Rozdział 162 (1). O łasce działającej i współdziałającej.
Rozdział 163 (2). Co to jest wola.
Rozdział 164 (3). Jaka łaska uprzedza dobrą wolę.
Rozdział 165 (4). Że dobra wola, która jest poprzedzana łaską, poprzedza pewne dary Boże.
Rozdział 166 (5). Że dobra myśl poprzedza wiarę.
Rozdział 167 (6). Że umysł poprzedza i dobrą myśl i rozkosz.
Rozdział 168 (7). Czy przez wolną wolę człowiek czyni dobro bez łaski.
Rozdział 169 (8). Czy to jest ta sama łaska, która nazywa się działająca
i współdziałająca.
Rozdział 170 (9). W jaki sposób łaska zasługuje na powiększenie.
Rozdział 171 (10). O trzech rodzajach dóbr.
Rozdział 172 (11). W jakich dobrach jest wolna wola.
[DYSTYNKCJA XXVII]
Rozdział 173 (1). O cnocie, czym jest ona i jej akt.
Rozdział 174 (2). O łasce, która uwalnia wolę, czy jest cnotą czy nie.
Rozdział 175 (3). W jaki sposób z łaski zaczynają się dobre zasługi i o jakiej
łasce tu mowa.
Rozdział 176 (4). Że dobra wola jest zasadniczo łaską.
Rozdział 177 (5). W jakim znaczeniu mówi się, że wiara zasługuje na
usprawiedliwienie.
Rozdział 178 (6). O darach cnót i o łasce, która nie jest zasługą, lecz
zasługę czyni.
Rozdział 179 (7). Że tym samym jest używanie cnoty i wolnej woli, lecz
zasadniczo cnoty.
Rozdział 180 (8). Niektórzy sądzą, że cnoty są dobrym użytkiem wolnej
woli, czyli aktem ducha.
[DYSTYNKCJA XXVIII]
Rozdział 181(1). O błędnowierstwie pelagiańskim.
Rozdział 182 (2). W jaki sposób Pelagianie używają słów Augustyna na
świadectwo swego błędu.
[27] Rozdział 183 (3). W jaki sposób Augustyn określa te słowa w Retractationes.
Rozdział 184 (4). O błędnowierstwie Jowiniana i Manicheusza, których
zestawia Hieronim.
[DYSTYNKCJA XXIX]
Rozdział 185 (1). Czy człowiek przed grzechem potrzebował łaski działającej i współdziałającej.
Rozdział 186 (2). Czy człowiek przed upadkiem miał cnoty.

Rozdziały

63

Rozdział 187 (3). O wyrzuceniu człowieka z raju.
Rozdział 188 (4). W jaki sposób należy pojmować to: Żeby nie wziął
z drzewa żywota, a był żyw na wieki.
Rozdział 189 (5). O mieczu płomienistym umieszczonym przed rajem.
Rozdział 190 (6). Czy przed grzechem człowiek jadł z drzewa żywota.
[DYSTYNKCJA XXX]
Rozdział 191 (1). Że przez Adama grzech i kara przeszły na potomnych.
Rozdział 192 (2). Czy ten grzech, który przeszedł, był pierworodny czy
uczynkowy.
Rozdział 193 (3). Niektórzy uważają, że był uczynkowy.
Rozdział 194 (4). Jakim sposobem przekazują, że wszedł on na świat.
Rozdział 195 (5). Że naprawdę był grzech pierworodny, który przechodzi
na potomnych.
Rozdział 196 (6). Co to jest grzech pierworodny.
Rozdział 197 (7). Że grzech pierworodny jest winą.
Rozdział 198 (8). Że grzech pierworodny zwany jest zarzewiem grzechu,
to jest pożądliwością.
Rozdział 199 (9). Co pojmuje się pod nazwą pożądliwości, która jest
zarzewiem grzechu.
Rozdział 200 (10). Że przez Adama na wszystkich przeszedł grzech pierworodny, to jest pożądliwość.
Rozdział 201 (11). Czy jest grzech pierworodny, w którym wszyscy zgrzeszyli.
Rozdział 202 (12). W jakim znaczeniu powiedziano, że przez nieposłuszeństwo jednego wielu stało się grzesznikami.
Rozdział 203 (13). Że grzech pierworodny w Adamie był i w nas jest.
Rozdział 204 (14). W jaki sposób mówi się, że wszyscy byli w Adamie
kiedy zgrzeszył i od niego zstąpili.
[28] Rozdział 205 (15). Że nic zewnętrznego nie obraca się w ludzką
substancję, która jest z Adama.
[DYSTYNKCJA XXXI]
Rozdział 206 (1) Jakim sposobem grzech pierworodny z ojców przechodzi na synów.
Rozdział 207 (2). Czy według duszy, czy według ciała.
Rozdział 208 (3). Ukazuje, że grzech przekazywany jest przez ciało i jakim
sposobem.
Rozdział 209 (4). Ukazuje przyczynę zepsucia ciała, z którego grzech powstaje w duszy.
Rozdział 210 (5). Dlaczego mówi się, że grzech jest w ciele.
Rozdział 211 (6). Czy przyczyna grzechu pierworodnego, która jest
w ciele, jest winą czy karą.
Rozdział 212 (7). Dlaczego nazywa się grzech pierworodny.
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[DYSTYNKCJA XXXII]
Rozdział 213 (1). Jakim sposobem grzech pierworodny jest na chrzcie
odpuszczany.
Rozdział 214 (2). Czy brzydota, którą zaciąga od lubieżności, jest na
chrzcie zmywana.
Rozdział 215 (3). Czy Bóg jest sprawcą tej pożądliwości.
Rozdział 216 (4). Dlaczego ten grzech jest duszy poczytywany.
Rozdział 217 (5). Czy ten grzech jest konieczny, czy dobrowolny.
Rozdział 218 (6). Dlaczego Bóg łączy duszę z ciałem, wiedząc iż stąd
się kazi.
Rozdział 219 (7). Czy dusza jest taka, jaka przez Boga jest stwarzana.
Rozdział 220 (8). Czy dusze ze stworzenia są równe w darach naturalnych.
[DYSTYNKCJA XXXIII]
Rozdział 221 (1). Czy grzechy wszystkich poprzednich ojców niemowlęta zaciągają z pochodzenia, jak grzech Adama.
Rozdział 222 (2). Jakim sposobem w tym jednym pierwszym grzechu
wiele się znajduje.
Rozdział 223 (3). Czy grzech Adama jest cięższy od następnych.
Rozdział 224 (4). Czy ten grzech został pierwszym rodzicom odpuszczony.
Rozdział 225 (5). Jakim sposobem grzechy rodziców nawiedzają synów
i nie nawiedzają.
[29] [DYSTYNKCJA XXXIV]
Rozdział 226 (1). O grzechu uczynkowym.
Rozdział 227 (2). Jakie było pochodzenie i pierwsza przyczyna grzechu.
Rozdział 228 (3). Jaka była drugorzędna przyczyna zła.
Rozdział 229 (4). Że tylko w dobrej rzeczy jest zło.
Rozdział 230 (5). Że zasada dialektyków o przeciwieństwach tu myli.
[DYSTYNKCJA XXXV]
Rozdział 231 (1). Co to jest grzech.
Rozdział 232 (2). O grzechu.
Rozdział 233 (3). Czy zły czyn, na ile jest grzechem, jest zepsuciem czy
pozbawieniem dobra.
Rozdział 234 (4). Jakim sposobem grzech może zepsuć dobro, skoro jest
niczym.
Rozdział 235 (5). Jak człowiek oddala się od Boga.
Rozdział 236 (6). Czy kara jest pozbawieniem dobra.
[DYSTYNKCJA XXXVI]
Rozdział 237 (1). Że coś zarazem jest grzechem i karą grzechu, coś grze-
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chem i przyczyną grzechu, coś innego zaś grzechem, przyczyną i karą
grzechu.
Rozdział 238 (2). Czy grzech jest przyczyną grzechu, na ile jest grzechem.
Rozdział 239 (3). Że nie każdy grzech jest karą grzechu.
Rozdział 240 (4). Czy jakieś grzechy są z istoty karami grzechu.
Rozdział 241 (5). Że gdy grzech jest także karą grzechu, grzech jest od
człowieka, kara od Boga.
Rozdział 242 (6). O takich, które są niewątpliwie grzechami i karami, a na
ile je cierpimy, nie są grzechami.
[DYSTYNKCJA XXXVII]
Rozdział 243 (1). Że niektórzy uważają, iż złe czyny w żaden sposób nie są
od Boga.
Rozdział 244 (2). W jakim znaczeniu powiedziano: Bóg nie jest sprawcą
grzechu.
[30] [DYSTYNKCJA XXXVIII]
Rozdział 245 (1). O woli i jej celu.
Rozdział 246 (2). Kto jest dobrym celem, mianowicie miłością.
Rozdział 247 (3). Że wszystkie dobre wole mają jeden cel, a jednak niektóre osiągają różne cele.
Rozdział 248 (4). O różnicy między wolą, intencją i celem.
[DYSTYNKCJA XXXIX]
Rozdział 249 (1). Dlaczego wola nazywana jest grzechem, skoro jest
z władz przyrodzonych, z których żadna inna nie jest grzechem.
Rozdział 250 (2). Dlaczego akt woli jest grzechem, jeżeli akty innych
władz nie są grzechami.
Rozdział 251 (3). W jakim znaczeniu mówi się, że każdy człowiek chce
dobra.
[DYSTYNKCJA XL]
Rozdział 252 (1). Czy wszystkie czyny mają być oceniane z celu, by z zamiaru lub celu wszystkie były dobre lub złe.
[DYSTYNKCJA XLI]
Rozdział 253 (1). Czy każda intencja i działanie niewiernych jest złe.
Rozdział 254 (2). Jakimi sposobami orzeka się dobro.
Rozdział 255 (3). Jak należy pojmować to: Grzech tak dalece jest dobrowolny, że w żaden sposób go nie ma, jeżeli nie jest dobrowolny.
Rozdział 256 (4). Oraz to: Nigdzie nie ma grzechu, jak tylko w woli.
Rozdział 257 (5). A także: Tylko wolą się grzeszy.
Rozdział 258 (6). Że zła wola jest dobrowolnym grzechem.
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[DYSTYNKCJA XLII]
Rozdział 259 (1). Czy zła wola i działanie w tym samym i co do tego samego są jednym grzechem czy wieloma.
[31] Rozdział 260 (2). Czy grzech przez kogoś popełniony jest w nim
aż do pokuty.
Rozdział 261 (3). Jakimi sposobami pojmuje się zaciągnięcie (winy lub
kary).
Rozdział 262 (4). O sposobach grzechów.
Rozdział 263 (5). Czym różnią się wykroczenie i grzech.
Rozdział 264 (6). O siedmiu wadach głównych.
Rozdział 265 (7). O pysze.
Rozdział 266 (8). Jakim sposobem pycha zwana jest korzeniem wszelkiego zła, a także pożądliwość, skoro pycha nie jest pożądliwością.
[DYSTYNKCJA XLIII]
Rozdział 267 (1). O grzechu przeciwko Duchowi Świętemu
[DYSTYNKCJA XLIV]
Rozdział 268 (1). O możliwości grzeszenia, czy człowiek lub diabeł ma
od Boga.
Rozdział 269 (2). Czy czasem należy opierać się władzy.

ROZDZIAŁY TRZECIEJ KSIĘGI
[DYSTYNKCJA I]
Rozdział 1. Dlaczego ciało przyjął Syn, nie Ojciec lub Duch Święty.
Rozdział 2. Czy Ojciec lub Duch Święty mógł się wcielić.
Rozdział 3. Czy Syn, który jedyny przyjął ciało, uczynił coś, czego nie uczynił
Ojciec lub Duch Święty.
[DYSTYNKCJA II]
Rozdział 4 (1). Dlaczego przyjął całą naturę ludzką i co pod nazwą natury
się rozumie.
Rozdział 5 (2). O zjednoczeniu Słowa i ciała za pośrednictwem duszy.
Rozdział 6 (3). Że Słowo jednocześnie przyjęło ciało i duszę, a ciało nie
zostało wcześniej stworzone niż przyjęte.
[32] [DYSTYNKCJA III]
Rozdział 7 (1). O ciele przyjętym, jakie było przedtem.
Rozdział 8 (2). Że nikt tu nie jest bez grzechu, z wyjątkiem Dziewicy.
Rozdział 9 (3). Dlaczego Chrystus nie był dziesięcinowany w Abrahamie
jak Lewi.
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Rozdział 10 (4). Dlaczego ciało Chrystusa nie jest nazwane grzeszne,
lecz podobne.
[DYSTYNKCJA IV]
Rozdział 11 (1). Dlaczego Duchowi Świętemu przypisuje się wcielenie,
chociaż jest dziełem Trójcy.
Rozdział 12 (2). Dlaczego o Chrystusie mówi się, że został poczęty i narodzony z Ducha Świętego.
Rozdział 13 (3). Dlaczego Apostoł mówi, że Chrystus został uczyniony,
którego my wyznajemy narodzonego.
[DYSTYNKCJA V]
Rozdział 14 (1). Czy osoba lub natura przyjęła osobę lub naturę i czy
natura Boga jest wcielona.
Rozdział 15 (2). Czy należy mówić, że natura Boga stała się ciałem.
Rozdział 16 (3). Dlaczego nie przyjął osoby ludzkiej, gdy przyjął człowieczeństwo, co niektórzy usiłują udowodnić.
[DYSTYNKCJA VI]
Rozdział 17 (1). O pojmowaniu tych wyrażeń: Bóg jest człowiekiem, Bóg
stał się człowiekiem itd. Przedkłada trzy zdania.
Rozdział 18 (2). Pierwsze jest tych, którzy mówią, że we wcieleniu był
jakiś człowiek złożony z duszy i ciała, i że ten człowiek stał się Bogiem,
a Bóg tym człowiekiem; i przedkładają powagi, z których tak twierdzą.
Rozdział 19 (3). Drugie jest tych, którzy mówią, że ten człowiek złożony
jest z trzech substancji, albo z dwóch natur, i wyznają, że on stał się jedną
osobą: przed wcieleniem prostą tylko, lecz przez wcielenie złożoną; i przedkładają powagi, którymi się obwarowują.
[33] Rozdział 20 (4). Trzecie jest tych, którzy nie tylko przeczą osobie
złożonej z natur, lecz nie zgadzają się tam również na jakiegoś człowieka
lub jakąś substancję złożoną z duszy i ciała; I twierdzą, iż tych dwoje, mianowicie dusza i ciało są zjednoczone ze Słowem, nie żeby z nich złożona
została jakaś substancja lub osoba, lecz nimi dwojgiem jakby odzieniem
Bóg był przybrany, jak wydaje się oczom śmiertelnym, które istotę wcielenia
pojmują na wzór szaty.
Rozdział 21 (5). Wreszcie wprowadza powagi, którymi to zdanie jest
umocnione.
Rozdział 22 (6). Rozróżnia się cztery rodzaje szaty.
[DYSTYNKCJA VII]
Rozdział 23 (1). Wreszcie przedkłada to, co zdaje się przeczyć poszczególnym zdaniom.
Rozdział 24 (2). W jakim znaczeniu mówi się, że Chrystus jest przeznaczony.
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Rozdział 25 (3). Że nie powinien być nazywany człowiekiem Pańskim.
[DYSTYNKCJA VIII]
Rozdział 26 (1). Czy trzeba mówić, że natura Boża została zrodzona
przez Dziewicę.
Rozdział 27 (2). O podwójnym narodzeniu Chrystusa, który dwa razy
został zrodzony.
[DYSTYNKCJA IX]
Rozdział 28 (1). O uwielbieniu, które należy oddawać człowieczeństwu
Chrystusa.
[DYSTYNKCJA X]
Rozdział 29 (1). Czy Chrystus jako człowiek jest osobą lub czymś.
Rozdział 30 (2). Czy Chrystus jako człowiek jest synem przybranym.
Rozdział 31 (3). Czy osoba lub natura jest przeznaczona.
[DYSTYNKCJA XI]
Rozdział 32 (1). Czy Chrystus jest stworzony albo uczyniony.
Rozdział 33 (2). O wiarołomstwie i karze Ariusza.
[34] [DYSTYNKCJA XII]
Rozdział 34 (1). Czy człowiek ten był zawsze.
Rozdział 35 (2). Czy Bóg mógł wziąć innego, lub skądinąd niż z rodu
Adama.
Rozdział 36 (3). Czy człowiek ten mógł zgrzeszyć albo nie być Bogiem.
Rozdział 37 (4). Czy Bóg mógł przyjąć człowieczeństwo płci żeńskiej.
[DYSTYNKCJA XIII]
Rozdział 38 (1). O mądrości i łasce Chrystusa jako człowieka, czy mógł
w nich postępować.
[DYSTYNKCJA XIV]
Rozdział 39 (1). Czy dusza Chrystusa ma mądrość równą z Bogiem i czy
wszystko to wie, co Bóg.
Rozdział 40 (2). Dlaczego Bóg nie dał jej mocy nad wszystkim jak
wiedzę.
[DYSTYNKCJA XV]
Rozdział 41 (1). O brakach człowieczeństwa, które Chrystus przyjął.
Rozdział 42 (2). O wstępnym i rzeczywistym doznawaniu lęku lub smutku.
Rozdział 43 (3). O pewnych niejasnych rozdziałach Hilarego, w których
wydaje się, że usuwane są boleści męki.
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Rozdział 44 (4). O smutku Chrystusa i jego przyczynie według tegoż
(Hilarego).
[DYSTYNKCJA XVI]
Rozdział 45 (1). Czy w Chrystusie była konieczność cierpienia i umierania,
która jest brakiem ogólnym.
Rozdział 46 (2). O stanach człowieka i co Chrystus przyjął z poszczególnych.
[DYSTYNKCJA XVII]
Rozdział 47 (1). Czy każda modlitwa lub wola Chrystusa się spełniła.
Rozdział 48 (2). O wolach w Chrystusie według dwóch natur.
Rozdział 49 (3). O niektórych rozdziałach Ambrożego i Hilarego, gdzie
mowa o wątpieniu i lęku Chrystusa.
[35] [DYSTYNKCJA XVIII]
Rozdział 50 (1). Czy Chrystus zasługiwał sobie i nam, oraz co sobie a co
nam.
Rozdział 51 (2). Że od poczęcia Chrystus zasługiwał sobie to samo co
przez mękę.
Rozdział 52 (3). O tym co jest napisane: Darował mu imię, które jest
nad wszelkie imię.
Rozdział 53 (4). Czy Chrystus mógł bez żadnej zasługi mieć to, co otrzymał przez zasługę.
Rozdział 54 (5) O przyczynie męki i śmierci Chrystusa.
[DYSTYNKCJA XIX]
Rozdział 55 (1). Jak Chrystus przez mękę odkupił nas od diabła i grzechu.
Rozdział 56 (2). Dlaczego Bóg człowiekiem i umarł.
Rozdział 57 (3). W jaki sposób Chrystus odkupił nas od kary.
Rozdział 58 (4). W jaki sposób dźwigał naszą karę.
Rozdział 59 (5). Czy sam Chrystus winien być nazywany odkupicielem
jak pośrednikiem.
Rozdział 60 (6). O pośredniku.
Rozdział 61 (7). Według której natury był pośrednikiem.
[DYSTYNKCJA XX]
Rozdział 62 (1). Że mógł uwolnić innym sposobem.
Rozdział 63 (2). Dlaczego raczej tym sposobem.
Rozdział 64 (3). Czyją sprawiedliwością zwyciężony został diabeł.
Rozdział 65 (4). O rozprawie między Bogiem i człowiekiem i diabłem.
Rozdział 66 (5). O wydaniu Chrystusa dokonanym przez Judasza, przez
Boga, przez Żydów.
Rozdział 67 (6). Czy męka Chrystusa jest dziełem Boga czy Żydów.

70

Księga III

[DYSTYNKCJA XXI]
Rozdział 68 (1). Czy w śmierci Chrystusa dusza lub ciało oddzielone zostały od Słowa.
Rozdział 69 (2). W jakim znaczeniu mówi się, że Chrystus umarł i cierpiał.
[36] [DYSTYNKCJA XXII]
Rozdział 70 (1). Czy Chrystus w śmierci był człowiekiem.
Rozdział 71 (2). Czy Chrystus gdziekolwiek jest, jest człowiekiem.
Rozdział 72 (3). Że Chrystus wszędzie jest cały, ale nie całkiem: jak cały
jest człowiekiem lub Bogiem, lecz nie całkiem.
Rozdział 73 (4). Czy to, co mówi się o Bogu lub o Synu Bożym, można
mówić o tym człowieku lub o synu człowieczym.
[DYSTYNKCJA XXIII]
Rozdział 74 (1). Czy Chrystus miał wiarę, nadzieję i miłość.
Rozdział 75 (2). Co to jest wiara.
Rozdział 76 (3). Na ile sposobów mówi się o wierze.
Rozdział 77 (4). Co to znaczy wierzyć Boga, lub Bogu, lub w Boga.
Rozdział 78 (5). O bezpostaciowej jakości umysłu, która jest w złym
chrześcijaninie.
Rozdział 79 (6). Jakim sposobem wiara zwana jest jedna.
Rozdział 80 (7). Że wiara jest o tym, co nie jest właściwie widziane, sama
zaś widziana jest przez tego, w kim jest.
Rozdział 81 (8). Opis wiary.
Rozdział 82 (9). Dlaczego sama wiara zwana jest podwaliną.
[DYSTYNKCJA XXIV]
Rozdział 83 (1). Jak należy rozumieć to: Abyście, gdy się stanie, uwierzyli.
Rozdział 84 (2). Czy Piotr miał wiarę w mękę, kiedy widział, że ten człowiek cierpi.
Rozdział 85 (3). Czy wie się to, w co się wierzy.
[DYSTYNKCJA XXV
Rozdział 86 (1). O wierze dawnych.
Rozdział 87 (2). O wierze prostaczków.
Rozdział 88 (3). W co wystarczało wierzyć przed przyjściem.
[37] Rozdział 89 (4). O wierze Korneliusza.
Rozdział 90 (5). O równości wiary, nadziei, miłości i czynu.
[DYSTYNKCJA XXVI]
Rozdział 91 (1). O nadziei, czym jest.
Rozdział 92 (2). O czym jest nadzieja.
Rozdział 93 (3). Czym różni się wiara i nadzieja.
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Rozdział 94 (4). Czy w Chrystusie była wiara i nadzieja.
Rozdział 95 (5). Czy sprawiedliwi w otchłani mieli wiarę i nadzieję.
[DYSTYNKCJA XXVII]
Rozdział 96 (1). O miłości Boga i bliźniego, która jest w Chrystusie i w nas.
Rozdział 97 (2). Co to jest miłość.
Rozdział 98 (3). Czy tą samą miłością miłowany jest Bóg i człowiek.
Rozdział 99 (4). Dlaczego mówi się o dwu przykazaniach miłości.
Rozdział 100 (5). O sposobie miłowania.
Rozdział 101 (6). O wypełnieniu tego przykazania: Będziesz miłował Boga
z całego serca.
Rozdział 102 (7). Że jedno z przykazań jest w drugim.
Rozdział 103 (8). Co ma być miłością miłowane.
[DYSTYNKCJA XXVIII]
Rozdział 104 (1). Czy przykazano nam miłować całego bliźniego i nas
całych.
Rozdział 105 (2). Że w miłości bliźniego zawiera się miłość aniołów.
Rozdział 106 (3). Kto jest bliźnim.
Rozdział 107 (4). Jakimi sposobami zwany jest bliźni.
[DYSTYNKCJA XXIX]
Rozdział 108 (1). O porządku miłowania, co najpierw, co potem.
Rozdział 109 (2). Czy wszyscy ludzie jednakowo mają być miłowani.
Rozdział 110 (3). O stopniach miłości.
[DYSTYNKCJA XXX]
Rozdział 111 (1). Czy lepiej jest miłować nieprzyjaciół niż przyjaciół.
[38] [DYSTYNKCJA XXXI]
Rozdział 112 (1). Czy miłość raz posiadaną traci się.
Rozdział 113 (2). Dlaczego mówi się, że wiara, nadzieja i wiedza giną,
a nie miłość, chociaż i ona jest po części.
Rozdział 114 (3). Czy Chrystus zachował ten porządek miłości, co my.
[DYSTYNKCJA XXXII]
Rozdział 115 (1). O miłości Boga.
Rozdział 116 (2). Jakim sposobem mówi się, że Bóg bardziej lub mniej
miłuje tego lub innego.
Rozdział 117 (3). Że miłość Boga powinna być rozpatrywana na dwa
sposoby.
Rozdział 118 (4). Czy ktoś bardziej lub mniej miłowany jest przez Boga
w tym niż w innym czasie.
Rozdział 119 (5). Czy Bóg odwiecznie umiłował potępionych.
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[DYSTYNKCJA XXXIII]
Rozdział 120 (1). O czterech cnotach kardynalnych.
Rozdział 121 (2). Czy były w Chrystusie i czy są w aniołach.
Rozdział 122 (3). O korzystaniu z nich.
DYSTYNKCJA XXIV]
Rozdział 123 (1). O siedmiu darach Ducha Świętego.
Rozdział 124 (2). Czy są cnotami i czy są w aniołach.
Rozdział 125 (3). Czy były w Chrystusie.
Rozdział 126 (4). O różnicy bojaźni.
Rozdział 127 (5). O czystej, służebnej i początkowej.
Rozdział 128 (6). Czym różnią się czysta i służebna.
Rozdział 129 (7). Że bojaźń służebna i początkowa zwana jest początkiem mądrości, lecz rozmaicie.
Rozdział 130 (8). W jaki sposób bojaźń czysta trwa na wieki.
Rozdział 131 (9). Czy bojaźń kary, która była w Chrystusie, była służebna, czy początkowa.
[39] [DYSTYNKCJA XXXV]
Rozdział 132 (1). O mądrości i wiedzy, czym się różnią.
Rozdział 133 (2). Czym różni się mądrość od umysłu.
Rozdział 134 (3). Czy umysł i wiedza, które zaliczane są do darów, są te
same, które człowiek ma z natury.
[DYSTYNKCJA XXXVI]
Rozdział 135 (1). O powiązaniu cnót, które się nie rozdzielają.
Rozdział 136 (2). Czy wszystkie cnoty są równe w kimkolwiek są.
Rozdział 137 (3). W jaki sposób całe prawo zawisło na miłości.
[DYSTYNKCJA XXXVII]
Rozdział 138 (1). O dziesięciu przykazaniach w jaki sposób zawarte są
w dwóch.
Rozdział 139 (2). Dlaczego mówi się, że nie ma na świecie żadnego bożka.
Rozdział 140 (3). Dlaczego mówi się, że w Duchu Świętym dokonuje się
właściwie odpuszczenie grzechów.
Rozdział 141 (4). O duchowym i cielesnym znaczeniu Prawa.
Rozdział 142 (5). O kradzieży.
Rozdział 143 (6). O kłamstwie.
[DYSTYNKCJA XXXVIII]
Rozdział 144 (1). O trzech rodzajach kłamstwa.
Rozdział 145 (2). O ośmiu gatunkach kłamstwa.
Rozdział 146 (3). Co to jest kłamstwo.
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Rozdział 147 (4). Co to znaczy kłamać.
Rozdział 148 (5). Że każde kłamstwo jest grzechem, czy jest pożyteczne,
czy nie, i dlaczego.
Rozdział 149 (6). W jakich rzeczach błądzi się z niebezpieczeństwem,
lub nie.
[DYSTYNKCJA XXXIX]
Rozdział 150 (1). O krzywoprzysięstwie.
Rozdział 151 (2). Czy istnieje krzywoprzysięstwo, które nie jest kłamstwem.
[40] Rozdział 152 (3). O trzech sposobach krzywoprzysięstwa.
Rozdział 153 (4). Czy przysięganie jest złem.
Rozdział 154 (5). O przysiędze składanej na stworzenia.
Rozdział 155 (6). Które przysięganie jest poważniejsze, czy składane na
Boga, czy składane na stworzenia, czy na Ewangelię.
Rozdział 156 (7). Co znaczy powiedzenie: Na Boga.
Rozdział 157 (8). O tych, którzy przysięgają na fałszywych bogów.
Rozdział 158 (9). Że przysięga lub obietnica złożona przeciwko Bogu
nie obowiązuje.
Rozdział 159 (10). Czy jest krzywoprzysięzcą ten, kto nie spełnia tego,
co nieostrożnie przysiągł.
Rozdział 160 (11). O tych, którzy przysięgają chytrością słów.
Rozdział 161 (12). O tym kto zmusza kogoś przysięgać.
[DYSTYNKCJA XL]
Rozdział 162 (1). Dlaczego mówi się, że Prawo zaciska rękę, a nie ducha.
Rozdział 163 (2). Co to jest litera zabijająca.
Rozdział 164 (3). O odstępie Prawa i Ewangelii.

ROZDZIAŁY CZWARTEJ KSIĘGI
[DYSTYNKCJA I]
Rozdział 1. O sakramentach.
Rozdział 2. Co to jest sakrament.
Rozdział 3. Co to jest znak.
Rozdział 4. Czym różnią się znak i sakrament.
Rozdział 5. Dlaczego ustanowione zostały sakramenty.
Rozdział 6. O różnicy sakramentów starych i nowych.
Rozdział 7. O obrzezaniu.
Rozdział 8. Jaki środek mieli ci, którzy żyli przed obrzezaniem.
Rozdział 9. O ustanowieniu obrzezania i przyczynie.
Rozdział 10. O maleństwach zmarłych przed ósmym dniem, którego
dokonywano obrzezania.
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[DYSTYNKCJA II]
[41] Rozdział 11 (1). O sakramentach Nowego Prawa.
Rozdział 12 (2). O chrzcie.
Rozdział 13 (3). O różnicy chrztu Janowego i Chrystusowego.
Rozdział 14 (4). Jaką korzyść miał chrzest Janowy.
Rozdział 15 (5). Czy ów chrzest był sakramentem.
Rozdział 16 (6). O formie chrztu Janowego.
[DYSTYNKCJA III]
Rozdział 17 (1). Co to jest chrzest.
Rozdział 18 (2). O formie chrztu.
Rozdział 19 (3). Że Apostołowie chrzcili w imię Chrystusa.
Rozdział 20 (4). Czy w imię Ojca tylko, lub Syna, lub Ducha Świętego,
chrzest może być udzielany.
Rozdział 21 (5). O ustanowieniu chrztu.
Rozdział 22 (6). Dlaczego dokonuje się tylko w wodzie.
Rozdział 23 (7). O zanurzeniu, ile razy ma być dokonane.
Rozdział 24 (8). Kiedy obrzezanie utraciło swą moc.
Rozdział 25 (9). O przyczynie ustanowienia chrztu.
[DYSTYNKCJA IV]
Rozdział 26 (1). O tych, którzy przyjmują sakrament i rzecz, i rzecz a nie
sakrament, oraz sakrament a nie rzecz.
Rozdział 27 (2). O przystępujących pozornie.
Rozdział 28 (3). Jak pojmuje się to: Wszyscy, którzy w Chrystusie zostaliście ochrzczeni, oblekliście się w Chrystusa.
Rozdział 29 (4). Że zadanie chrztu spełnia męczeństwo, oraz wiara
i skrucha.
Rozdział 30 (5). Co daje chrzest przystępującym w wierze.
Rozdział 31 (6). Co w chrzcie odpuszczone jest sprawiedliwym.
Rozdział 32 (7). Jakiej rzeczy sakramentem jest chrzest, który przyjmuje
sprawiedliwy.
[DYSTYNKCJA V]
Rozdział 33 (1). Że chrzest jest równie dobry, udzielony przez dobrego
lub złego.
[42] Rozdział 34 (2). O mocy i posłudze chrztu.
Rozdział 35 (3). Jaka była moc chrztu, którą Chrystus mógł dać sługom,
ale nie dał.
[DYSTYNKCJA VI]
Rozdział 36 (1). Komu wolno chrzcić.
Rozdział 37 (2). Czy należy ponownie chrzcić ochrzczonych przez błędnowierców.
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Rozdział 38 (3). Że nikt nie jest chrzczony w łonie matki.
Rozdział 39 (4). Czy jest chrzest, gdy słowa źle są wypowiadane.
Rozdział 40 (5). O tym kto zanurza się dla zabawy.
Rozdział 41 (6). O odpowiedziach rodziców chrzestnych.
Rozdział 42 (7). O katechizmie i egzorcyzmie.
[DYSTYNKCJA VII]
Rozdział 43 (1). O sakramencie bierzmowania.
Rozdział 44 (2). Że może być udzielany tylko przez najwyższych kapłanów.
Rozdział 45 (3). Jaka jest moc tego sakramentu.
Rozdział 46 (4). Czy sakrament ten jest godniejszy od chrztu.
Rozdział 47 (5). Czy może być powtórzony.
[DYSTYNKCJA VIII]
Rozdział 48 (1). O sakramencie ołtarza.
Rozdział 49 (2). Że w Starym Testamencie sakrament ten poprzedziła
figura, tak jak i chrzest.
Rozdział 50 (3). O ustanowieniu tego sakramentu.
Rozdział 51 (4). O formie.
Rozdział 52 (5). Dlaczego Chrystus dał uczniom ten sakrament po innym
pożywieniu.
Rozdział 53 (6). O sakramencie i rzeczy.
Rozdział 54 (7). Że rzecz sakramentu jest dwojaka.
[DYSTYNKCJA IX]
Rozdział 55 (1). O dwu sposobach spożywania.
[43] Rozdział 56 (2). O błędzie tych, którzy mówią że ciało Chrystusa
przyjmowane jest tylko przez dobrych.
Rozdział 57 (3). O rozumieniu jakichś niejasnych wyrazów.
[DYSTYNKCJA X]
Rozdział 58 (1). O błędnowierstwie tych, którzy mówią, że ciało Chrystusa nie jest na ołtarzu, jak tylko w znaku.
Rozdział 59 (2). O świadectwach Świętych, które dowodzą, że prawdziwe ciało Chrystusa jest na ołtarzu.
[DYSTYNKCJA XI]
Rozdział 60 (1). O sposobie przemiany.
Rozdział 61 (2). Jakim sposobem mówi się, że Ciało Chrystusa staje się
z substancji chleba.
Rozdział 62 (3). Dlaczego przyjmowane jest pod inną postacią.
Rozdział 63 (4). Dlaczego pod dwiema postaciami.
Rozdział 64 (5). Dlaczego miesza się wodę.

Księga IV

76

Rozdział 65 (6). Jakie ciało dał Chrystus uczniom na wieczerzy.
[DYSTYNKCJA XII]
Rozdział 66 (1). Gdzie są zapodmiotowane te przypadłości.
Rozdział 67 (2). O łamaniu i częściach.
Rozdział 68 (3). O wyznaniu Berengariusza.
Rozdział 69 (4). Co te części oznaczają.
Rozdział 70 (5). Czy Chrystus codziennie jest wyniszczany na ołtarzu i czy
jest ofiarą to, co czyni kapłan.
Rozdział 71 (6). O przyczynie ustanowienia.
[DYSTYNKCJA XIII]
Rozdział 72 (1). Czy sakrament ten jest sprawowany przez błędnowierców lub wyklętych.
Rozdział 73 (2). Co czyni błędnowiercą i i kto to jest błędnowierca.
[DYSTYNKCJA XIV]
Rozdział 74 (1). O pokucie.
[44] Rozdział 75 (2). Skąd nazwa pokuty.
Rozdział 76 (3). Co to jest pokuta.
Rozdział 77 (4). O uroczystej i jedynej pokucie.
Rozdział 78 (5). Że grzechy często odpuszczane są przez pokutę.
[DYSTYNKCJA XV]
Rozdział 79 (1). Że obciążony wielu grzechami nie może prawdziwie
pokutować za jeden, jeżeli nie pokutuje za wszystkie.
Rozdział 80 (2). Z jakich powodów zdarzają się dopusty.
Rozdział 81 (3). O Egipcjanach i Sodomczykach, którzy docześnie zostali
ukarani, by nie zginęli na wieki.
Rozdział 82 (4). O rodzajach jałmużny.
Rozdział 83 (5). Co to jest jałmużna.
Rozdział 84 (6). Czy trzeba mówić, że zadośćczynią trwający w grzechu
ciężkim a dający hojne jałmużny.
Rozdział 85 (7). Czy dobra wykonywane przez niektórych złych, liczą się
do zasługi żywota, gdy nawrócą się do dobra.
[DYSTYNKCJA XVI]
Rozdział 86 (1). O trojgu rozpatrywanych w pokucie, mianowicie skrusze, wyznaniu, zadośćuczynieniu.
Rozdział 87 (2). Co to jest prawdziwe zadośćuczynienie.
Rozdział 88 (3). Co to jest fałszywe zadośćuczynienie.
Rozdział 89 (4). O trojakim działaniu pokuty.
Rozdział 90 (5). O mnóstwie powszednich, które obciąża jak jeden
grzech ciężki.
Rozdział 91 (6). O zadośćuczynieniu za powszednie.
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[DYSTYNKCJA XVII]
Rozdział 92 (1). Czy grzechy są odpuszczane bez spowiedzi.
Rozdział 93 (2). Czy wystarczy spowiadać się samemu Bogu.
Rozdział 94 (3). Że nie wystarczy spowiadać się samemu Bogu, jeżeli
można wyspowiadać się kapłanowi.
[45] Rozdział 95 (4). Czy wystarczy wyspowiadać się świeckiemu.
Rozdział 96 (5). Na co potrzebna jest spowiedź.
[DYSTYNKCJA XVIII]
Rozdział 97 (1). O odpuszczeniu, którego udziela kapłan.
Rozdział 98 (2). O kluczach.
Rozdział 99 (3). O zastosowaniu kluczy.
Rozdział 100 (4). Czy kapłan może odpuścić grzech i zatrzymać grzech.
Rozdział 101 (5). Jakim sposobem kapłani odpuszczają lub zatrzymują
grzechy.
Rozdział 102 (6). Jakim sposobem kapłani wiążą lub rozwiązują od grzechów.
Rozdział 103 (7). Jak należy rozumieć owo: Cokolwiek zwiążesz itd.
Rozdział 104 (8). Co to są ciemności wewnętrzne i wewnętrzna zmaza.
[DYSTYNKCJA XIX]
Rozdział 105 (1). Kiedy i komu dawane są te klucze.
Rozdział 106 (2). Czy przez niegodnych przelewana jest łaska godnym.
Rozdział 107 (3). Jak należy rozumieć: Przeklinać będę błogosławieństwa
wasze.
Rozdział 108 (4). Jaki powinien być sędzia kościelny.
[DYSTYNKCJA XX]
Rozdział 109 (1). O tych, którzy pokutują na końcu.
Rozdział 110 (2). O tych, którzy pokuty nie dopełniają.
Rozdział 111 (3). O tym, któremu nieopatrzny kapłan nałożył za małą
pokutę.
Rozdział 112 (4). Że umierającym pokuty nie należy nakładać, lecz podawać do wiadomości.
Rozdział 113 (5). Że w konieczności nie należy odmawiać pokuty lub
pojednania.
Rozdział 114 (6). Żeby prezbiter nie udzielał nikomu pojednania nie
radząc się biskupa, chyba że w konieczności.
Rozdział 115 (7). Czy należy przyjąć ofiarę tego, kto biegnąc do pokuty,
uprzedzony został śmiercią.
[46] [DYSTYNKCJA XXI]
Rozdział 116 (1). O grzechach, które odpuszczane są po tym życiu.
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Rozdział 117 (2). O tych, którzy budują złoto, srebro, kamienie drogie,
drwa, siano, słomę.
Rozdział 118 (3). O ogniu czyśćcowym, którym jedni prędzej, inni później są oczyszczani.
Rozdział 119 (4). Co to jest budować drwa, siano słomę.
Rozdział 120 (5). Co to jest budować złoto, srebro, drogie kamienie.
Rozdział 121 (6). Że ktoś prawdziwie pokutuje, chociaż nie za każdy powszedni.
Rozdział 122 (7). Co to jest spowiedź powszechna.
Rozdział 123 (8). Że nikt nie powinien wyznawać grzechów, których nie
popełnił.
Rozdział 124 (9). O karze kapłana, który wyjawia grzech spowiadającego się.
[DYSTYNKCJA XXII]
Rozdział 125 (1). Czy grzechy odpuszczone wracają.
Rozdział 126 (2). Co jest sakramentem i rzeczą.
[DYSTYNKCJA XXIII]
Rozdział 127 (1). O sakramencie ostatniego namaszczenia.
Rozdział 128 (2). O trzech rodzajach namaszczenia.
Rozdział 129 (3). Przez kogo ten sakrament został ustanowiony.
Rozdział 130 (4). O powtarzaniu tego sakramentu.
[DYSTYNKCJA XXIV]
Rozdział 131 (1). O święceniach kościelnych, ile jest.
Rozdział 132 (2). Dlaczego jest siedem.
Rozdział 133 (3). Jakich duchowni powinni dobierać.
Rozdział 134 (4). O koronie i tonsurze.
Rozdział 135 (5). O ostiariuszach.
Rozdział 136 (6). O lektorach.
Rozdział 137 (7). O egzorcystach.
Rozdział 138 (8). O akolitach.
Rozdział 139 (9). O subdiakonach.
[47] Rozdział 140 (10). O diakonach.
Rozdział 141 (11). O prezbiterach.
Rozdział 142 (12). Które święcenia zwane są wyższymi.
Rozdział 143 (13). Co nazywamy święceniami.
Rozdział 144 (14). O nazwach godności i urzędu.
Rozdział 145 (15). O biskupie.
Rozdział 146 (16). O papieżu.
Rozdział 147 (17). O poczwórnym stanie biskupów.
Rozdział 148 (18). O wieszczu.
Rozdział 149 (19). O kantorze.
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[DYSTYNKCJA XXV]
Rozdział 150 (1). O wyświęconych przez błędnowierców.
Rozdział 151 (2). O symonii, skąd nazwa i co to jest.
Rozdział 152 (3). O tych, którzy święceni są przez świętokupców świadomie lub nie.
Rozdział 153 (4). O tych, którzy mówią, że kupują sobie rzeczy cielesne
a nie duchowe.
Rozdział 154 (5). O rozróżnieniu świętokupców.
Rozdział 155 (6). O tych, którzy przymusowo święceni są przez błędnowierców lub innych świętokupców.
Rozdział 156 (7). O wieku święconych.
[DYSTYNKCJA XXVI]
Rozdział 157 (1). O sakramencie małżeństwa.
Rozdział 158 (2). O ustanowieniu jego i przyczynie.
Rozdział 159 (3). Kiedy zgodnie z przykazaniem i zgodnie z przyzwoleniem zawierane jest małżeństwo.
Rozdział 160 (4). Jakimi sposobami pojmuje się przyzwolenie.
Rozdział 161 (5). Że zaślubiny są dobre.
Rozdział 162 (6). Jakiej rzeczy sakramentem jest małżeństwo.
[DYSTYNKCJA XXVII]
Rozdział 163 (1). Co należy rozważyć w małżeństwie.
Rozdział 164 (2). Co to jest małżeństwo.
[48] Rozdział 165 (3). O zgodzie, która powoduje małżeństwo.
Rozdział 166 (4). Kiedy małżeństwo zaczyna istnieć.
Rozdział 167 (5). O poglądzie niektórych, co mówią, że nie ma małżeństwa przed cielesnym zbliżeniem.
Rozdział 168 (6). Że narzeczona może wybrać klasztor bez zgody narzeczonego.
Rozdział 169 (7). Że małżonek bez zgody współmałżonka nie może ślubować wstrzemięźliwości.
Rozdział 170 (8). O małżeństwach cudzołożnych.
Rozdział 171 (9). Że oblubieniec i oblubienica wielorako są pojmowani.
Rozdział 172 (10). Która oblubienica staje się wdową przez śmierć oblubieńca, a która nie.
[DYSTYNKCJA XXVIII]
Rozdział 173 (1). Czy zgoda na przyszłość, nawet umocniona przysięgą,
powoduje małżeństwo.
Rozdział 174 (2). O tym, co należy do substancji, a co do wystroju sakramentu.
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Rozdział 175 (3). Czy ta zgoda, która powoduje małżeństwo, dotyczy
cielesnego zbliżenia, czy wspólnego mieszkania, czy czegoś innego.
Rozdział 176 (4). Dlaczego niewiasta ukształtowana została z boku mężczyzny.
[DYSTYNKCJA XXIX]
Rozdział 177 (1). Że nie ma prawnej zgody, gdzie jest przymus.
[DYSTYNKCJA XXX]
Rozdział 178 (1). O błędzie, który udaremnia zgodę.
Rozdział 179 (2). O małżeństwie Maryi i Józefa.
Rozdział 180 (3). O przyczynie celowej małżeństwa.
Rozdział 181 (4). Że zły cel nie kazi sakramentu.
[DYSTYNKCJA XXXI]
Rozdział 182 (1). O trzech dobrach małżeństwa.
Rozdział 183 (2). O dwojakiej separacji.
Rozdział 184 (3). O tych, którzy stosują trucizny bezpłodności.
[49] Rozdział 185 (4). Kiedy są zabójcami stosujący spędzenie płodu.
Rozdział 186 (5). O usprawiedliwieniu zbliżenia cielesnego przez dobra
małżeństwa.
Rozdział 187 (6). O pobłażaniu Apostoła.
Rozdział 188 (7). O złu niewstrzemięźliwości.
Rozdział 189 (8). O rozkoszy cielesnej, która jest grzechem lub nie.
[DYSTYNKCJA XXXII]
Rozdział 190 (1). O oddawaniu cielesnej powinności.
Rozdział 191 (2). O wstrzemięźliwości zachowywanej za wspólną
zgodą.
Rozdział 192 (3). Kiedy należy powstrzymać się od zbliżenia.
Rozdział 193 (4). W jakich okresach nie należy urządzać wesel.
[DYSTYNKCJA XXXIII]
Rozdział 194 (1). O różnych prawach małżeństwa.
Rozdział 195 (2). Czy dziewictwo Jana należy przedkładać nad czystość
Abrahama.
Rozdział 196 (3). Jaki był obyczaj małżeństwa pod Prawem.
Rozdział 197 (4). Komu wolno było wtedy mieć wiele lub nie.
[DYSTYNKCJA XXXIV]
Rozdział 198 (1). O osobach uprawnionych.
Rozdział 199 (2). O separacji zimnych.
Rozdział 200 (3). O tych, którzy powstrzymani czarami nie mogą spółkować.
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Rozdział 201 (4). O szalonych.
Rozdział 202 (5). O tych, którzy śpią z dwiema siostrami.
Rozdział 203 (6). Że nie należy odprawiać żony dla jakiejś skazy ciała.
[DYSTYNKCJA XXXV]
Rozdział 204 (1). O uprawnieniach męża i żony.
Rozdział 205 (2). Że mąż nie może odprawić nierządnej, chyba że sam
nie uprawiał nierządu i na odwrót.
Rozdział 206 (3). O pojednaniu tych, którzy z powodu nierządu są separowani.
Rozdział 207 (4). O tych, którzy przed połączeniem zmazali się cudzołóstwem.
[50] [DYSTYNKCJA XXXVI]
Rozdział 208 (1). O niewolnicach, czy ze względu na najniższy stan może
zaistnieć separacja.
Rozdział 209 (2). O małżeństwie niewolnika i niewolnicy różnych panów.
Rozdział 210 (3). O mężu, który robi się niewolnikiem, by oddzielić się
od żony.
Rozdział 211 (4). O wieku zawierających.
[DYSTYNKCJA XXXVII]
Rozdział 212 (1). W których święceniach małżeństwo nie może być
zawarte.
Rozdział 213 (2). O zabójcach swych małżonków.
[DYSTYNKCJA XXXVIII]
Rozdział 214 (1). O ślubach.
Rozdział 215 (2). O różnicy ślubów.
Rozdział 216 (3). O tych, którzy wracają po długiej niewoli.
[DYSTYNKCJA XXXIX]
Rozdział 217 (1). O różnej religii.
Rozdział 218 (2). O małżeństwie wiernego i niewiernej oraz dwojga niewiernych.
Rozdział 219 (3). O duchowym nierządzie, z powodu którego małżonek
może być oddalony.
Rozdział 220 (4). Za jakie grzechy separacja może zaistnieć, albo nie.
Rozdział 221 (5). Kiedy wiernemu wolno inną pojąć, albo nie.
Rozdział 222 (6). Czy istnieje małżeństwo między niewiernymi.
Rozdział 223 (7). Jakie małżeństwo jest prawne.
[DYSTYNKCJA XL]
Rozdział 224 (1). O pokrewieństwie cielesnym.
Rozdział 225 (2). O liczeniu stopni pokrewieństwa.
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Rozdział 226 (3). Dlaczego liczy się sześć stopni.
Rozdział 227 (4). O dyspensie Grzegorza dla Anglów.
[51] [DYSTYNKCJA XLI]
Rozdział 228 (1). O stopniach powinowactwa.
Rozdział 229 (2). O różnych tradycjach powinowactwa.
Rozdział 230 (3). Czy istnieje małżeństwo między tymi, których rozdziela
świadome pokrewieństwo.
Rozdział 231 (4). W oparciu o świadectwa jakich osób mają być zrywane
małżeństwa.
Rozdział 232 (5). Co to jest nierząd.
Rozdział 233 (6). Co to jest zhańbienie.
Rozdział 234 (7). Co to jest cudzołóstwo.
Rozdział 235 (8). Co to jest kazirodztwo.
Rozdział 236 (9). Co to jest porwanie.
[DYSTYNKCJA XLII]
Rozdział 237 (1). O pokrewieństwie duchowym.
Rozdział 238 (2). Kim są dzieci duchowe.
Rozdział 239 (3). O związku duchowych lub przysposobionych dzieci
z naturalnymi.
Rozdział 240 (4). O związku dzieci, które urodziły się przed lub po pokrewieństwie duchowym.
Rozdział 241 (5). Czy wolno komuś pojąć dwie współmatki, jedną po
drugiej (po śmierci chrześniaczki pojąć jej matkę chrzestną).
Rozdział 242 (6). Czy mąż i żona mogą razem trzymać dziecko.
Rozdział 243 (7). O drugich, trzecich i dalszych zaślubinach.
[DYSTYNKCJA XLIII]
Rozdział 244 (1). O zmartwychwstaniu i sądzie.
Rozdział 245 (2). O głosie trąby.
Rozdział 246 (3). O północy.
Rozdział 247 (4). O księgach, które wtedy zostaną otwarte.
Rozdział 248 (5). O pamięci wybranych, czy będzie wtedy przeszłe zło
obejmowała.
Rozdział 249 (6). O tych, którzy zostaną znalezieni żywi.
Rozdział 250 (7). Jak rozumie się Chrystusa, sędziego żywych i umarłych.
[52] [DYSTYNKCJA XLIV]
Rozdział 251 (1). O wieku i postawie zmartwychwstałych.
Rozdział 252 (2). Że powstanie cokolwiek było z substancji i natury ciała,
chociaż nie w tej samej części ciała.
Rozdział 253 (3). Że święci wstaną bez żadnego zniekształcenia.
Rozdział 254 (4). Czy ciała potępionych ze zniekształceniami powstaną,
które tu mieli.
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Rozdział 255 (5). Że nie zostaną pochłonięte ciała złych, które wtedy
będą płonęły.
Rozdział 256 (6). Czy demony palone są cielesnym ogniem.
Rozdział 257 (7). Czy dusze bez ciał odczuwają ogień materialny.
Rozdział 258 (8). O poronionych płodach i potworkach.
[DYSTYNKCJA XLV]
Rozdział 259 (1). O różnych pomieszczeniach dusz po śmierci.
Rozdział 260 (2). O wspieraniu zmarłych.
Rozdział 261 (3). O obrzędach pogrzebu.
Rozdział 262 (4). O dwóch równie dobrych, z których jeden ma po
śmierci wiele pomocy.
Rozdział 263 (5). Jakimi wsparciami wspomagani będą znalezieni na
końcu.
Rozdział 264 (6). Jakim sposobem święci i uwielbieni oraz aniołowie
słyszą prośby błagających i orędują za nimi.
[DYSTYNKCJA XLVI]
Rozdział 265 (1). Czy bardzo złym udzielane jest złagodzenie kary.
Rozdział 266 (2). O ukrytym sądzie Bożym.
Rozdział 267 (3). O sprawiedliwości i miłosierdziu Boga.
Rozdział 268 (4). Dlaczego mówi się, że jedne dzieła są sprawiedliwości,
a inne miłosierdzia lub dobroci Boga.
Rozdział 269 (5). W jaki sposób mówi się, że wszystkie drogi Pańskie są
miłosierdziem i prawdą.
[DYSTYNKCJA XLVII]
Rozdział 270 (1). O wyrodku sądu.
Rozdział 271 (2). Że święci będą sądzili i jakim sposobem.
[53] Rozdział 272 (3). O stanach tych, którzy będą pod sądem.
Rozdział 273 (4). O porządku sądu o posłudze aniołów.
Rozdział 274 (5). Czy po sądzie demony będą przełożone ludziom do
karania.
[DYSTYNKCJA XLVIII]
Rozdział 275 (1). O postaci sędziego.
Rozdział 276 (2). Jaka ukaże się postać sługi.
Rozdział 277 (3). Dlaczego mówi się, że w postaci sługi Chrystus będzie
wskrzeszał ciała.
Rozdział 278 (4). O miejscu sądu.
Rozdział 279 (5). O jakości świateł i czasu po sądzie.
[DYSTYNKCJA XLIX]
Rozdział 280 (1). O różnicy pomieszczeń w niebie i w piekle.
Rozdział 281 (2). Czy tam ktoś poznaje coś, co nie wszyscy znają.
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Rozdział 282 (3). O równej radości.
Rozdział 283 (4). Czy szczęście świętych będzie po sądzie większe.
[DYSTYNKCJA L]
Rozdział 284 (1). Czy źli w piekle będą grzeszyć.
Rozdział 285 (2). Dlaczego mówi się ciemności zewnętrzne.
Rozdział 286 (3). Czy dusze potępionych mają znajomość tego, co się
tu dzieje.
Rozdział 287 (4). O bogaczu i Łazarzu.
Rozdział 288 (5). Czy dobrzy i źli widzą się wzajemnie.
Rozdział 289 (6). O przepaści między dobrymi a złymi.
Rozdział 290 (7). Czy widok kary niezbożnych zmniejsza lub zwiększa
chwałę dobrych.

[55] KSIĘGA

PIERWSZA

O Tajemnicy Trójcy
DYSTYNKCJA I
Rozdział 1.
1. Wszelka nauka o rzeczach i znakach. Nam, ustawicznie pilnym badaniem rozważającym zawartość Starego i Nowego Prawa, dzięki uprzedniej łasce Bożej stało się wiadome, iż tok Pisma Świętego obraca się głównie
wokół rzeczy i znaków. Jak bowiem znakomity nauczyciel Augustyn mówi
w księdze De doctrina christiana,19 „wszelka nauka jest o rzeczach lub znakach. Lecz rzeczy także przez znaki są poznawane. Ściśle zaś rzeczami jest
tu nazywane to, czego nie używa się na oznaczenie czegoś; znakami zaś to,
czego użytek polega na oznaczaniu”. – Wśród nich są takie, których cały
użytek jest w oznaczaniu, a nie w usprawiedliwianiu, to znaczy że nimi posługujemy się tylko, by coś oznaczyć, jak pewne sakramenty staroprawne;
inne, które nie tylko oznaczają, lecz udzielają tego, co wewnętrznie wspiera, jak sakramenty ewangelijne. – „Z czego20 otwarcie pojmuje się, co tu
jest nazywane znakami, te mianowicie rzeczy, które są używane do oznaczenia czegoś. Każdy więc znak jest zarazem jakąś rzeczą: co bowiem nie
jest rzeczą, jak w tym samym dziele mówi Augustyn, w ogóle nie istnieje;
ale nie każda rzecz jest na odwrót znakiem”, ponieważ nie jest używana do
oznaczenia czegoś.
2. Jeżeli na to zwróci uwagę pilne i rozważne badanie teologów, zauważy, że Pismo Święte trzyma przepisaną formę w nauce.
3. O tym więc należy nam mówić, chcącym pod wodzą Boga otworzyć
dostęp do niejakiego zrozumienia rzeczy Bożych. I „najpierw21 o rzeczach,
potem o znakach będziemy rozprawiać”.
[56] Rozdział 2.b
1. Mówi o rzeczach ogólnie. „To więc w rzeczach należy rozważyć, jak
w tym samym dziele22 powiada Augustyn, że jedne rzeczy są do rozkoszy,
19

Księga I, rozdział 2. n. 2 (PL 34,19n; CSEL 80,9; CCL 32,7).
Augustyn, tamże (PL 34,20; CSEL 80,9; CCL 32,7).
21
Augustyn, tamże (PL 34,20; CSEL 80,9; CCL 32,7).
b
Zobacz: P. Abelard, Sic et non, rozdział 8 (PL 178,1363 B-C); Summa sententiarum,
I, 10 (PL 171,1803 B-C; 176,57 A-B),
22
Jak rubryka zapisuje, De doctrina christiana, księga I, rozdział 3 n. 3 (PL 34,20; CSEL
80,9; CCL 32,8) gdzie także tekst w numerze. 2.
20
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inne do użytku, jeszcze inne rozkoszują i są użyteczne. Te, którymi należy
się rozkoszować, czynią nas szczęśliwymi; tymi, których należy używać,
jesteśmy wspomagani i jakby wspierani dążąc do szczęśliwości, byśmy do
tych rzeczy, które nas uszczęśliwiają mogli dojść i do nich przylgnąć.”
2. O rzeczach, które rozkoszują się i używają. „Rzeczami zaś, które
rozkoszują się i używają, jesteśmy my, jakby między obojgiem postawieni”,
oraz święci Aniołowie.
3. Co to jest rozkoszować się i używać. „Rozkoszować23 zaiste jest
przylgnąć miłością do jakiejś rzeczy dla niej samej; natomiast używać, to co
przyszło do użytku, odnosić do osiągnięcia tego, czym należy się rozkoszować;
inaczej jest nadużywać, a nie używać, bo niedozwolone użycie winno się
nazywać nadużyciem”.
4.c O rzeczach, którymi należy się rozkoszować. „Rzeczami,24 którymi należy się rozkoszować są Ojciec i Syn i Duch Święty. Ta sama jednak
Trójca jest pewną rzeczą najwyższą i wspólną wszystkim nią się rozkoszującym, jeśli jednak ma być nazywana rzeczą, a nie przyczyną wszystkich
rzeczy, jeśli jednak i przyczyną. Niełatwo bowiem znaleźć miano, które
odpowiadałoby takiej wzniosłości, jak tylko że ta Trójca lepiej jest zwana
jednym Bogiem.
5. O rzeczach, których należy używać. Rzeczy zaś, którymi należy się
posługiwać, jest świat a w nim stworzenia. Stąd Augustyn w tym samym
dziele:25 „Tym światem trzeba posługiwać się, a nie rozkoszować, by niewidzialne rzeczy Boga, przez dzieła jego, rozumem oglądane były,26 to
jest, by z doczesnych poznawane były wieczne”. – Również w tym samym
dziele:27 „Spośród wszystkich rzeczy tylko tymi należy się rozkoszować,
które są wieczne i niezmienne; innych zaś należy używać, by dojść do rozkoszowania się tamtymi.” Stąd Augustyn w księ- [57] dze X De Trinitate:28
„Rozkoszujemy się rzeczami poznanymi, w których, dla nich samych, wola
uradowana spoczywa.”
Rozdział 3.
1. Również jaka zachodzi różnica między rozkoszować się a używać,
inaczej niż wyżej. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten sam Augustyn w X księdze De Trinitate,29 inaczej niż wyżej biorąc używać i rozkoszować się, tak
23

Augustyn, tamże, rozdział 4, n. 4 (PL 34,20; CSEL 80,10; CCL 32,8).
U samego Lombarda, Glossa do Listu do Rzymian 11,36 (kodeks Watykański łaciński
144 [= x], 58c; kodeks Watykański łaciński 695 [= z], 35c; PL 191,1494 C).
24
Augustyn, tamże, rozdział 5, n. 5 (PL 34,21; CSEL 80,10; CCL 32,9).
25
De doctrina christiana, I, rozdział 4, n. 4 (PL 34,21; CSEL 80,10; CCK 32,8).
26
Rz 1,20.
27
Rozdział 22, n. 20 (PL 34,26; CSEL 80,18; CCL 32,16.
28
Rozdział 10, n. 13 (PL 42,981; CCL 50,327).
29
Rozdział 10, n. 13 (PL 42,981; CCL 50,327).
c
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mówi: „Używać, to brać coś w moc woli; rozkoszować zaś, to używać z radością, już nie nadal nadziei, ale rzeczy. Dlatego każdy, kto rozkoszuje się,
używa: bierze bowiem coś w moc woli w celu rozkoszy; jednak nie każdy,
kto używa, zarazem rozkoszuje się, jeżeli do tego, co bierze w moc woli,
dążył nie dla niego samego, ale dla czegoś innego.” – I zważ, że Augustyn
zdaje się mówić, iż ci tylko rozkoszują się, którzy radują się rzeczą, a już
nie nadzieją; i tak w tym życiu nie wydajemy się rozkoszować, lecz tylko
używać, gdzie radujemy się w nadziei, ponieważ wyżej powiedziano, że
rozkoszować jest „przylgnąć miłością do jakiejś rzeczy dla niej samej”, jak
nawet tu wielu do Boga się przywiązuje.
2. Określenie tego, co wydaje się przeciwne. To zaś, co wydaje się
mu przeciwne, tak określamy, mówiąc, że my tu i w przyszłości rozkoszujemy się; lecz tam właściwie, doskonale i w pełni, gdzie we własnej postaci
ujrzymy to, czym będziemy się rozkoszować; tu zaś, gdy idziemy w nadziei,30
wprawdzie rozkoszujemy się, lecz nie tak bardzo w pełni. Stąd w X księdze
De Trinitate:31 „Rozkoszujemy się poznanymi, w których jest wola”. Tenże
w księdze De doctrina christiana32 rzecze: „Aniołowie rozkoszując się nim
już są szczęśliwi, którym i my pragniemy się rozkoszować; i ile w tym życiu
już rozkoszujemy się, albo przez zwierciadło albo przez podobieństwo,33
tyle nasze pielgrzymowanie i znośniej wytrzymujemy i goręcej pragniemy
zakończyć.” – Inne określenie. Można także powiedzieć, że kto rozkoszuje
się nawet w tym życiu, ma nie tylko radość nadziei, lecz także rzeczy, ponieważ
już rozkoszuje się tym, co miłuje, i tak już poniekąd rzecz ma.
[58] 3. Wiadomo więc, że Bogiem mamy się rozkoszować, a nie używać
go. „Tym bowiem, jak mówi Augustyn,34 będziesz się rozkoszował, czym
staniesz się szczęśliwy i w czym pokładasz nadzieję, że do tego dojdziesz”.
Tenże mówi o tym w księdze De doctrina christiana:35 „Mówimy, że tą
rzeczą rozkoszujemy się, którą miłujemy dla niej samej; i tą tylko rzeczą
należy się nam rozkoszować, która nas uszczęśliwia, innych zaś używać.” –
Często zaś „mówi się36 rozkoszować, używać z przyjemnością. Skoro bowiem obecne jest to, co się miłuje, sprawia też sobą przyjemność. Jeżeli
jednak przeszedłbyś przez nią i odniósł ją do tego, gdzie należy pozostać,
użyłbyś jej, i mówiono by nadużywając oraz niewłaściwie, że się rozkoszujesz. Jeżeli zaś przylgnąłbyś i wytrwał, pokładając w niej cel swej radości,
wtedy prawdziwie i właściwie trzeba będzie mówić, że rozkoszujesz się:
czego nie należy czynić, jak tylko w owej Trójcy, to jest w najwyższym i niezmiennym dobru.”
30

Zobacz 2 Kor 5,7: Przez wiarę bowiem chodzimy, a nie przez widzenie.
Rozdział 10, n. 13 (PL 42,981; CCL 50,327).
32
Księga I, rozdział 30, n. 31 (PL 34,30n; CSEL 80,25; CCL 32,23s).
33
1 Kor 13,12.
34
De doctrina christiana, I, rozdział 33, n. 37 (PL 34,33; CSEL 80,28; CCL 32,27).
35
Tamże, księga I, rozdział 31, n. 34 (PL 34,32; CSEL 80,27; CCL 32,25).
36
Tamże, rozdział 33, n. 37 (PL 34,33; CSEL 80,28n; CCL 32,27).
31
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4. Czy ludzi należy używać, czy rozkoszować się nimi. Ponieważ zaś
ludzie, którzy rozkoszują się innymi rzeczami i ich używają, sami są jakimiś
rzeczami, pyta się: „czy mają rozkoszować się sobą, czy siebie używać, czy
jedno i drugie”. – Augustyn tak na to odpowiada w księdze De doctrina
Christiana:37 „Jeżeli człowiek ma być miłowany dla samego siebie, rozkoszujemy się nim; jeżeli z powodu czegoś innego, używamy go. Wydaje mi się
zaś, że ma być miłowany dla czegoś innego. Co bowiem należy miłować
dla niego samego, na tym polega szczęśliwe życie, czego nawet nadzieja
obecnie cieszy. W człowieku zaś nie należy pokładać nadziei, ponieważ
przeklęty jest, kto to robi.38 Przeto jeśli jasno zwrócisz uwagę, nikt nie powinien sobą się rozkoszować, ponieważ nie jest obowiązany miłować siebie
dla siebie; lecz dla tego, czym należy się rozkoszować.”
5. Przeciwne zaś temu wydaje się to, co Apostoł mówi w Liście do Filemona:39 Tak, bracie, niech rozkoszuję się tobą w Panu. – Augustyn tak wyjaśnia:40 „Gdyby powiedział tylko rozkoszuję tobą, a nie dodał w Panu,
wydawałoby się, że cel i nadzieję miłości położył w nim; lecz ponieważ to
dodał, zaznaczył, że w Panu położył cel i nim się rozkoszuje.” Jak bowiem
ten sam Augustyn mówi:41 „Gdy w Bogu rozkoszujesz się człowiekiem,
Bogiem raczej niż człowiekiem się rozkoszujesz.”
6. Pytanie czy Bóg nami się rozkoszuje, czy nas używa. Lecz ponieważ Bóg nas miłuje, jak często mówi Pismo,42 które „jego miłość wobec [59]
nas bardzo zaleca”, Augustyn43 pyta się, w jaki sposób miłuje, czy jako używający, czy jako rozkoszujący się. – I ciągnie tak: „Jeżeli rozkoszuje się,
potrzebuje naszego dobra; czego nie powiedziałby nikt zdrowy. Mówi
bowiem Prorok:44 Dóbr moich nie potrzebujesz; wszelkie bowiem dobro
nasze albo nim samym jest, albo od niego jest. Przeto nie rozkoszuje się
nami, lecz nas używa. Jeżeli bowiem nie rozkoszuje się i nie używa, nie widzę
jakim miłowałby nas sposobem. Ale nie tak używa nas, jak my innych rzeczy.
My bowiem rzeczy, których używamy, do tego odnosimy, byśmy rozkoszowali się dobrocią Boga; Bóg zaś używanie nas odnosi do swojej dobroci.
On bowiem lituje się nad nami dla swej dobroci, my zaś nad sobą wzajem
dla jego dobroci. On lituje się nad nami, byśmy nim się rozkoszowali, my
zaś litujemy się nad sobą wzajem, byśmy nim się rozkoszowali. Gdy bowiem
my litujemy się nad kimś i komuś zaradzamy, czynimy to na jego korzyść
i w nią się wpatrujemy; lecz i nasza wynika, gdyż miłosierdzia, którego innym
37

Księga I, rozdział 22, nn. 20-21 (PL 34,26; CSEL 80,18; CCL 32,17).
Jr 17,5: Przeklęty człowiek, który ufa w człowieku.
39
Wiersz 20.
40
De doctrina christiana, księga I, rozdział 33, n. 37 (PL 34,33; CSEL 80,28; CCL 32,37).
41
Tamże.
42
J 3,16; także 1 J 4,9-16 itd.
43
De doctrina christiana, księga I, rozdziały 30-32, nn. 33-35 (PL 34,32; CSEL 80,26
nn; CCL 22,25n).
44
Ps 15,2.
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udzielamy, Bóg nie zostawia bez nagrody. Ta zaś nagroda jest najwyższa,
byśmy nim się rozkoszowali.” – Również ”ponieważ dobry jest, istniejemy,
i na ile istniejemy, jesteśmy dobrzy. Dalej ponieważ jest też sprawiedliwy,
nie jesteśmy źli bezkarnie; a na ile jesteśmy źli, na tyle też mniej istniejemy. To bowiem użycie, którym Bóg nas używa, odnosi się nie do jego, lecz
do naszej korzyści, natomiast do jego tylko dobroci.”
7. Czy cnotami należy się rozkoszować, czy ich używać. Tu trzeba
rozważyć, czy cnót trzeba używać, czy rozkoszować się nimi. – Niektórym
wydaje się, że trzeba ich używać, a nie rozkoszować się nimi. I popierają to
powagą Augustyna, który jak uprzednio wspomniano mówi: „nie należy
rozkoszować się, jak tylko Trójcą, to jest najwyższym i niezmiennym dobrem”. – Mówią, że także dlatego nie należy nimi się rozkoszować, ponieważ nie należy ich kochać dla nich samych, lecz dla szczęśliwości wiecznej;
to zaś, czym należy się rozkoszować, ma być kochane z powodu siebie. –
Lecz że cnoty nie mają być kochane dla siebie, co więcej tylko dla szczęśliwości, dowodzą powagą Augustyna, który w księdze XIII De Trinitate45
przeciwko niektórym powiedział: „Może cnoty, które dla samej szczęśliwości kochamy, tak odważają się nas przekonać, byśmy samej szczęśliwości
nie kochali; jeśli to czynią, także je zaiste przestajemy kochać, gdy nie kochamy tej, dla której samej je kochaliśmy.” W tych oto słowach Augustyn
zdaje się wykazywać, że cnoty należy kochać nie dla nich samych, lecz dla
samej szczęśliwości. Jeżeli tak jest, przeto nie należy się nimi rozkoszować.
[60] 8. Innym zaś wydaje się przeciwnie, mianowicie że należy nimi się
rozkoszować, ponieważ dla nich samych trzeba do nich dążyć i je kochać.
A popierają to powagą Ambrożego,46 który mówi o tym urywku Listu do
Galatów: Owocem Ducha jest miłość, wesele, pokój, cierpliwość itd.: „Nie
nazywa ich czynami, lecz owocami, ponieważ należy do nich dążyć dla
nich”. Jeżeli zaś dla nich należy do nich dążyć, więc dla nich mają być
kochane.
9. My zaś pragnąc spośród powag tę pozorną sprzeczność usunąć, mówimy że do cnót dla nich samych należy dążyć i je miłować, a jednak dla
samej szczęśliwości. Mają być mianowicie kochane dla nich samych, ponieważ radują swych posiadaczy szczerą i świętą przyjemnością, i rodzą w nich
duchową radość. Nie należy jednak tu się zatrzymywać, lecz iść dalej. Nie
tu ma się zatrzymać krok miłości, ani tu jest kres miłości, lecz odniesione
ma to być do dobra najwyższego, do którego samego należy całkowicie
przylgnąć, ponieważ ono tylko ma być kochane dla siebie, a poza nim
niczego nie należy szukać: ono bowiem jest celem ostatecznym. – Dlatego
45

Rozdział 8, n. 11 (PL 42,1022n; CCL 50A,397).
Ambrozjaster na List do Galatów 5,22: „Nie powiedział: Czyny Ducha... lecz Owoce
Ducha” (wśród dzieł Ambrożego, PL 17[1845]368 C), lecz pozostałych tam brak; są natomiast
w Glossa samego Lombarda do tego urywka Pisma Świętego: „Owoce zaś, jakby mówił: Te,
które wyliczyłem, są czynami ciała, lecz te są czynami ducha... których jednak nie nazywa
czynami lecz owocami, ponieważ należy dążyć do nich samych” (PL 192,160A).
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Augustyn mówi,47 że miłujemy je dla samej szczęśliwości, nie byśmy ich nie
miłowali dla nich samych, lecz ponieważ samo to, że je miłujemy, odnosimy do tego najwyższego dobra, którego wyłącznie należy mocno się trzymać; i w nim trwać i cel swego życia zakładać, dlatego cnotami nie należy
się rozkoszować.
10. Lecz powie ktoś: „Rozkoszować się jest utkwić kochaniem w jakiejś
rzeczy dla niej samej”, jak zostało powiedziane;48 jeżeli więc cnoty mają być
kochane dla nich samych, to należy nimi się rozkoszować. – Na co odpowiadamy: W tym opisie, gdzie mowa: „dla niej samej”, należy rozumieć: „tylko”,
o tyle, by mianowicie była kochana tylko dla siebie samej, by nie odnosiła
się do czegoś innego, lecz cel tam był założony, jak wyżej dowodzi Augustyn mówiąc: „Jeżeli zaś przylgnąłbyś i wytrwał, pokładając w niej cel swej
radości, wtedy prawdziwie i właściwie trzeba będzie mówić, że rozkoszujesz się: czego nie należy czynić, jak tylko w owej Trójcy, to jest w najwyższym i niezmiennym dobru.” – Należy więc używać cnót, a przez nie
rozkoszować się najwyższym dobrem. Tak mówimy też o dobrej woli; skąd
Augustyn w X księdze De Trinitate49 powiada: „Wola to jest, przez którą
rozkoszujemy się.” Tak i przez [61] cnoty rozkoszujemy się, a nie nimi, chyba
może jakąś cnotą jest Bóg, jak miłość. O której potem będzie mowa.50
11. Posłowie. „Wszystkiego więc,51 co zostało powiedziane, odkąd
szczególnie rozprawialiśmy o rzeczach,52 zebraniem jest to”, że inne są,
którymi należy się rozkoszować, inne których należy używać, inne którymi
rozkoszuje się i których się używa; a wśród tych, których należy używać, są
niektóre takie, przez które rozkoszujemy się, jak cnoty i władze ducha,
które stanowią dobra przyrodzone.53 O nich wszystkich, zanim powiemy
o znakach, należy rozprawiać; a najpierw o rzeczach, którymi należy się
rozkoszować, mianowicie o świętej i niepodzielnej Trójcy.
DYSTYNKCJA II
Rozdział 1 (4).
1. O tajemnicy Trójcy i jedności. To więc prawdziwą i pobożną wiarą
mamy utrzymywać, że „Trójca to jest jeden i jedyny i prawdziwy Bóg, jak mówi
Augustyn w I księdze De Trinitate,54 mianowicie Ojciec i Syn i Duch Święty.
47

Wyżej, n. 7, zobacz także n. 3..
Wyżej, n. 7.
49
Rozdział 10, n. 13 (PL 42,981; CCL 50,327).
50
Niżej w Dystynkcji 17.
51
Augustyn, De doctrina christiana, księga I, rozdział 35, n. 39 (PL 34,34; CSEL 80,30;
CCL 32,28n).
52
Od początku rozdziału 2.
53
Zobacz Augustyn, De libero arbitrio, księga II, rozdział 19, n. 50 (PL 32,1268; CSEL
74,85).
54
Rozdział 2, n. 4 (PL 42,822; CCL 50,31).
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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 wspaniałe światło, jeżeli nie zostanie oczyszczony przez sprawiedliwość wiary.”
2.d Tenże w tejże:55 „Nie potwierdzam co powiedziałem w kazaniu:56 Boże,
który nie chciałeś by prawdę znali, jak tylko czyści; bo można odpowiedzieć,
że także wielu nieczystych zna wiele rzeczy prawdziwych”.

[62] 3. O tej więc rzeczy najwyższej i najwznioślejszej rozprawiać trzeba z umiarem i bojaźnią, a słuchać bardzo uważnym i pobożnym uchem,
„gdzie57 chodzi o jedność Trójcy, Ojca mianowicie i Syna i Ducha Świętego,
bo nigdzie groźniej się nie błądzi, ani mozolniej czegoś się nie szuka, ani
owocniej czegoś się nie znajduje.” – Dlatego każdy, kto słucha i czyta, co
mówi się o niewypowiedzianej i niedostępnej światłości Bóstwa, niech stara
się naśladować i zachować, co czcigodny nauczyciel Augustyn w I księdze
De Trinitate58 mówi o samym sobie: „Nie będę się lenił, rzecze, szukać
gdzie wątpię; ani wstydził uczyć gdzie błądzę. Ktokolwiek więc słyszy to
lub czyta, gdzie równie jest pewny, niech idzie ze mną; gdzie równie wątpi,
niech szuka ze mną; gdzie błąd swój poznaje, niech wraca do mnie; gdzie
mój, niech mnie powstrzyma. Tak razem wejdziemy na drogę miłości, dążąc
do tego, o którym powiedziane jest: Szukajcie oblicza jego zawsze.59
Rozdział 2 (5).
1.e Jaki był zamiar piszących o Trójcy. „Wszyscy zaś katoliccy pisarze,
jak w tej samej księdze60 mówi Augustyn, którzy pisali o Trójcy, którą jest
Bóg, do tego zmierzali: według Pism uczyć, że Ojciec i Syn i Duch Święty
d
„W tejże (księdze I De Trinitate), ponieważ w oryginale, jak widać w wielu kodeksach,
ta powaga umieszczona jest po innej, przytoczonej niżej (rozdział 2, n. 2). O tej glosie ulotnej zapisał autor Glosy, która ongiś przypisywana była Piotrowi z Poitiers: „Tu bowiem prawda jest objawiana wielu nieczystym, którzy mają mądrość (sapientia) od sapere, a nie
sapientia od sapor (smak, zapach). Stąd Mistrz umieścił tu Retractationes Augustyna na
marginesie: „Nie potwierdzam itd.”, by to, co zostało powiedziane: „nie wbije się w tak
wspaniałe światło”, nie było zrozumiane o życiu obecnym. „Wbija się” bowiem w obecnym
życiu, jak zostało powiedziane, przez poznanie. I tego punktu powinno dotyczyć odwołanie Augustyna. Mistrz umieścił je bowiem, jak wiele innych, po wydaniu księgi na marginesie (Bamberg, kodeks patrystyczny 128 [= b], 30a; Neapol, Biblioteka Narodowa VII C 14
[= n], 4d; Paryż, Biblioteka Narodowa łaciński 14423 [= p], 43d).
55
Ponadto w Retractationes, księga I, rozdział 4, n. 2 (PL 32,589; CSEL 36,22n).
56
Soliloquia, księga I, rozdział 1, n. 2 (PL 32,870).
57
Augustyn, De Trinitate, księga I, rozdział 3, n. 5 (PL 42,822; CCL 50,32).
85
Rozdział 2-3, nn. 4-5 (PL 42,822; CCL 50,32).
59
Ps 104,4.
e
Te same prawie słowa przytoczone są u Hugona, De sacramentis, II, 1, 4 (PL 176,376 B);
Gratianus, de consecratione, d. 3, c. 30 (A. Friedberg [ed.]: Corpus Iuris Canonici, Leipzig
1[1879]1361.)
60
De Trinitate, księga I, rozdział 4, n. 7 (PL 42,824; CCL 50,34n).
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są jednej substancji i w niepodzielnej równości są jednym Bogiem,” by była jedność w istocie a wielość w osobach. „Dlatego nie ma trzech bogów,
lecz jeden Bóg, chociaż Ojciec zrodził Syna i dlatego Syn nie jest kim Ojciec jest, i Syn przez Ojca jest zrodzony i dlatego Ojciec nie jest kim Syn
jest, i Duch Święty ani Ojcem ani Synem nie jest, lecz tylko Duchem Ojca i
Syna, obu współrówny i należący do jedności Trójcy.”
2.f Augustyn w księdze Retractationes:61 „Gdzie62 powiedziałem o Ojcu i Synu:
Kto rodzi i kogo rodzi jednym jest, należało powiedzieć jednym są, jak otwarcie
sama Prawda mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”63

[63] 3. Utrzymujmy więc, że Ojciec i Syn i Duch Święty są z natury jednym Bogiem, jak mówi Augustyn w księdze De fide ad Petrum,64 a jednak
sam Ojciec nie jest kim Syn, ani sam Syn nie jest kim Ojciec jest, ani Duch
Święty sam nie jest kim Ojciec jest albo Syn. Jedna bowiem jest istota Ojca
i Syna i Ducha Świętego, którą Grecy nazywają „homousion”, w której nie
jest czymś innym Ojciec, czymś innym Syn, czymś innym Duch Święty, chociaż osobowo inny jest Ojciec, inny Syn, inny Duch Święty”.
Rozdział 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 gadatliwym rozumującym, wynioślejszym niż pojętniejszym,” katolickimi dowodami i właściwymi podobieństwami posłużyć się należy do obrony i poświadczenia wiary, byśmy czyniąc zadość ich dochodzeniom, pełniej pouczyli spokojnych, a oni „jeżeli nie mogliby znaleźć tego, czego szukają, spierali się raczej
o swoje poglądy, niż o samą prawdę lub o nasze wyjaśnienie.”
Rozdział 4 (7).g
1. Świadectwa Świętych o Trójcy. Przedłóżmy więc powagi Starego i Nowego Przymierza, którymi wykazana zostanie prawda Jedności
i Trójcy. A najpierw niech spotkają same początki Prawa. Gdzie Mojżesz
f
Ta glosa, jak się zdaje, powinna być dodana do słów Augustyna: „jednym jest Bogiem”.
O której pisze pseudo Piotr z Poitiers: „Należało bowiem powiedzieć, jak tenże Augustyn
mówi: „jednym są”. Stąd Mistrz umieścił tu odwołanie Augustyna na marginesie (b 30; n 4d;
p 43d).
61
Księga I, rozdział 4, n. 3 (PL 32,590; CSEL 36,23).
62
Soliloquia, księga I, rozdział 1, n. 4 (PL 32,871).
63
J 10,30.
64
Właściwie Fulgencjusz z Ruspe, rozdział 1, n. 5 (PL 65,674 B-C; także wśród dzieł Augustyna PL 40,755; CCL 91A,714n).
65
Rozdział 2, n. 4 (PL 42,822; CCL 50,31).
g
Źródła: najpierw (co do n. 1, 5, 6, częściowo 7-9) P. Abelard, Theologia Scholarium,
I, 13 (PL 178,998nn), jak już pisał L. Ott, Die Trinitätslehre der Summa sententiarum als
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mówi:66 Słuchaj Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest; także:67 Jam jest
Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej; Nie [64] będziesz
miał bogów cudzych przede mną. Oto tu wyraził jedność Boskiej natury:
„Bóg bowiem oraz Pan, jak mówi Ambroży w pierwszej księdze De Trinitate,68 jest mianem natury, mianem mocy.” – Również gdzie indziej Bóg
mówiąc do Mojżesza powiada:69 Jam jest, którym jest, a jeśli rzeką jakie
jest imię moje, pójdź i powiedz im: Który jest posłał mnie do was. Mówiąc
bowiem Jam jest a nie My jesteśmy oraz Który jest, a nie Którzy jesteśmy,
jak najbardziej otwarcie wyjaśnił, że jest tylko jeden Bóg. – Również w pieśni Księgi Wyjścia czyta się:70 Pan wszechmocny imię jego; nie mówi Panowie, chcąc zaznaczyć jedność.
2. Wielość także osób a jednocześnie jedność natury ukazuje Pan w Księdze Rodzaju mówiąc:71 Uczyńmy człowieka na wyobrażenie i na podobieństwo nasze. Mówiąc bowiem Uczyńmy oraz nasze, okazuje wielość
osób; mówiąc zaś wyobrażenie jedność natury. Jak bowiem mówi Augustyn w księdze De fide ad Petrum,72 „Jeżeli w owej naturze Ojca i Syna
i Ducha Świętego byłaby tylko jedna osoba, nie powiedziano by Uczyńmy
człowieka na wyobrażenie i podobieństwo nasze. Gdy bowiem mówi na
wyobrażenie, ukazuje, że jest jedna natura, na której obraz staje się człowiek; gdy zaś mówi nasze, ukazuje, że ten sam Bóg jest nie jedną, lecz
wieloma osobami.
3. Otwarcie ukazuje, że nie ma tam samotności, ani rozmaitości,
ani pojedynczości, lecz podobieństwo. Również Hilary w III księdze
O Trójcy73 powiada, że słowa te oznaczają, iż w Trójcy nie ma ani rozmaitości, ani pojedynczości lub samotności, lecz podobieństwo i wielość, czyli
różnica. Mówi bowiem tak: „Kto powiedział Uczyńmy człowieka na
wyobrażenie i podobieństwo nasze, ukazuje, że są sobie wzajem podobni, w tym co rzecze: wyobrażenie i podobieństwo nasze. Obraz bowiem
nie jest sam i podobieństwo nie jest do siebie; i podobieństwo nie dopuszcza dwojgu domieszać różnicy, jednego wobec drugiego.” – Tenże również
Quelle des Petrus Lombardus. Divus Thomas (Fr.) 21(1943)180. Można tu dodać Summa
sententiarum, I, 4 i 6 (PL 171,1073 C, 1076n; 176,47 D i 50 D – 51 D). Co do n. 2 porównaj
samego Lombarda na List do Rzymian 1,3 w starszej wersji (x 5r; z 3b), gdzie na dole karty
znajdują się powagi Hilarego (n. 3). Pokrewne są Sententiae Hermanni, rozdziały 9-10 (PL
178,1705 C – 1712 A); Walter z Mauretanii, De Trinitate, rozdział 2 (PL 209,577 C – 578 B).
66
Pwt 6,4.
67
Wj 20,2-3:; również Pwt 5,6-7: Ja Pan...Nie będziesz miał bogów cudzych przed
oczyma mymi.
68
To znaczy De fide, rozdział 1, n. 7: „Bóg bowiem i Pan jest mianem wspaniałości, jest
mianem mocy” (PL 16[1845]530; CSEL 78,7).
69
Wj 3,14.
70
Wj 15,3.
71
Rdz 1,26.
72
Rozdział 1, n. 5 (dzieło Fulgencjusza, PL 65,674 C; CCL 91A,715).
73
Numer 23 (PL 10,92 A-B).
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w IV księdze:74 „Bezwzględnie chciał, by pojmowano, iż znaczenie to nie
powinno być odnoszone tylko do siebie, mówiąc Uczyńmy człowieka na
wyobrażenie i podobieństwo nasze. Wyznanie bowiem wspólnoty usunęło pojęcie pojedynczości, ponieważ jakaś wspólnota nie może być ze
samym sobą; a znowu samotność pojedynczego nie dopuszcza uczyńmy,
i nikt do obcego sobie nie mówi nasze. Jedno i drugie więc wyrażenie,
mianowicie uczyńmy oraz nasze, jak nie cierpi pojedynczego i tego samego, tak również różnego od siebie i innego nie ozna- [65] cza. Samotnemu bowiem odpowiada uczynię oraz moje; nie osamotnionemu zaś
wypada mówić uczyńmy oraz nasze. Jedno i drugie wyrażenie jak nie
oznacza tylko samotnego, tak też różnego lub odmiennego. My też nie
mamy wyznawać samotnego lub odmiennego. Tak więc Bóg czyni człowieka na wspólne mu z Bogiem wyobrażenie i takież podobieństwo, by oznaczenie sprawcy nie dopuszczało pojęcia samotności, a działanie ustanowione na to samo wyobrażenie lub podobieństwo nie cierpiało odmienności bóstwa.”
4. Co należy zrozumieć z tych słów. W tych słowach Hilary chciał rozumieć wielość osób pod mianem wspólnoty; oraz wskazał, że pod mianem
wspólnoty lub wielości nie zakłada się czegoś, lecz wyklucza. Gdy bowiem
mówi się wielość lub wspólnota osób, przeczy się samotności oraz pojedynczości; gdy mówimy, że jest więcej osób, wskazujemy, że nie jest sama
jedna. Dlatego Hilary chcąc to wnikliwie i słusznie rozumieć, mówi: „Wyznanie wspólnoty wykluczyło pojęcie pojedynczości”; nie mówi: że coś
stwierdziło. Tak też gdy mówimy: trzy osoby, wykluczamy pojedynczość
i samotność; i zaznaczamy, że Ojciec nie jest sam, ani Syn nie jest sam, ani
Duch Święty nie jest sam, oraz że ani nie jest tylko Ojciec i Syn, ani Ojciec
tylko i Duch Święty, ani Syn tylko i Duch Święty. – O tym jednak w dalszym
ciągu pełniej będzie mowa,75 gdzie również ukazane zostanie pod jakim
względem mówi się, że podobne są trzy osoby oraz czy w jakiś sposób
zachodzi tam różność lub odmienność.
5. Powraca do tego, co rozpoczął, aby mianowicie założyć inne
powagi. Teraz zaś powróćmy do twierdzenia i do wykazania wielości osób
oraz jedności istoty Bożej wprowadźmy inne powagi Świętych. – Mojżesz
mówi:76 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, przez Boga oznaczając
Ojca, przez początek Syna. A na to, co u nas zwie się Bóg, hebrajska
prawda ma Elohim, co jest liczbą mnogą, od pojedynczej, która brzmi El.
Że więc nie zostało powiedziane El, co znaczy Bóg, lecz Elohim, co można
tłumaczyć bogowie lub sędziowie, odnosi się do wielości osób. – Jej także
tyczyć się zdaje, że diabeł przez węża powiedział:77 Będziecie jako bogowie,
74

Numery 17-18 (PL 10,110 C – 111 C).
Dystynkcja 23-24, 31 i 34.
76
Rdz 1,1.
77
Rdz 3,5.
75
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na co w hebrajskim jest Elohim, jakby powiedział: Będziecie jak osoby
boskie.
6. Ów także największy z Proroków i Królów, Dawid, który swoje rozumienie przedkłada nad innych, mówiąc:78 Od starców rozumniejszy
jestem, jedność Bo- [66] skiej natury wykazując mówi:79 Pan imię jego;
nie mówi Panowie. – Gdzie indziej też ukazując zarazem jego jedność
i wieczność mówi w osobie Boga:80 Izraelu, jeśli mnie usłuchasz, nie
będzie u ciebie Boga nowego i nie będziesz chwalił Boga cudzego. „Jedno z nich, jak mówi Ambroży w pierwszej księdze De Trinitate,81 oznacza
wieczność, drugie jedność nie różniącej się substancji. Byśmy nie wierzyli, że późniejszy od Ojca, albo innego bóstwa jest Syn czy Duch Święty.
Bo jeżeli Syn lub Duch Święty jest późniejszy od Ojca, jest nowy; a jeżeli
nie jest jednego bóstwa, jest cudzy. Lecz nie jest późniejszy, ponieważ nie
jest nowy, ani cudzy, ponieważ z Ojca zrodzony” jest Syn, z Ojca pochodzi
Duch Święty.
7. W innym miejscu także, dowodząc różnicy osób, mówi:82 Słowem
Pańskim niebiosa utwierdzone są, a tchnieniem ust jego wszystka moc
ich. Gdzie indziej także powiada:83 Niech nas błogosławi Bóg, Bóg nasz!
Niech nas błogosławi Bóg i niech się go boją wszystkie krańce ziemi!
Trzykrotne bowiem wyznanie Boga wyraża trójcę osób; jedność zaś istoty okazuje, gdy pojedynczo dodaje: go. – Także Izajasz rzecze, iż słyszał
Serafinów wołających: Święty, święty, święty Pan Bóg; przez to, iż trzykroć mówi święty, oznacza trójcę; przez to, że dodaje Pan Bóg, jedność
istoty.
8. Także Dawid otwarcie dowodzi wiecznego zrodzenia Syna, mówiąc
w osobie Syna:84 Pan rzekł do mnie: Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś
zrodził. O tym niewysłowionym zrodzeniu mówi Izajasz:85 Rodzaj jego kto
wypowie? – Także w Księdze Mądrości ukazana jest wieczność Syna z Ojcem,
gdzie Mądrość tak mówi:86 Pan mię posiadł na początku dróg swoich, pierwej niźli co uczynił od początku. Od wieku jestem ustanowiona i ze starodawna, pierwej niźli się ziemia stała. Jeszcze nie było przepaści, a jam
już poczęta była; ani jeszcze źródła wód były wytrysnęły, ani jeszcze góry
ciężką wielkością były stanęły, przed pagórkami jam się rodziła; jeszcze
był ziemi nie uczynił, ani rzek, ani zawias okręgu ziemi. Gdy gotował

78

Ps 118,100.
Ps 67,5.
80
Ps 80,9-10.
81
To znaczy De fide, rozdział 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.
79
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niebiosa, tamem ja była; gdy według pewnego prawa kołem otaczał przepaści, gdy niebiosa utwierdzał w górze i ważył źródła wód, gdy zakładał
morzu granice jego i ustawę dawał wodom aby nie przestępowały granic
swoich; kiedy zawieszał fundamenty ziemi. Z Nim byłam wszystko urządzając, i rozkoszowałam się na każdy dzień, igrając przed nim. Oto
otwarte świadectwo o wiecznym zrodzeniu, którym Mądrość sama opowiada,
że poczęta i wydana, czyli zrodzona jest przed światem i u Ojca wiecznie
istnieje. – Sama bowiem mówi na innym miejscu:87 Jam wyszła z ust Najwyższego, pierworodna między wszystkim stworzeniem. – Także prorok
Micheasz dowodził wiecznego zrodzenia Słowa i zarazem czasowego
z Maryi mówiąc:88 A ty Betleem Efrata, malutkieś jest [67] między tysiącami judzkimi; z ciebie mi wynijdzie, który będzie panującym w Izraelu,
a wyjścia jego od początku, od dni wieczności.
9. Osobne świadectwa o Duchu Świętym. Także o Duchu Świętym
mamy wyraźne świadectwa w Starym Przymierzu. W Księdze Rodzaju
bowiem czyta się:89 Duch Boży unosił się nad wodami. I Dawid mówi:90
Dokąd pójdę od Ducha twego? A w Księdze Mądrości powiedziane jest:91
Duch święty karności uciecze przed obłudą: Duch bowiem mądrości jest
dobrotliwy. Również Izajasz rzecze:92 Duch Pański na mnie itd.
Rozdział 5h (8).
1. O świadectwach Nowego Przymierza. Teraz po świadectwach Starego Przymierza o wierze w świętą trójcę i jedność, przystąpmy do powag
Nowego Przymierza, aby pośrodku dwojga zwierząt93 poznana została
prawda; oraz kleszczami z ołtarza wzięty został kamyk,94 którym mają być
dotykane usta wiernych.

87

Syr 24,5.
Mi 5,2.
89
Rdz 1,2.
90
Ps 138,7.
91
Mdr 1,5-6.
92
Iz 61,1.
h
Tu Mistrz porzuca Abelarda, który tak postępuje: „Teraz zaś po świadectwach proroków o wierze w Trójcę świętą, miło jest również podłożyć świadectwa filozofów” (Theologia
Scholarium, I. 15; PL 178,1004 D); i zwraca się do samego świętego tekstu, a także (w n. 2)
do Hugona, De sacramentis, II, 1, 4 (PL 176,379 D) oraz (w n. 4) do swojej Glossa Listu do
Rzymian 11,36 jak zaznaczone jest tam w przypisach.
93
Zobacz Ha 3,2 w Wulgacie: W pośrodku lat oznajmisz; według Augustyna, De civitate
Dei, XVIII, rozdział 32: „W pośrodku dwojga zwierząt poznasz: cóż to jest, jeśli nie pośrodku
dwóch Przymierzy” itd. (PL 41,588; CSEL 40-11,312; CCL 48,623).
94
Zobacz Iz 6,6; Glossa ordinaria do tego miejsca: „Kamyk, to jest miłość; który kleszczami, to jest nauką dwu Testamentów” (u Mikołaja z Liry, IV,17a).
88
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2. Otóż Chrystus Pan otwarcie wykazuje jedność istoty Bożej oraz trójcę
osób, mówiąc Apostołom:95 Idźcie, chrzcijcie wszystkie narody w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego. „W imię zaiste powiedział, jak mówi Ambroży
w pierwszej księdze De Trinitate, nie w imionach”, aby ukazana była jedność istoty; przez trzy imiona które dodał, wyjaśnił, że są trzy osoby. – „On
też powiedział: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Powiedział jedno, jak mówi
Ambroży w tej samej księdze, by nie było rozróżnienia mocy, natury; lecz
dodał jesteśmy, byś poznał Ojca i Syna, mianowicie aby wierzono, że doskonały Ojciec zrodził doskonałego Syna i że Ojciec i Syn stanowią jedno,
nie pomieszaniem lecz jednością natury.”
[68] 3. Także Jan w Liście kanonicznym rzecze:96 Trzej są, którzy świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a ci trzej czymś jednym są. On też na początku swej Ewangelii powiada:97 Na początku było
Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo; gdzie jasno ukazuje, że
Syn zawsze i wiecznie był u Ojca, jako inny u innego.
4. Również Apostoł otwarcie wyróżnia Trójcę mówiąc:98 Zesłał Bóg
w serca nasze Ducha Syna swego; a gdzie indziej:99 Jeśli Duch tego, który
Jezusa wzbudził z martwych, w was mieszka itd. – Także na innym miejscu jak najoczywiściej zaleca Trójcę mówiąc:100 Albowiem z niego i przezeń i w nim jest wszystko. Jemu chwała. Jak pisze Augustyn w księdze de
Trinitate,101 „Powiada z niego ze względu na Ojca; przez niego ze względu
na Syna; w nim ze względu na Ducha Świętego. Przez to zaś, że nie mówi
z nich, przez nich oraz w nich, ani nie mówi im chwała, lecz jemu, wskazał,
że ta trójca jest jednym Bogiem.”
5. Lecz ponieważ niemal każda zgłoska Nowego Przymierza zgodnie dowodzi prawdy tej niewypowiedzianej jedności i trójcy, zaprzestańmy przytaczania świadectw na tę rzecz, a na ile zdoła nasza słabość, wykazujmy
dowodami i należnymi podobieństwami, że tak jest.102

95
Mt 28,19 w Wulgacie: Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je itd. – Następuje Ambroży, De fide, I, rozdział 1, nn. 8-9: „Idźcie, chrzcijcie narody, itd. Oczywiście:
w imię, nie w imionach. Ten sam również mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy [J 10,30]; mówi
jedno, by nie było rozróżnienia mocy i natury; dodał jesteśmy, byś poznał Ojca i Syna, aby
wierzono że doskonały Ojciec zrodził doskonałego Syna, a Ojciec i Syn stanowią jedno, nie
zmieszaniem osoby, lecz jednością natury” (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
Księga I, rozdział 6, n. 12 (PL 42, 827; CCL 50,41), tylko częściowo i co do znaczenia;
lecz dosłownie wszystko w Glossa tegoż Lombarda w h. 1 (PL 191,1493 C).
102
Zobacz wyżej, rozdział 3.
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DYSTYNKCJA III
Rozdział 1(9).
i

1. Zaczyna wykazywać jakim sposobem przez stworzenia mógł
być poznany Stworzyciel. Apostoł bowiem mówi:103 że Niewidzialne rzeczy Boga od stworzenia świata przez [69] dzieła jego rozumem oglądane
bywają, wiekuista też moc jego i Bóstwo. Przez stworzenie świata rozumie
się człowieka, „dla wybitności, którą góruje wśród innych stworzeń, lub
dla zbieżności, którą ma z wszelkim stworzeniem.” Człowiek więc niewidzialne rzeczy Boga mógł rozumieniem ducha dostrzec, albo nawet dostrzegł; przez dzieła, to jest przez stworzenia widzialne lub niewidzialne.
Przez dwoje bowiem był wspierany, mianowicie przez naturę, która była
rozumna; oraz dzieła przez Boga sprawione, aby człowiekowi ukazana została prawda. Dlatego Apostoł mówi,104 ponieważ Bóg im objawił, mianowicie gdy wykonywał dzieła, w których poniekąd jaśnieje znamię sprawcy.
2. Pierwszy dowód lub sposób, którym Bóg mógł być poznany. Bo
jak mówi Ambroży,105 „aby Bóg, który z natury jest niewidzialny, także z rzeczy widzialnych mógł być znany, dokonał dzieła, które swoją widzialnością
ujawniło sprawcę, aby poprzez pewne mogło być znane niepewne, a ten,
który uczynił to, co niemożliwe było, by zaistniało przez człowieka, wiarą
był przyjmowany, że jest Bogiem wszystkiego.” Mogli więc poznać, lub poznali, że ponad wszelkim stworzeniem jest ten, który stworzył to, czego
żadne stworzenie uczynić ani zniszczyć nie zdoła. Niech przyjdzie jakie
chcesz stworzenie i zrobi takie niebo i taką ziemię, a powiem, że jest Bogiem.
Lecz ponieważ żadne stworzenie czegoś takiego uczynić nie może, wiadomo,
że ponad wszelkim stworzeniem jest ten, który je uczynił: a przez to umysł
ludzki mógł poznać, że jest on Bogiem.
3. Drugi dowód, z którego mógł być poznany, lub sposób, którym
poznali. Innym także sposobem prawdę Boga mogli poznać pod przewodem rozumu, albo nawet poznali. Jak bowiem Augustyn mówi w księdze
De civitate Dei,106 „najwyżsi filozofowie zobaczyli, że żadne ciało nie jest
i
Główne źródło n. 1-6: Glossa Lombarda na List do Rzymian 1,19-20 (PL 191,1326C –
1327A); n. 7-8 ta sama Glossa na List do Rzymian 11,36 (PL 191,1493C – 1494A, 1495C);
n. 9: tamże na Rz 1,20 (PL 191,1328D – 1329A). Porównaj też Abelard, Theologia Scholarium,
I, 15 (PL 178,1004 D – 1006 D); oraz A. M. Landgraf, Zur Lehre von der Gotteserkenntnis
in der Frühscholastik, w The New Scholasticism 4(1930)261-288.
103
Rz 1,20; Glossa ordinaria, do tego urywka: Od stworzenia: zwłaszcza od człowieka,
ponieważ wybija się wśród innych stworzeń; lub dla zbieżności, którą ma ze wszystkimi
stworzeniami” (u Mikołaja z Liry, VI,5b); powtórzone jest w Glossa Lombarda, do tego urywka
(PL 191,1327 B).
104
Rz 1,19 Gdyż Bóg im (to) ujawnił; lecz w Glossa Lombarda czyta się objawił (PL
191,1325 A).
105
To znaczy Ambrozjaster na Rz 1,19 (wśród dzieł Ambrożego, PL 17,57 A; CSEL 81,88).
106
Księga VIII, rozdział 6 (PL 41,231n; CSEL 40-1.364n; CCL 47,222nn), gdzie też dwa
następne dowody (w n. 4-5).
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Bogiem i dlatego przeszli wszystkie ciała szukając Boga. Zobaczyli też, że
cokolwiek jest zmienne, nie jest najwyższą zasadą wszystkiego, i dlatego
przeszli wszystkie dusze i duchy zmienne. Wreszcie zobaczyli, że wszystko
co jest zmienne, nie może istnieć, jak tylko od tego, który istnieje niezmiennie i wprost. Pojęli przeto, że on i wszystko to uczynił i przez nikogo stać
się nie mógł.
4. Trzeci dowód i sposób. „Rozważyli też, że wszystko co jest w substancjach, jest albo ciałem, albo duchem, i lepiej, że coś jest duchem niż
ciałem, ale daleko lepszy jest, kto uczynił ducha i ciało.”
[70] 5. Czwarty sposób lub dowód. „Pojęli też, że obraz ciała jest zmysłowy, a obraz ducha umysłowy, i obraz umysłowy przedłożyli nad zmysłowy.
Zmysłowym nazywamy to, co wzrokiem i dotykiem ciała można odczuć;
umysłowym, co wejrzeniem umysłu pojąć. Skoro więc w ich spojrzeniu i ciało
i duch bardziej lub mniej są piękne, a gdyby mogły być pozbawione wszelkiego piękna, w ogóle by nie istniały, ujrzeli że jest coś, przez co te piękności uczynione zostały, w czym jest piękno pierwsze i niezmienne, a dlatego
nieporównane; i jak najsłuszniej uwierzyli, że początkiem rzeczy jest to, co
uczynione nie zostało, a z czego uczynione zostało wszystko.
6. Tylu oto sposobami mogła być poznana prawda Boga. Gdy więc Bóg
jest jedną prostą istotą, która nie składa się z żadnej różnicy części lub przypadłości, Apostoł jednak mówi107 niewidzialne rzeczy Boga, bo wielu sposobami poznawana jest prawda Boga przez dzieła jego. Z wieczystości
mianowicie stworzeń pojmuje się, że Stwórca jest wieczny, z potęgi stworzeń że wszechmogący, z ładu i układu że mądry, z rządu że dobry. Wszystko
to zaś należy do ukazania jedności Boga.
7. W jaki sposób w stworzeniach przejawia się ślad Trójcy. Pozostaje teraz wykazać, czy z tego, co zostało uczynione, można mieć jakieś
znamię Trójcy, chociażby nikłe. Mówi o tym Augustyn w szóstej księdze De
Trinitate:108 „Trzeba, byśmy poznając Stwórcę z tego, co zostało uczynione,109 pojmowali umysłem Trójcę. Bo ślad tej Trójcy jawi się w stworzeniach. (Pojmij o substancjach!) To bowiem, co Bożym rzemiosłem
uczynione zostało i jakąś jedność w sobie przejawia i obraz i ład. Bo każde
z tych stworzeń jest i czymś jednym, jak są natury stworzeń i dusze; i kształtowane jakimś gatunkiem, jak są postacie lub jakości ciał, oraz nauki lub
sztuki dusz; i do jakiegoś ładu dąży lub go zachowuje, jak są ciężary lub
rozmieszczenia ciał, i miłości lub rozkosze dusz. I tak w stworzeniach przejawia się ślad Trójcy. W owej bowiem Trójcy jest ostateczne źródło wszystkich rzeczy i najdoskonalsze piękno i najszczęśliwsza rozkosz.”
8. Przez ostateczne zaś źródło, jak wykazuje Augustyn w księdze De vera
religione,110 pojmuje się Boga Ojca, od którego jest wszystko, od którego
107

Rz 1,20; w tejże samej Glossa Lombarda o tym urywku (PL 191,1327A-B).
Rozdział 10, n. 12 (PL 42,932; CCL 50,242).
109
Porównaj Rz 1,20.
110
Rozdział 55, n. 113 (PL 34,172; CSEL 77-II,80n; CCL 32,259n).
108
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Syn [71] i Duch Święty. Przez najdoskonalsze piękno pojmuje się Syna,
mianowicie „prawda Ojca, z każdej strony doń podobna, którą czcimy
w nim i w samym Ojcu; która jest formą wszystkiego, co przez jednego
uczynione zostało i do jednego się odnosi. To wszystko zaś ani by od Ojca
przez Syna nie zaistniało, ani w swych granicach nie byłoby zachowane,
gdyby Bóg nie był najbardziej dobry, bo nie zazdrości żadnej naturze, że
z niego jest dobra, a że w tym dobru trwa, tej dał ile chciał, tamtej ile mógł.
Przez tę dobroć pojmuje się Ducha Świętego, który jest darem Ojca i Syna.
Dlatego tenże Dar Boga, z Ojcem i Synem równie niezmienny, wypada nam
czcić i trzymać. – Przez rozważanie więc stworzeń pojmujemy Trójcę jednej substancji, mianowicie jednego Boga Ojca od którego jesteśmy, i Syna
przez którego jesteśmy, i Ducha Świętego w którym jesteśmy: mianowicie
początek do którego wracamy, i postać którą naśladujemy, i łaskę którą
jesteśmy pojednani: jednego mianowicie przez którego jako Stwórcę jesteśmy stworzeni, i jego podobiznę przez którą jesteśmy ku jedności przekształcani, i pokój przez który lgniemy do jedności: mianowicie Boga, który
powiedział Niech się stanie,111 Słowo przez które uczynione jest112 wszystko, co istnieje substancjalnie i naturalnie, i Dar życzliwości jego, którą postanowił, żeby nie zginęło, co odeń przez Słowo uczynione i ze Stwórcą
pojednane zostało.”
9. Oto ukazane zostało jak obraz Trójcy do pewnego stopnia przejawia
się w stworzeniach. Bo przez kontemplację stworzeń nie można i nie było
można mieć wystarczającej znajomości Trójcy, bez objawienia nauki lub
wewnętrznego natchnienia. Stąd owi dawni Filozofowie jakby przez cień
i z dala widzieli prawdę, niemocni w obliczu Trójcy, jak magowie Faraona
w trzecim znaku.113 Jednak przez to, co zostało uczynione, wspierani jesteśmy w wierze rzeczy niewidzialnych.
Rozdział 2k (10).
1. Jakim sposobem w duszy jest obraz Trójcy. „Teraz zaś przejdźmy
do rozprawy, gdzie znajdziemy obraz Trójcy w duszy ludzkiej, która poznała Boga, lub może poznać.” Jak bowiem mówi Augu- [72] styn w XIV księdze De Trinitate,114 „chociaż ludzka dusza nie jest tej samej natury, której
jest Bóg, to jednak obrazu tego, od którego nic nie jest lepsze, trzeba tam
szukać i znajdować, nad co natura nasza nie ma nic lepszego, to jest w duszy.
W tej bowiem duszy, nawet zanim stanie się uczestniczką Boga, znajduje się
111

Zobacz Rd 1,1 oraz 6.
Zobacz J 1,1-3.
113
Zobacz Wj 8,18; O czym Augustyn, Quaestiones in Heptateuchum, II, q. 25 (PL 34,604;
CSEL 28-II,105n; CCL 33,79n).
k
Rozdział 2 odlany jest z tekstów Augustyna. – Zobacz S. Otto, Die Funktion des Bildgriffes in der Theologie des 12. Jahrhunderts (BGPTMA, Münster 1(1963)200nn.
114
Rozdział 8, n. 11 (PL 42,1044; CCL 50A, 435n), skąd też słowa poprzedzające.
112
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jednak obraz Boga; chociaż bowiem po utracie uczestnictwa Bożego staje
się zniekształcony, jednak obraz Boga trwa. Tym samym bowiem dusza jest
obrazem Boga, dzięki czemu jest jego pojemna i może być jego uczestniczką.” Już więc w niej szukajmy Trójcy, która jest Bogiem.
2. Dowodzi, że w duszy istnieje troje, orzekanych względnie i równych, mianowicie pamięć, umysł i miłość. „Oto115 bowiem dusza pamięta siebie, rozumie siebie, miłuje siebie; gdy to postrzegamy, postrzegamy trójcę: wprawdzie jeszcze nie Boga, ale obraz Boga.” Tu bowiem ukazuje się pewna trójca, mianowicie pamięci, umysłu i miłości. „Tych116 więc
troje zwłaszcza rozpatrujmy: pamięć, umysł, wolę.”
3. Wnikliwe rozważenie i odpowiednie podobieństwo. „Tych więc
troje, jak mówi Augustyn w X księdze De Trinitate,117 nie jest trzema życiami lecz jednym życiem; ani trzema duszami lecz jedną duszą, jedną istotą.
Pamięć zaś orzekana jest wobec czegoś, a umysł oraz wolę czyli miłość podobnie orzeka się wobec czegoś; życie zaś orzeka się wobec niego samego
i duszę oraz istotę. Tych więc troje dzięki temu są jednym, dzięki czemu są
jednym życiem, jedną duszą, jedną istotą; i cokolwiek innego o nich wobec
nich samych z osobna się mówi, również razem orzeka się pojedynczo
a nie mnogo. Tym zaś są trojgiem, czym odnoszą się do siebie wzajem.”
4. W jaki sposób są równe, skoro każde ma je wszystkie i całe.
„Równe też są, nie tylko jedno wobec drugiego, lecz także jedno wobec
wszystkich: inaczej wzajemnie by się nie ujmowały; siebie zaś wzajem ujmują. Ujmowane bowiem są jedno przez drugie i wszystkie przez każde.”
– Tu ukazuje w jaki sposób wszystkie przez każde. „Pamiętam bowiem,
że mam pamięć, umysł i wolę; i rozumiem, że rozumiem i chcę i pamiętam; i chcę chcieć i pamiętać i rozumieć. – Tu jakim sposobem pamięć
obejmuje wszystko to troje. „I pamiętam zarazem całą moją pamięć
i umysł i wolę. Czego bowiem moją pamięcią nie pamiętam, tego nie ma
w mojej pamięci; nic zaś nie jest tak w pamięci jak sama pamięć: całą więc
pamiętam. Również cokolwiek rozumiem, wiem, że rozumiem, i wiem
[73], że chcę, czegokolwiek chcę; cokolwiek zaś wiem, pamiętam: cały więc
umysł i całą wolę moją pamiętam.” – Jak całe to troje pojmuje umysł.
„Podobnie gdy rozumiem to troje, wszystko razem rozumiem. Nie ma bowiem czegoś zrozumiałego, czego bym nie rozumiał, chyba że nie znam;
czego zaś nie znam, ani nie pamiętam, ani nie chcę. Czego więc zrozumiałego
nie rozumiem w następstwie także nie pamiętam i nie chcę. A co z rzeczy
zrozumiałych pamiętam i chcę, w następstwie rozumiem.” – Jak wola ujmuje to wszystko. „Wola też moja ujmuje cały umysł i całą mą pamięć, gdy
posługuję się całym tym, co rozumiem i pamiętam. Skoro więc wzajem
115

Augustyn, De Trinitate, XIV, rozdział 8, n. 11 (PL 42,1044; CCL 50A,436).
Augustyn, tamże, X, rozdział 11, n. 17 (PL 42,982; CCL 50,329).
117
Rozdział 11, n. 18 (PL 42,983n; CCL 50,330n), gdzie też wszystkie teksty bezpośrednio
następujące pod numerem czwartym.
116
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przez pojedyncze ujmowane są i wszystkie i całe, równe są całe pojedyncze całym pojedynczym, i całe pojedyncze wszystkim całym; i tych troje jest
jednym, jednym życiem, jedną duszą, jedną istotą.”
5. Oto tej najwyższej Jedności oraz Trójcy, gdzie jedna jest istota a trzy
osoby, obrazem jest ludzka dusza, chociaż nierównym.118 – Dusza zaś tu
brana jest za samego ducha, gdzie jest ów obraz Trójcy; ściśle zaś mens
nazywa się, jak mówi Augustyn,119 nie sama dusza, lecz to, co w niej jest
znakomitsze, jak często się przyjmuje. – To także należy wiedzieć, że pamięć
jest nie tylko nieobecnych i przeszłych, lecz także obecnych, jak mówi Augustyn w XIV księdze De Trinitate;120 inaczej nie ujmowałaby siebie.
6. W jakim znaczeniu mówi się, że tych troje stanowi jedno a szuka
się jednej istoty. Tu trzeba starannie zwrócić uwagę, w jakim znaczeniu
należy przyjąć to, co powiedział wyżej,121 że tych troje, mianowicie pamięć,
umysł i wola są jednym, jedną duszą, jedną istotą. Otóż to nie wydaje się
prawdziwe według właściwości mowy. Dusza bowiem, czyli duch rozumny,
jest istotą duchową i bezcielesną; tamtych zaś troje stanowi naturalne właściwości czyli siły samej duszy, i różnią się między sobą, ponieważ pamięć
nie jest umysłem lub wolą, ani umysł wolą albo miłością.
7. Że także wobec siebie wzajem orzekane są względnie. I tych troje
odnosi się również do siebie wzajem, jak mówi Augustyn w IX księdze De
Trinitate:122 „Dusza bowiem ukochać siebie samą” albo zapamiętać „nie
może, jeżeli również siebie nie pozna: jakim bowiem sposobem kocha” lub
pamięta „czego nie zna?” „Dziwnym123 [74] przeto sposobem to troje jest
od siebie samych nierozdzielne; a jednak każde z nich i wszystkie razem,
są jedną istotą, gdyż i orzekane są względem siebie wzajem.
8. Tu jawi się, czego wyżej szukano, mianowicie w jaki sposób tych
troje nazywa się jednym. Lecz trzeba już zobaczyć w jaki sposób tych troje
zwie się jedną substancją: dlatego mianowicie, ponieważ w samej duszy
substancjalnie istnieją, nie jak przypadłości w podmiotach, które mogą być,
lub nie być. Stąd Augustyn w księdze IX De Trinitate124 powiada: „Pouczeni
jesteśmy, jeżeli jakkolwiek możemy zobaczyć, że one istnieją w duszy substancjalnie, nie tak jak w podmiocie, jak barwa w ciele, bo chociaż orzekane są nawzajem względnie, każde jednak substancjalnie jest w swojej
substancji.” Oto w jakim znaczeniu mówi się, że tych troje stanowi jedno
lub jedną substancję.
118

Zobacz: Augustyn, De Trinitate, księga X, rozdział 12, n. 19: „Której nierównym obrazem
jest ludzka dusza, lecz jednak obrazem” (PL 42,984; CCL 50,332).
119
Zobacz tamże, księga XV, rozdział 7, n. 11: „Przeto nie dusza, lecz co w duszy się wybija,
zwane jest mens” (PL 42,1065; CCL 50A,475).
120
Rozdział 11, n. 14 (PL 42,1047n; CCL 50A,442).
121
Pod koniec n. 4.
122
Rozdział 3, n. 3 (PL 42,962; CCL 50,295s).
123
Tamże, rozdział 5, n. 8 (PL 42,965; CCL 50,301).
124
Rozdział 4, n. 5 (PL 42,963n; CCL 50,297n).
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9. „Jak mówi Augustyn w XV księdze De Trinitate,125 ktokolwiek w duszy
naturalnie przez Boga stworzonej na żywo ogląda tych troje, i jak wielkie
jest w niej to, skąd może nawet wieczna i niezmienna natura być wspominana, postrzegana, pożądana: pamięta przez pamięć, rozważa przez umysł,
ujmuje przez miłość, z pewnością znajdując obraz tejże najwyższej Trójcy.”
Rozdział 3l (11).
1. Że w tym podobieństwie jest niepodobieństwo. „Jednak126 niech
strzeże się, by tego obrazu, z Trójcy zrobionego, nie porównywał z nią tak,
by uważał za całkiem podobny; lecz raczej w jakimkolwiek tym podobieństwie dostrzegał także wielkie niepodobieństwo.” – Pierwsze niepodobieństwo. „Które127 krótko może być ukazane. Jeden człowiek przez tych
troje pamięta, pojmuje, miłuje, chociaż nie jest ani pamięcią, ani umysłem,
ani miłością, lecz je ma. Jeden przeto jest człowiek, który ma tych troje,
sam nie jest tym trojgiem. W prostocie zaś tej najwyższej natury, którą jest
Bóg, chociaż Bóg jest jeden, są wszakże trzy osoby, Ojciec i Syn i Duch
Święty”, i te trzy są jednym Bogiem. „Czymś innym128 więc jest Trójca w samej rzeczy, czymś innym obraz Trójcy w [75] innej rzeczy; dla tego obrazu,
także to w czym jest tych troje, nazywa się obrazem, mianowicie człowiek.
Jak obrazem zwana jest i tablica i malowidło, które jest na niej, lecz tablica
nazywana jest obrazem z powodu obrazu, który na niej jest.” – Drugie niepodobieństwo. „Znów ten obraz, którym jest człowiek mający tych troje,
jest jedną osobą; ta zaś Trójca nie jest jedną osobą, lecz trzema osobami:
ojciec Syna, Syn Ojca, i Duch Ojca i Syna. (Uważaj: Nie tylko mianowicie są jednego Boga, lecz także są jednym Bogiem!) Więc w tym obrazie Trójcy tych troje nie jest jednym człowiekiem, lecz są jednego
człowieka; w tej zaś najwyższej Trójcy, której ta jest obrazem, te trzy nie są
jednego Boga, lecz jednym Bogiem; i są one trzema, a nie jedną osobą.”
„Tamtych129 bowiem troje nie są człowiekiem, lecz są człowieka, lub są
w człowieku. Lecz czy możemy powiedzieć, że Trójca tak jest w Bogu, że
stanowi coś Boga, a sama nie jest Bogiem?” Niech się nie zdarzy, byśmy
w to wierzyli! Powiedzmy więc, że w duchu naszym jest obraz Trójcy, ale
nędzny i byle jaki, który ma takie podobieństwo najwyższej Trójcy, że po
największej części jest niepodobny.
125

Rozdział 20, n. 39 (PL 42,1088n; CCL 50A,517).
Rozdział 3 składa się z tekstów Augustyna (n. 1-7); zakończenie (n. 8) oparte jest na
Summa sententiarum,I,6 a zwłaszcza 4 (PL 171,1077 B; 1075 B; 176,51 B, 47 C); o tym
zobacz: L. Ott, Die Trinitätslehre..., w: Divus Thomas (Fr.) 21(1943)160n. Zobacz także
Hugona ze Św. Wiktora, De sacramentis, I, 3, 21 (PL 176,225 C-D).
126
Augustyn, De Trinitate, księga XV, rozdział 20, n. 39 (PL 42,1088n; CCL 50A,517).
127
Augustyn tamże, rozdział 22, n. 42 (PL 42,1090; CCL 50A,519n).
128
Augustyn, tamże, rozdział 23, n. 43 (PL 42,1090; CCL 50A,520).
129
Augustyn, tamże, rozdział 7, n. 11 (PL 42,1065; CCL 50A,474n).
l

104

Księga I

2. Wiedzieć zaś należy, że „ta trójca ducha, jak mówi Augustyn w XIV
księdze De Trinitate,130 nie dlatego tylko jest obrazem Boga, ponieważ duch
pamięta, pojmuje i miłuje siebie, lecz ponieważ może także pamiętać, pojmować i miłować tego, przez kogo został uczyniony.”
3. Inne oznaczenie trójcy w duszy, mianowicie duch, znajomość,
miłość. Można także innym sposobem i innymi nazwami wyróżnić w duszy
trójcę, która jest obrazem tej najwyższej i niewymownej Trójcy. Jak bowiem
rzecze Augustyn w IX księdze De Trinitate,131 „duch i jego znajomość i miłość są pewnym trojgiem. Duch bowiem zna i kocha siebie, a nie może kochać, jeżeli siebie też nie zna. Duch i jego znajomość są pewnym dwojgiem;
również pewnym dwojgiem są duch i jego miłość. Skoro więc duch zna siebie i kocha siebie, pozostaje trójca, mianowicie duch, miłość, znajomość.”
Duch zaś brany tu jest nie za duszę, lecz za to, co w duszy jest znakomitsze.132
4. Jakim sposobem mówi się, że są jednym. Tych zaś troje, chociaż
różni się od siebie wzajem, mówi się, że stanowi jedno, bo istnieje w duchu
substancjalnie.133
[76] 5. Bo duch brany jest za Ojca, znajomość za Syna, miłość za
Ducha Świętego. I sam duch jest jakby rodzicem, a znajomość jego jakby
jego potomkiem: „Duch134 bowiem gdy siebie poznaje, rodzi znajomość
siebie, i sam jest rodzicem swojej znajomości.” Trzecia jest miłość, która
pochodzi z tego ducha i znajomości, gdy duch poznając siebie, siebie miłuje:
nie mógłby bowiem siebie miłować, jeżeliby siebie nie poznawał. Miłuje
także miłego potomka, to jest znajomość swoją; i tak miłość jest pewnym
powiązaniem rodzica i potomka.
6. Że znajomość nie jest mniejsza od ducha, a miłość od obojga.
„I nie135 mniejszy jest potomek od rodzica, skoro duch zna siebie takiego
jaki jest; i nie mniejsza jest miłość od rodzica i potomka, to jest ducha
i znajomości, skoro duch tyle siebie miłuje, ile siebie zna i jaki wielki
jest.”
7. Że tych troje jest w samych sobie. „Wszystkie one są136 także w samych sobie, ponieważ i duch miłujący jest w miłości, i miłość w znajomości miłującego, i znajomość jest w duchu znającym.” Oto w tych trojgu
ukazuje się jakiś ślad Trójcy.

130

Rozdział 12, n. 15 (PL 42,1048; CCL 50A,442).
Powaga stopiona z początków rozdziałów 4, 3 i 5 (PL 42,963, 962, 965; CCL
50,297,295n,300).
132
Jak wyżej, rozdział 2, n. 5.
133
Jak wyżej, rozdział 2, n. 8.
134
Augustyn, De Trinitate, księga IX, rozdział 12, n. 18 (PL 42,970; CCL 50,309) gdzie
i następne według znaczenia (tamże, 972; 310).
135
Augustyn, tamże (PL 42,972; CCL 50,310).
136
Augustyn, tamże, rozdział 5, n. 8 (PL 42,965; CCL 50,300).
131
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8. W jaki sposób duch korzysta z tego w pojmowaniu Boga. Duch
więc rozumny rozważając tych troje i tę jedną istotę, w której one są,
rozszerza się na kontemplację Stwórcy i widzi jedność w trójcy i trójcę
w jedności. Pojmuje mianowicie, że jeden jest Bóg, jedna istota, jedna zasada. Pojmuje bowiem, że gdyby było dwu, albo obaj byliby niedostateczni, albo jeden z dwu były zbędny. Bo gdyby czegoś brakowało jednemu,
co miałby drugi, nie byłoby tam najwyższej doskonałości; gdyby zaś niczego jednemu nie brakowało, co miałby drugi, ponieważ w jednym byłoby
wszystko, drugi byłby zbędny. Pojął więc, że jeden jest Bóg, jeden sprawca
wszystkiego. I zobaczył, że nie jest bez mądrości, jakby rzecz tępa; i dlatego pojął, że ma on mądrość, która z niego jest zrodzona; a ponieważ miłuje swą mądrość, pojął, że tam jest także miłość.
Rozdział 4m (12).
Tu o jedności najwyższej Trójcy. Dlatego zgodnie z tym rozważaniem,
jak mówi Augustyn w księdze IX De Trinitate,137 „wierzmy [77] że Ojciec
i Syn i Duch Święty jednym są Bogiem, wszelkiego stworzenia sprawcą
i rządcą; i że Ojciec nie jest Synem, ani Duch Święty nie jest Ojcem lub
Synem, lecz trójca osób odnoszących się do siebie wzajem.” – Jak bowiem
mówi on w księdze De fide ad Petrum, 138 jedna jest natura czyli istota Ojca
i Syna i Ducha Świętego, a nie jedna osoba: „Gdyby bowiem tak była jedna
osoba, jak jedna jest substancja Ojca i Syna i Ducha Świętego, prawdziwie
trójcą nie byłaby nazywana. A znów trójca byłaby prawdziwa, lecz jeden
Bóg nie byłby tą trójcą, gdyby w ten sposób jak Ojciec i Syn i Duch Święty
są wzajemnie różni właściwością osób, tak byli również wyróżnieni rozmaitością natur.” „Wiara zaś Patriarchów, Proroków i Apostołów głosi, że jeden
Bóg jest Trójcą.” – „W tej więc139 świętej Trójcy jest jeden Bóg Ojciec, który
sam istotowo z siebie samego zrodził jednego Syna; i jeden Syn, który z jednego Ojca sam istotowo zrodzony; i jeden Duch Święty, który sam istotowo od Ojca i Syna pochodzi. To zaś całe nie może (być) jedną osobą, to
jest zrodzić siebie, i być z siebie zrodzonym, i pochodzić od siebie.” Jak bowiem mówi Augustyn w pierwszej księdze De Trinitate,140 Nie ma żadnej
rzeczy, która rodziłaby samą siebie, aby była.”

m
Rozdział 4. Słowa z księgi De fide ad Petrum znajdują się już w Glossa na Rz 1,3
zgodnie z pierwotną wersją (x 4c; z 3b), nie zaś z tym wydaniem, które zawiera tu odmienną
redakcję.
137
Rozdział 1, n. 1 (PL 42,961; CCL 50,293).
138
Rozdział 1, n. 4 (dzieło Fulgencjusza, PL 65,673 C-D; CCL 91A,714n), gdzie również
tekst bezpośrednio następujący.
139
Tamże, n. 6 (PL 65,675 A; CCL 91A,715n).
140
Rozdział 1, n. 1 (PL 42,820; CCL 50,28).
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DYSTYNKCJA IV
Rozdział 1n (13).
1. Tu pyta się, czy należy zgodzić się, że Bóg zrodził siebie. Tu powstaje zagadnienie dość konieczne. Wiadomo i niezłomnie prawdą jest, że
Bóg Ojciec zrodził Syna; dlatego pyta się czy należy przyznać, że Bóg zrodził Boga. Jeżeli bowiem Bóg zrodził Boga, wydaje się, że albo siebie [78]
Boga, albo innego zrodził. Jeżeli zaś zrodził innego Boga, Bóg nie jest tylko
jeden; jeżeli zaś Bóg zrodził samego siebie, jakaś rzecz samą siebie zrodziła.
– Rozwiązanie. Odpowiadając na to mówimy, że słusznie i po katolicku
zgadza się, iż jeden zrodził jednego, i że Bóg zrodził Boga, ponieważ Bóg
Ojciec zrodził Boga Syna. W Symbolu141 także napisane jest: „Światłość ze
światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.” – Co zaś dodaje się: więc
zrodził siebie Boga albo innego Boga, twierdzimy, że ani na jedno ani
na drugie nie należy się godzić. Że innego Boga nie zrodził jest oczywiste,
ponieważ jest tylko jeden Bóg. Że zaś nie zrodził samego siebie, dowodzi
Augustyn w pierwszej księdze De Trinitate142 mówiąc: „Którzy sądzą, że jest
w jego mocy, by siebie samego jako Boga sam zrodził, tym więcej błądzą,
ponieważ nie tylko Bóg tak nie istnieje, lecz nawet ani duchowe, ani cielesne stworzenie. Nie ma bowiem żadnej rzeczy, która by samą siebie rodziła, aby była.” I dlatego nie należy wierzyć ani mówić, że Bóg zrodził siebie.
2. Drugie pytanie o to samo. Lecz nadal przeciwstawiają się gadatliwi
rozumujący,143 mówiąc: Jeżeli Bóg Ojciec zrodził Boga, albo zrodził Boga
który jest Bogiem Ojcem, albo Boga który nie jest Bogiem Ojcem. Jeżeli
zrodził Boga który nie jest Bogiem Ojcem, więc jest Bóg który nie jest Bogiem Ojcem; a więc Bóg nie jest tylko jeden. Jeżeli zaś zrodził Boga który
jest Bogiem Ojcem, więc zrodził siebie samego. – Odpowiedź. Na to odpowiadamy wyjaśniając to zdanie, w którym tak mówią: Jeżeli Bóg Ojciec
zrodził Boga, albo Boga który jest Bogiem Ojcem, albo Boga który nie jest
Bogiem Ojcem. To bowiem można rozumieć słusznie i błędnie; i dlatego
należy tak odpowiedzieć: „Bóg Ojciec zrodził Boga którym jest sam Ojciec”,
mówimy że to jest fałsz; a zgadzamy się na drugie, mianowicie „zrodził
n
Zagadnienie (w n. 1) pochodzi od Abelarda, Theologia christiana, III (PL 178,1240A),
lecz źródło Mistrza jest raczej w Summa sententiarum, I,11 (PL 171,1087 A-B; 176,60 C-D).
Potem Mistrz (n. 2) zwraca się przeciwko jakimś dialektykom (Porretanom?); porównaj:
Abelard, jak wyżej (1204 C). – Zobacz: L. Ott, Die Trinitätslehre..., w Divus Thomas (Fr.)
21(1943)162n; oraz N. Häring, Petrus Lombardus und die Sprachlogik in der Trinitätslehre
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 Schule des Petrus Lombardus, München 1961, 61 nota 3.
141
W liturgicznej postaci symbolu Konstantynopolskiego, Denzinger-Schönmetzer n. 150.
142
Rozdział 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);
zobacz wyżej.
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Boga który nie jest Ojcem”. Jednak nie „zrodził drugiego Boga”, ani ten
który został zrodzony nie jest innym Bogiem niż Ojciec, lecz jednym
Bogiem z Ojcem. – Jeżeli zaś dodaje się: „Zrodził Boga który nie jest
Bogiem Ojcem”, tu rozróżniamy, ponieważ może być rozumiane dwojako:
„zrodził Boga który nie jest Bogiem Ojcem”, mianowicie Bogiem Synem,
który to Syn nie jest Ojcem który jest Bogiem, to znaczenie jest prawdziwe. Jeżeli zaś rozumiane byłoby tak: „zrodził Boga który nie jest Bogiem
Ojcem”, to znaczy który nie jest Bogiem którym jest Ojciec, to znaczenie
jest fałszywe. Jeden bowiem i ten sam Bóg jest Ojcem i Synem i Duchem
Świętym; i na odwrót Ojciec i Syn i Duch Święty są jednym Bogiem.
[79] Rozdział 2o (14).
1. Pogląd niektórych, mówiących że trzy osoby są jednym Bogiem,
jedną substancją, lecz nie na odwrót, mianowicie iż jeden Bóg i jedna substancja jest trzema osobami. Jednak jacyś przeciwnicy prawdy
zgadzają się, że Ojciec i Syn i Duch Święty czyli trzy osoby są jednym Bogiem, jedną substancją, lecz nie chcą przyznać, że jeden Bóg czyli jedna
substancja jest trzema osobami, mówiąc że Boża substancja jest orzekana
o trzech osobach, a nie trzy osoby o Bożej substancji.
2. Wprowadza powagi przeciwko nim. Wiara zaś katolicka144 utrzymuje i głosi: i trzy osoby są jednym Bogiem, jedną substancją czyli istotą
czyli naturą Bożą, i jeden Bóg czyli istota Boża jest trzema osobami. Stąd
Augustyn w pierwszej księdze De Trinitate145 tak mówi: „Słusznie sam Bóg
Trójca pojmowany jest jako Błogosławiony i sam możny.”146 Oto jak wyraźnie powiedział „sam Bóg Trójca”, by pokazać, że i sam Bóg jest Trójcą
i Trójca jest samym Bogiem. – Tenże tamże powiada:147 „W tych słowach
Apostoła” którymi rozprawiając o przyjściu Chrystusa rzecze:148 Którego
okaże błogosławiony i sam możny, Król królów i Pan panujących, który
sam ma nieśmiertelność itd., „ani Ojciec nie został ściśle nazwany, ani Syn,
ani Duch Święty, lecz błogosławiony i sam możny, to jest jeden i sam prawdziwy Bóg, który jest całą Trójcą.” Oto i tu otwarcie mówi, że jeden sam
o
Dla wszystkich jasne jest, że n. 1-3 skierowane są przeciwko Mistrzowi Gilbertowi
Porrecie; lecz że tak zwane Wyznanie wiary Synodu w Reims tu się sprzeciwia, jest dla nas
wątpliwe. Porównaj N. Häring, Das sogenannte Glaubenserkenntnis des Reimser Konsistoriums von 1148, w Scholastik 40(1965)55-90; tegoż, Notes on the Council and Consistory
of Rheims (1148), w Mediaeval Studies 28(1966)39-59. – O czasie ułożenia tego rozdziału
zobacz: D. van den Eynde, Nouvelles précisions chronologiques sur quelques oeuvres
théologiques du XIIe siècle, w Franc. Studies 13,2-3(1953)112nn; oraz: Essai chronologique
sur l’oeuvre littéraire de Pierre Lombard, w Miscellanea Lombardiana 56nn.
144
Summa sententiarum, I,11 (PL 171,1085 D; 176,59 B).
145
Rozdział 6, n. 11 (PL 42,826; CCL 50,40).
146
I Tm 6,15.
147
Augustyn, De Trinitate, księga I, rozdział 6, n. 10 (PL 42,826; CCL 50,40).
148
I Tm 6,15-16.
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prawdziwy Bóg jest samą Trójcą; a jeżeli jeden Bóg jest Trójcą, przeto jeden
Bóg jest trzema osobami.
3. Również w księdze V De Trinitate:149 „Nie mówimy, że trzech bogów,
lecz jeden Bóg jest samą najznakomitszą Trójcą”. – Także w księdze De [80]
fide ad Petrum,150 w wykładzie Symbolu: „Wystarczy wierzyć chrześcijaninowi, że przyczyna rzeczy stworzonych, widzialnych czy niewidzialnych, to
nic innego tylko dobroć Stwórcy, który jest Bogiem jednym i prawdziwym,
i że nie ma żadnej natury, którą by nie był sam, albo od niego, i że on jest
Trójcą, Ojcem mianowicie i Synem i Duchem Świętym.” - Także Augustyn
w kazaniu De fide:151 „Wierzymy w jednego Boga, że jedna jest Trójca Bożego imienia.” – Oto tymi i wielu innymi powagami dowodzi się, że należy
mówić i przyznawać, że jeden Bóg jest Trójcą, a jedna substancja trzema
osobami; jak i na odwrót mówi się, że Trójca jest jednym Bogiem, a trzy
osoby mówi się, iż są jedną substancją.
4. Powraca do uprzedniego zagadnienia, mianowicie czy Bóg Ojciec zrodził siebie Boga czy innego Boga. Powróćmy teraz do uprzedniego zagadnienia, gdzie pytano się czy Bóg Ojciec zrodził siebie Boga, czy
innego Boga. Mówimy na to, że ani na jedno, ani na drugie, nie należy się
zgodzić. – Jednak Augustyn powiada w liście Ad Maximum,152 że Bóg Ojciec
drugiego siebie zrodził, tymi słowami: „Ojciec, by mieć Syna z samego
siebie, nie umniejszył siebie samego, lecz tak zrodził z siebie drugiego
siebie, by cały pozostał w sobie i był w Synu taki, jaki i sam.” – Co można
tak zrozumieć: to jest ze siebie drugiego zrodził, wszakże nie drugiego
Boga, lecz drugą osobę; lub zrodził drugiego siebie, to jest zrodził drugiego, który jest tym, czym on sam; bo chociaż Ojciec jest inny niż Syn, nie
jest jednak czymś innym, lecz jednym.
DYSTYNKCJA V
Rozdział 1p (15).
1. Tu pyta się, czy Ojciec zrodził istotę Bożą, albo ona Syna, czy
istota zrodziła istotę, lub sama ani nie zrodziła ani nie jest zrodzona.
Potem pyta, czy należy zgodzić się, że Ojciec zrodził istotę Bożą, [81] lub
149

Rozdział 8, n. 9 (PL 42,917; CCL 50,215).
A nawet: Enchiridion, rozdział 9 (PL 40,235n).
151
Kazanie 233 (De fide catholica), n. 1 (wśród dzieł Augustyna, PL 39,2175); jest Symbolum fidei pierwszego Synodu w Toledo, wyd.: J. de Aldama, El Simbolo Toledano I. Roma
1934,29-36.
152
Poprawniej: Alipiusz i Augustyn, Epistola 170, n. 5 (PL 33,749; CSEL 44,625).
p
Nauka tego rozdziału (którego źródeł nie znamy), zwalczana przez Opata Joachima
da Fiore (+1202), potwierdzona jest przez Sobór Laterański IV w rozdziale O Trójcy; porównaj Denzinger-Schönmetzer n. 803.
150
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że Boża istota zrodziła Syna, albo istota zrodziła istotę, czy w ogóle istota
Boża nie zrodziła i nie jest zrodzona. – Na to za zgodą pisarzy katolickich
odpowiadamy, że ani Ojciec nie zrodził istoty Bożej, ani istota Boża nie
zrodziła Syna, ani istota Boża nie zrodziła istoty. Tu zaś pod nazwą istota
pojmujemy naturę Bożą, która jest wspólna trzem osobom i cała w każdej.
2. Pierwsze uzasadnienie dlaczego tak jest. Dlatego nie należy
mówić, że Ojciec zrodził istotę Bożą: bo gdyby mówiono, że Ojciec zrodził
istotę Bożą, istota Boża orzekana byłaby względem Ojca albo byłaby stosowana jako coś względnego. Gdyby zaś była orzekana względem czegoś, albo
stosowana jako coś względnego, nie wyrażałaby istoty. Jak bowiem mówi
Augustyn w V księdze De Trinitate,153 co jest orzekane względem czegoś,
nie wyraża istoty.
3. Drugie. Również, skoro Bóg Ojciec jest istotą Bożą, gdyby był jej rodzicem, byłby zaiste rodzicem tej rzeczy, którą sam jest; i tak ta sama rzecz
zrodziłaby siebie samą, czego Augustyn przeczy, jak wykazaliśmy wyżej.154
4. Dowód trzeci i najważniejszy. Również jeżeli Ojciec jest rodzicem
istoty Bożej, ponieważ jest samą istotą Bożą i jest Bogiem, dlatego więc że
rodzi i jest i Bogiem jest. Tak więc nie to, co się rodzi, jest od Ojca Bogiem,
lecz Ojciec dlatego że rodzi i jest i Bogiem jest; a jeżeli tak jest, nie rodzący dla
zrodzonego, lecz dla rodzącego zrodzony jest przyczyną, że i jest i Bogiem
jest. – Podobnym sposobem dowodzi Augustyn w księdze VII De Trinitate,155 że Ojciec nie jest mądry mądrością, którą zrodził, bo jeżeli przez nią
jest mądry, nią jest: „Tam bowiem to samo jest istnieć, co być mądrym.
A skoro tam to samo jest istnieć co być mądrym, Ojciec jest mądry nie przez
tę mądrość, którą zrodził. Cóż bowiem innego mówimy, gdy powiadamy
„dla niego tym jest istnieć, co być mądrym”, jeśli nie „tym istnieje, czym
jest mądry”? Więc którą przyczynę ma, że jest mądry, tę też przyczynę ma,
że istnieje. Jeżeli więc mądrość, którą zrodził ma za przyczynę, że jest
mądry, ma ją też za przyczynę, że istnieje. Lecz nikt w żaden sposób nie
powie, że zrodzona z Ojca mądrość jest dla Ojca przyczyną, przez którą istnieje. Cóż bowiem jest bardziej obłędnego?” Tak więc jeżeli Ojciec zrodził
istotę, którą jest, istotę którą zrodził ma za przyczynę, że istnieje; więc nie
zrodził tej istoty, którą jest. „Bo w tej prostocie, rzecze Augustyn,156 ponieważ nie czym innym jest być mądrym, niż być, ta sama mądrość tam, co
istota.” I dlatego co mówimy o mądrości, to o istocie. Jak więc nie zrodził
mądrości, którą jest mądry, tak i isto- [82] ty, którą jest. Jak bowiem mądrością jest mądry, a mocą mocny, tak i istotą sam jest; i tym samym jest
mądrość oraz moc, co istota. Z powyższych przeto jasne jest, że Ojciec nie
zrodził istoty Bożej.
153

Rozdział 7, n. 8 (PL 42,916; CCL 50,214).
Dystynkcja 4, rozdział 1, numer 1.
155
Rozdział 1, n. 2 (PL 42,935n; CCL 50,249).
156
Tamże (PL 42,936; CCL 50,249).
154
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5. To wydaje się sprzeciwiać. Przeciwne zaś temu wydaje się, co mówi
Augustyn w księdze De fide ad Petrum:157 „Gdy Bóg zrodził Słowo, zrodził
to samo, czym jest; nie z nicości, nie z jakiejś już uczynionej i stworzonej
materii, lecz z siebie samego, to czym sam jest.” Także:158 „Bóg Ojciec, który
jak najprawdziwiej chciał i mógł obwieścić się duszom mającym go poznać, to zrodził dla obwieszczenia samego siebie, czym jest ten, kto zrodził.” Oto tymi słowami otwarcie mówi, że Bóg Ojciec zrodził to, czym sam
jest. To zaś czym sam jest, jest istotą Bożą; wydaje się więc, że zrodził istotę Bożą. – Na co odpowiadamy mówiąc, że słowa te należy tak rozumieć:
„Ojciec z samego siebie zrodził to, czym sam jest”, to jest Syna, który jest
tym, czym jest Ojciec. Bo czym Ojciec jest, tym i Syn jest; lecz nie ten, kto
jest Ojcem, ten jest i Synem.
6. Bada inne części zagadnienia. Tak też nie należy mówić, że istota
Boża zrodziła Syna: bo skoro Syn jest istotą Bożą, już Syn byłby rzeczą
z której się rodzi; i tak ta sama rzecz rodziłaby samą siebie. – Tak też mówimy, że istota Boża nie zrodziła istoty: skoro bowiem pewna jedna i najwyższa rzecz jest istotą Bożą, jeżeli istota Boża zrodziła istotę, ta sama rzecz
siebie samą zrodziła, co w ogóle być nie może; lecz Ojciec sam zrodził Syna,
a od Ojca i Syna pochodzi Duch Święty.
7. Co wydaje się przeciwne powyższemu. Przeciwne zaś powyższemu wydaje się, co mówi Augustyn w VII księdze De Trinitate:159 „Tym jest
dla Boga być, rzecze: „czym być mądrym: stąd Ojciec i Syn razem są jedną
mądrością, ponieważ jedną istotą; a z osobna mądrością z mądrości, tak
jak istotą z istoty.” Oto w tych słowach Augustyn mówi otwarcie: mądrością z mądrości i istotą z istoty, gdzie zdaje się wskazywać, iż mądrość zrodziła mądrość a istota istotę. – Tenże sam w księdze De fide ad Petrum160
powiada: „Tak wierz, że Chrystus Syn Boga, to jest jedna z osób Trójcy, jest
prawdziwym Bogiem, byś nie wątpił, że jego Bóstwo zostało zrodzone
z natury Ojca.” Tu wydaje się mówić, iż natura Syna zrodzona jest z natury
Ojca. – Ten sam też w XV księdze De Trinitate161 mówi: „ Zwany jest [83]
Syn radą z rady i wolą z woli, jak substancją z substancji, mądrością z mądrości”. I tu wydaje się mówić, że substancja jest zrodzona z substancji
a mądrość z mądrości.
8. Wyjaśnienie tego, co wydaje się przeciwne. Lecz to tak wyjaśniamy: „Mądrość z mądrości i substancja z substancji jest”, to znaczy Syn, który
jest mądrością, który jest substancją, jest z Ojca, który jest tą samą substancją i mądrością; i Syn, który jest Bóstwem, zrodzony jest z Ojca, który jest
Boską naturą. A żebyśmy wyraźniej powiedzieli, mówimy, że Syn jest mądrością z Ojca mądrości, i mówimy, że Syn substancja jest zrodzony z Ojca
157
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i od Ojca substancji. – Że zaś to tak powinno być pojmowane wykazuje
Augustyn w VII księdze De Trinitate162 mówiąc: „Ojciec sam jest mądrością,
a Syn zwany jest mądrością Ojca, tak jak nazywany jest światłością Ojca, to
znaczy jak światłość ze światłości i obaj jedną światłością, tak niech pojmuje się mądrość z mądrości a obie jedną mądrością i jedną istotą.” – Również:163 „Dlatego Chrystus zwany jest mocą i mądrością Bożą:164 ponieważ
z Ojca, mocy i mądrości, sam także jest mocą i mądrością, tak jak sam jest
światłością z Ojca światłości, i sam źródłem życia jest, u Boga Ojca źródła
życia. Syn więc jest mądrością z Ojca-mądrości, tak jak Syn-światłość z Ojca-światłości i Bóg-Syn z Boga-Ojca, i jak sam jest światłością i sam jest
Bogiem i sam mądrością, także razem są jedną światłością, jednym Bogiem,
jedną mądrością.” Tymi oto słowami Augustyn jasno ukazuje w jakim znaczeniu należy przyjąć powyższe i im podobne słowa, gdy mianowicie mówi
się: substancja z substancji, lub substancja zrodziła substancję.
9. Co wydaje się przeciwne powyższemu wykładowi. Temu zaś przeciwne wydaje się także to, co Hilary mówi w IV księdze De Trinitate:165
Niczego, rzecze, Syn nie ma, jak tylko zrodzone, i podziw zaszczytu zrodzonego jest w zaszczycie rodzącego.” Skoro więc Syn ma istotę: jest
bowiem w nim cała istota Boska, wydaje się, że ta istota Boska jest zrodzona. – Ten sam w V księdze powiada:166 „Zrodzenie Boskie nie może nie zachować tej natury z której się dokonało: nie co innego bowiem samoistnieje niż Bóg, a samoistnieje nie skądinąd niż z Boga.” Oto tu mówi, że
zrodzenie Boga dokonało się z natury, a tak z tych i powyższych słów natura Boga wydaje się zrodzona i że zrodziła. – Że natura Boga pozostając
w swej postaci, postać natury i [84] słabości cielesnej przyjęła. Jaśniej
mówi to w IX księdze de Trinitate:167 „My, rzecze, wyznajemy, że jednorodzony Bóg, pozostający w formie Boga, w naturze Boga pozostał; i nie przelewamy jedności formy służebnej na naturę Boskiej jedności; ani znów nie
głosimy Ojca w Synu cielesnym ujęciem, lecz że miał z niego tegoż rodzaju zrodzoną naturę, naturalnie w sobie rodzącą naturę; która pozostając
w formie natury ją rodzącej, przyjęła formę natury i cielesnej słabości. Nie
zanikła bowiem Boska natura, by nie istniała, lecz Boska natura w sobie
pozostając, przyjęła pokorę ziemskiego narodzenia, wykonując moc swego rodzaju w szacie przyjętej pokory.” Oto tu jawnie mówi, że i natura
zrodziła, i że natura zrodzona, i natura przyjęła naturę: co większość
zaprzecza. – Ten sam w tymże:168 „Czy dla jednorodzonego Boga jest zniewagą, Że Ojcem jest mu Bóg niezrodzony, skoro z niezrodzonego Boga
162
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jednorodzone zrodzenie samoistnieje w jednorodzonej naturze?” Oto i tu
mówi o jednorodzonej naturze.
10. Jak trzeba rozumieć powyższe słowa Hilarego. Lecz ponieważ
chce, by te słowa dobrze zostały zrozumiane, tenże sam mówi w IV księdze:169 „Rozumienie tego, co zostało powiedziane, należy brać z przyczyn
mówienia, ponieważ nie rzecz mowie, lecz mowa poddana jest rzeczy.”
Te więc słowa tak można zrozumieć: „Syn nie ma niczego, jak tylko zrodzone”, to jest niczego nie ma, na ile jest Bogiem, jak tylko co rodząc się
przyjął, i sam rodząc się miał naturę Ojca samoistniejącą w sobie.
11. Wykład popiera słowami tegoż: Stąd tenże Hilary dodaje w V księdze:170 „Tę samą naturę ma zrodzony, którą ten, który zrodził, tak jednak,
że zrodzony nie jest tym, który zrodził: bo w jaki sposób będzie on, skoro
jest zrodzony? Lecz w tym samym samoistnieje ten, który jest zrodzony,
w którym jest cały ten, który zrodził, bo nie skądinąd jest, który zrodzony
jest. I dlatego nie odnosi się do czegoś innego, ponieważ w jednym samoistnieje z jednego. I tak w rodzeniu Syna, że tak powiem, i za naturą swoją
postępuje niezmienny Bóg, rodząc niezmiennego Boga; i natury swej nie
gubi doskonałe zrodzenie niezmiennego Boga z niezmiennego Boga.
Pojmujmy więc samoistniejącą w nim naturę Boga, skoro Bóg jest w Bogu,
a poza nim, który jest Bogiem, nie ma innego Boga, ponieważ on Bogiem
i Bóg w nim.” Naucza się więc, że prawda natury Boga Ojca jest w Bogu
Synu, ponieważ rozumie się, że Bóg jest w tym, kto jest Bogiem. Jest
bowiem jeden w jednym i jeden z jednego.
[85] 12. Czyta się: Ojciec ze swej substancji rodzi Syna i Syn substancji Ojca. Mówi się także i często czyta w Piśmie Świętym, że Ojciec ze
swej substancji rodzi Syna. Stąd Augustyn w księdze De fide ad Petrum171
powiada: „Bóg Ojciec z żadnego Boga nie zrodzony, raz ze swej natury bez
początku zrodził Boga Syna, równego sobie, i tym samym Bóstwem, którym sam z natury wieczny jest, współwiecznego.” Oto tu mówi Augustyn:
Syna zrodzonego z natury Ojca. Jedna zaś jest natura Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Jeżeli więc z natury Ojca zrodzony jest Syn, zrodzony jest z natury Syna i Ducha Świętego, a stąd z natury trzech osób.
13. Tenże też Augustyn w XV księdze de Trinitate172 powiada, że Chrystus jest Synem substancji Ojca i z substancji Ojca zrodzonym, roztrząsając
te słowa Apostoła, tak mówiącego o Bogu Ojcu:173 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł w królestwo Syna umiłowania swego. Rzecze:
„Co powiedziane jest: Syna umiłowania swego, nie inaczej pojmuje się,
niż Syna swego umiłowanego, niż Syna swojej substancji. Miłość bowiem
Ojca, która jest w jego niewypowiedzianie prostej naturze, nie jest niczym
169
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innym, niż samą naturą i substancją, jak często mówiliśmy i często powtarzać nie mierzi; a przez to Syn umiłowania jego nikim innym nie jest, niż
tym, kto z jego substancji został zrodzony.” Oto otwarcie mówi tu Augustyn,
że Syn jest zrodzony z substancji Ojca i jest Synem substancji Ojca.
14. Ten sam również Augustyn w II księdze Contra Maximinum haereticum,174 twierdzi, że substancja Boga zrodziła Syna i Syn zrodzony jest
z substancji Ojca, mówiąc: „Pełni myśli cielesnych nie sądzicie, że substancja Boga z samej siebie zrodziła Syna, jeżeli nie cierpiała tego, co substancja ciała cierpi gdy rodzi. Błądzicie, nie rozumiejąc Pism, ani mocy
Bożej.175 W żaden bowiem sposób nie myślicie o prawdziwym Synu Boga,
jeżeli przeczycie, że jest on z natury Boga zrodzony. Bo nie był już Synem
człowieka, który z daru Boga stał się Synem Boga, zrodzony z Boga przez
łaskę, a nie przez naturę. Czy może, chociaż nie był Synem człowieka, był
jednak jakimś, jakimkolwiek stworzeniem, które obróciło się w Syna Boga,
dzięki Bogu przemieniającemu? Lecz niczego takiego nie ma: więc albo
z nicości, albo z jakiejś substancji jest zrodzony. Lecz nie wierzymy, byście
uważali, że Syn Boga jest z nicości, bo twierdziliście, że wy nie mówicie,
iż Syn Boga jest z nicości. A więc jest z jakiejś substancji. A jeżeli [86] nie
z Ojca, powiedzcie z której jest. Lecz nie znajdujecie. Niech więc już was
nie mierzi wyznawać, że jednorodzony Syn Boga, Jezus Chrystus, jest z substancji Ojca.”
15. Tenże w tymże:176 „Obaj czytamy:177 Abyśmy byli w prawdziwym
Synu jego, Jezusie Chrystusie. Powiedzcie więc nam, czy ten prawdziwy Syn
Boga, od tych którzy z łaski są synami jakąś właściwością wyróżniony, nie
jest z żadnej substancji, czy z jakiejś. Powiesz: „Nie mówię, że z żadnej,
żebym nie powiedział z nicości”; więc jest z jakiejś substancji. Pytam, z której? Jeżeli nie jest z substancji Ojca, szukaj innej. Jeżeli nie znajdujesz innej,
uznaj substancję Ojca i wyznaj Syna współistotnego (homousion) z Ojcem.”
16. Tenże w tymże:178 „Wyznaję, że Bóg Ojciec zrodził całkiem nie zepsuty, lecz zrodził to czym sam jest. Mówię też, co często mówić należy:
Albo z jakiejś substancji zrodzony jest Syn Boga, albo z żadnej. Jeżeli z żadnej: więc z nicości; czego wy już nie mówicie. Jeżeli zaś z jakiejś, jednak
nie z substancji Ojca, nie jest prawdziwym Synem. Jeżeli zaś z substancji
Ojca, jednej i tej samej substancji są Ojciec i Syn.” „Wy179 zaś nie chcecie
Syna zrodzonego z substancji Ojca, a jednak ani z nicości ani z jakiejś materii, lecz przyznajecie, że jest z Ojca. I nie widzicie jak konieczne jest, by
ten, kto nie jest z nicości ani z jakiejś innej rzeczy, był z Boga, chyba że nie
mógłby być z substancji Boga; i tym być, czym Bóg jest, z kogo jest, to jest
174
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Bogiem zrodzonym z Boga, bo nie inny był wcześniej, lecz współwieczna
natura jest z Boga.”
17. Zbierając powyższe w całość okazuje w jakim należy je brać
znaczeniu. Powyższe słowa zdają się wskazywać, że Boska substancja zrodziła Syna, i że Syn zrodzony jest z substancji Ojca, i że z Boga jest współwieczna natura, i że Ojciec zrodził to, czym sam jest. To zaś czym sam jest,
jest istotą Bożą; i tak można uważać, że istota Boża zrodziła. – Słowa te
burzliwie nas poruszają; jakim sposobem należy je pojmować, wolałbym
słyszeć od innych, niż wykładać. Bym jednak powiedział bez uprzedzenia
i lekkomyślności, mogą być przyjęte jako powiedziane w tym znaczeniu:
„Natura współwieczna jest z Boga”, to jest Syn współwieczny Ojcu jest
z Ojca, tak że jest tą samą z nim naturą, albo tej samej natury. – To znaczenie potwierdza tamże Augustyn,180 dodając i jakby wyjaśniając co powiedział: powiedziawszy bowiem „Natura współwieczna z Boga jest”,
dodał: „Nie czym innym jest Syn, niż tym z czego jest, to znaczy jednej i tej
samej substancji jest.” Potem [87] jaśniej ukazuje, że należy mieć takie pojmowanie powyższych słów, mówiąc w tej samej księdze Contra Maximinum181: „Trójca ta jest jednej i tej samej substancji, ponieważ nie z jakiejś
materii lub z nicości jest Syn, lecz z kogoś jest zrodzony, a także Duch Święty nie z jakiejś materii lub z nicości jest, lecz stąd jest, skąd pochodzi.” Tymi
przeto słowy otwarcie ukazuje, że dlatego mówi się „Syn jest z substancji
Ojca”, ponieważ jest z Ojca zrodzony, tak że jest z nim jednej substancji;
i „Duch Święty jest z substancji Ojca i Syna”, ponieważ od obu pochodzi,
tak że jest tej samej substancji.
Rozdział 2 (16).
1. Że ani Syn ani Duch Święty nie jest z nicości, lecz z czegoś, jednak
nie z materii. Dowodzi się też z tych słów, że Syn i Duch Święty nie są z nicości, lecz z czegoś, jednak nie z jakiejś materii. Stąd także Hilary w XII
księdze De Trinitate182 rzecze: „Jednorodzony Bóg gdy został zrodzony,
świadczy iż Ojciec jest sprawcą; ponieważ z trwającego zrodzony został,
nie jest zrodzony z nicości; a ponieważ zrodzony został przed czasem,
rodząc się wyprzedza wszelkie zrozumienie.”183 Tu jasno jest powiedziane,
że Syn nie jest z nicości.
2. Podobnie i o Duchu Świętym nie należy mówić, że jest lub pochodzi
z nicości, ponieważ „Syn z substancji Ojca zrodzony został”,184 czyli jest od
180
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Ojca, z którym jest tej samej substancji i tą samą substancją. W tym znaczeniu
również należy przyjąć i to:185 „Ojciec zrodził to, czym sam jest”, to znaczy
Syna, który jest tym, czym Ojciec. – A że to tak trzeba pojmować wyjaśnia
Augustyn. Mówiąc w pierwszej księdze Contra Maximinum:186 „To zrodził
Ojciec, czym jest: inaczej nie jest prawdziwie Synem, jeżeli czym jest Ojciec,
nie jest Syn.”
3. Również „substancja Boga zrodziła Syna”,187 to jest Ojciec – substancja zrodził Syna, który jest tą samą substancją i tejże substancji. – Że to tak
ma być pojmowane, ukazuje Augustyn mówiąc do Maksymi- [88] na188 „Jak
mówisz: Duch zrodził ducha, tak mów: Duch zrodził ducha tejże natury
lub substancji. Również, jak mówisz: Bóg zrodził Boga, tak mów: Bóg
zrodził Boga tej samej natury lub substancji. Jeślibyś w to uwierzył i mówił,
o nic w tej rzeczy nie będziesz więcej oskarżany”. Tymi bowiem słowami
ukazuje, w jaki sposób powyższe powinny być pojmowane.
4. Podobnie „Syn zrodzony jest z substancji Ojca”, lub „Ojciec zrodził
Syna ze swej natury czyli istoty”,189 to jest natura i istota zrodziła z siebie
Syna tejże istoty i natury i który jest tą samą istotą i naturą. Podobnie wykładaj owo:190 „Syn substancji Ojca”, to znaczy Syn Ojca – substancji, to znaczy
który jest substancją. Z którym i Syn jest tą samą substancją, ponieważ Syn
jest współsubstancjalny z Ojcem. – A to znaczenie wspierane jest słowami
Augustyna, który w VII księdze De Trinitate191 rzecze: „Trzy osoby tej samej
istoty, lub trzy osoby zwiemy jedną istotą. Nie mówimy zaś trzy osoby
z jednej istoty, jakoby czym innym było tam co jest istotą, a czymś innym
co osobą.” Tymi słowami wskazuje, że nie należy mówić, iż osoba jest
z istoty, chyba w znaczeniu powyższym. – To znaczenie potwierdzane jest
także z tego, co tenże sam mówi w XV księdze De Trinitate:192 „Jak nasza
wiedza niepodobna jest do wiedzy Bożej, tak i nasze słowo, które rodzi się
z naszej wiedzy, niepodobne jest do owego Słowa Bożego, które zrodzone
jest z istoty Ojca. To samo jest gdybym powiedział z wiedzy Ojca, z mądrości
Ojca, lub co jest wyraźniejsze: z istoty Ojca, z wiedzy Ojca, z mądrości Ojca.”
Z tego więc pojmowania „Słowo192a Boga Ojca, jednorodzony Syn, we
wszystkim Ojcu podobny i równy, słusznie zwany jest Bóg z Boga, światłość
ze światłości, mądrość z mądrości, istota z istoty: ponieważ jest całkowicie
tym czym Ojciec, jednak nie Ojcem, ponieważ ten jest Synem, tamten
Ojcem.”
185
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Rozdział 3 (17)
Dlaczego Słowo Ojca zwane jest synem z natury. Stąd jest, że sam
Jednorodzony Boga zwany jest synem z natury, ponieważ tej samej natury
jest i tą samą naturą z Ojcem. Dlatego Hilary w księdze De Trinitate193
mówiąc o Chrystusie powiada: „Z natury synem jest, ponieważ ma tę samą
naturę, jaką ten, który zrodził.”
[89] DYSTYNKCJA VI
Rozdział jedynyr (18).
1. Czy Ojciec zrodził Syna z woli czy z konieczności, oraz czy chcąc
lub nie chcąc jest Bogiem. Prócz tego zwykło się pytać, czy Ojciec zrodził Syna z woli, czy z konieczności. O tym Orozjusz do Augustyna194 tak
mówi: „Z woli zrodził Ojciec Syna czy z konieczności? Ani z woli ani z konieczności, ponieważ konieczności w Bogu nie ma; wola nie może wyprzedzać mądrości.” „O tym, jak rzecze Augustyn w XV księdze De Trinitate,195
śmieszna jest rozprawa Eunomiusza, od którego pochodzą błędnowiercy
Eunomianie; on ponieważ nie mógł zrozumieć ani nie chciał uwierzyć,
że jednorodzone Słowo Boga jest Synem Boga z natury, to jest zrodzonym
z substancji Ojca, powiedział, że nie jest synem natury lub substancji, lecz
synem woli Boga: chcąc twierdzić, że dochodzi wola Boga, którą rodziłby
Syna, tak jak my czasem czegoś chcemy, czego przedtem nie chcieliśmy,
przez co natura nasza pojmowana jest jako zmienna, czego oby nie było,
żebyśmy wierzyli iż jest w Bogu.”
2. Odpowiedź katolika. Mówmy przeto, że Słowo Boga jest synem
Boga z natury, nie z woli, jak uczy Augustyn w XV księdze De Trinitate,196
gdzie pewnego katolika odpowiadającego błędnowiercy pochwala mówiąc:
„Ostro zaiste ktoś odpowiedział przewrotnie pytającemu błędnowiercy, czy
Bóg Syna zrodził chcąc czy nie chcąc, aby gdy odpowie „nie chcąc” wynikła
niedorzeczna nędza Boga; jeżeli zaś „chcąc”, zaraz wywnioskował to co
zamierzył, mianowicie że nie jest synem z natury, lecz z woli. A on trzeźwo
zapytał go wzajem, czy Bóg Ojciec chcąc czy nie chcąc jest Bogiem, aby jeśli
odpowiedziałby „nie chcąc”, wynikła wielka niedorzeczność i nędza, w którą
193

Księga V, n. 37 (PL 10,155A; u Lombarda w Glossa na List do Rzymian I,4 (PL
191,1311 B).
r
Rozdział jedyny. Zagadnienie w numerze 1 postawił już (w słowach Orozjusza) autor
Summa sententiarum, I,7 (PL 171,1079 B; 176,53 B); prawie to samo znajduje się u Rolanda
Bandinelli, w Sententiae (wydał A. M. Gietl, Freiburg im Breisgau 1891, s. 31); ale by je rozwiązać Lombard ucieka się do tekstu samego Augustyna.
194
Dialogus quaestionum, 65, kwestia 7 (wśród dzieł Augustyna, PL 40,736).
195
Rozdział 20, n. 38 (PL 42,1087; CCL 50A,515).
196
Tamże, (PL 42,1087; CCL 50A,516).
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o Bogu wierzyć wielkim jest obłędem; jeżeli zaś powiedziałby „chcąc”, odpowiedziano mu: więc i on ze swojej woli jest Bogiem, nie [90] z natury.
Cóż więc pozostało, jak tylko by zamilkł, widząc że swoim pytaniem wplątał się w węzeł nie do rozwiązania?” Z powyższego naucza się, że nie należy przyznawać, iż Bóg z woli lub z konieczności, albo chcąc lub nie chcąc
jest Bogiem; również, że z woli lub konieczności, lub chcąc albo nie chcąc
zrodził Syna.
3. Sprzeciw wobec powyższego. Lecz wobec tego zarzuca się: Wola
Boga jest naturą czyli istotą Boga, bo nie czym innym jest być Bogiem, czym
innym chcieć; i dlatego jak jedna jest istota trzech osób, tak i jedna wola.
Jeżeli więc Bóg z natury jest Bogiem, i z woli jest Bogiem; a jeżeli Słowo
Boga z natury synem Boga jest, to i z woli synem Boga jest. – Odpowiedź.
To zaś łatwo jest odeprzeć. Bo i przewidzenie Boga czy wiedza, którą zna
lub przewiduje dobro i zło, jest naturą czyli istotą Bożą. I przeznaczenie
czy wola jego, jest tą samą istotą Bożą; i nie jest czym innym dla Boga wiedzieć lub chcieć niż być. A chociaż jednym i tym samym są wiedza lub wola
Boga, to jednak nie mówi się o woli cokolwiek mówi się o wiedzy i na odwrót; i nie wszystko Bóg chce swoją wolą, co zna swoją wiedzą, ponieważ
wiedzą swoją poznał zarówno dobro jak zło, wolą zaś chce tylko dobra.
Wiedza bowiem Boga i przewidywanie jest o dobru i o złu, wola zaś i przeznaczenie tylko o dobru; a jednak w Bogu jednym i tym samym jest wiedza i wola, oraz przewidywanie i przeznaczenie. I tak chociaż natura i wola
Boga są czymś jednym, wszakże mówi się, że Ojciec zrodził Syna z natury,
nie z woli, i jest Bogiem z natury, nie z woli.
4. Jak należy rozumieć te słowa: Ojciec ani chcąc ani nie chcąc jest
Bogiem, i ani nie chcąc ani chcąc zrodził Syna. Powyższe jednak słowa, którymi roztropnie powiedziane zostało, że Bóg Ojciec ani chcąc ani
nie chcąc jest Bogiem, ani chcąc ani nie chcąc zrodził Syna, czy z woli lub
konieczności, w takim znaczeniu wydają mi się do przyjęcia: żebyśmy rozumieli wolę uprzednią lub dochodzącą, tak jak pojmował Eunomiusz.197
Bo on nie jest Bogiem wolą uprzednią lub sprawczą, lub chcąc wcześniej
niż Bóg; i nie zrodził Syna wolą uprzednią albo dochodzącą, ani nie zrodził Syna wpierw chcąc niż rodząc. Jednak zrodził chcący, tak jak zrodził
władny, i zrodził dobry, i zrodził mądry, i w ten sposób. Jeżeli bowiem
mówi się, że Syna zrodził Ojciec mądry i dobry, dlaczego nie chcący? Skoro
tak jest Bogu, że to samo jest być chcącym, co być Bogiem, jak to samo jest
być [91] mądrym, co być Bogiem. – Mówmy więc, że Ojciec, jak mądry, tak
chcący zrodził Syna, lecz nie wolą wyprzedzającą lub dochodzącą. To znaczenie ukazuje i potwierdza Augustyn,198 tak mówiąc o Liście do Efezjan:
197
Świadczy Augustyn, jak wyżej n. 1, a zwłaszcza Atanazy, Oratio III contra Arianos,
nn. 60-67 (PG 26,447-468).
198
A nawet Hieronim o Ef 1,5: Który przeznaczył nas do przybrania za synów itd. (PL
26[1845]448 C – 449 A); co prawidłowo przytoczone jest niżej, księga III, dystynkcja 10,
rozdział 2 n. 5.
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„O Synu Boga, to jest Panu naszym Jezusie Chrystusie, napisane jest,199 że
z Ojcem zawsze był, i nigdy go by był, wola ojcowska nie wyprzedziła. I on
mianowicie Synem jest z natury.”
5.s Hilary w księdze De synodo:200 „Tych, którzy mówią, że Syn Boga jest
z nieistniejących, podobnie i tych, którzy mówią, że ani radą ani wolą Ojciec
nie zrodził Syna, wyklina święty Kościół.” – Również:201 „jeżeli ktoś mówi,
że Syn zrodził się wbrew woli Ojca, niech będzie wyklęty. Bo nie wbrew woli
Ojca, Ojciec zmuszony, lub wiedziony naturalną koniecznością chociaż nie
chciał, zrodził Syna: lecz zaraz gdy zechciał, bez czasu i bezboleśnie jednorodzonego ze siebie pokazał.”

DYSTYNKCJA VII
Rozdział 1 (19).
1. Tu pyta się, czy Ojciec mógł lub chciał zrodzić Syna. Tu niektórzy zwykli się pytać czy Ojciec mógł lub chciał zrodzić Syna. Jeżeli bowiem,
mówią, mógł i chciał zrodzić Syna, przeto mógł i chciał coś, czego Syn ani
nie mógł ani nie chciał, bo Syn nie mógł ani nie chciał zrodzić Syna. – Na
tę chytrość łatwo odpowiadamy mówiąc: Móc lub chcieć zrodzić Syna, to
nie jest móc lub chcieć coś podległego woli lub mocy; jest jednak jakąś
mocą lub wolą, mianowicie móc lub chcieć zrodzić Syna. Dlatego należy
rozróżnić pojmowanie przedłożonego wyrażenia. Móc lub chcieć zrodzić
Syna, jest móc lub chcieć czegoś; ale zrodzenie Syna nie jest czymś z tego,
co podlega Bożej mocy i woli; i nie jest czymś wśród wszystkich lub
o wszystkich, lecz ponad wszystko i przed wszystkim. Bowiem nie chciał
ani nie mógł przedtem niż zrodził; [92] jak i nie istniał przedtem zanim
zrodził, ponieważ od wieczności istniał i od wieczności zrodził. – Możemy
to zobaczyć również z podobieństwa: Ojciec bowiem może być Ojcem
i chce być Ojcem; Syn zaś ani nie może ani nie chce być Ojcem; więc Ojciec
może i chce czegoś, czego nie może ani chce Syn. Nie wynika, że być Ojcem
nie jest być czymś, jak dalej zostanie wykazane.202

199

Zobacz Syr 1,1: I z nim zawsze była i jest przed wiekami.
Numer 5. Według Glossa Piotra z Poitiers, ten zapis dodany być powinien do słów:
„Jeżeli bowiem Ojciec mądry i dobry” (jak wyżej n. 4): „Tu powinna być czytana ta glosa
ulotna na marginesach ksiąg (księgi b) umieszczona: ‘Hilary w księdze De Trinitate’ (tak!)
itd.; która dlatego została dołączona, ponieważ w niej Hilary wyraźnie wykazuje, że Ojciec
wolą zrodził Syna (b 36r; n 9a; p 47d).
200
Numer 34 (PL 10,507 B-C).
201
Numer 58 (PL 10,520 C).
202
W dystynkcji 28, rozdziale 5.
s
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2. Przedkłada pewne słowa Augustyna, którymi słuchacz może być
wstrząśnięty. Lecz mocno porusza nas co mówi Augustyn w pierwszej
księdze Contra Maximinum,203 który twierdził, że Ojciec jest mocniejszy
od Syna, dlatego że zrodził Syna, Boga Stwórcę, a Syn nie; i mówił, że Ojciec mógł zrodzić, a Syn nie, i dlatego jest mocniejszy od Syna. – Odpowiadając na to Augustyn, chcąc okazać że Ojciec nie jest mocniejszy od Syna,
zdaje się mówić że Syn także mógł rodzić, tymi słowami: „Precz z tym, by
dlatego mocniejszy był Ojciec od Syna, jak uważasz, ponieważ Ojciec zrodził Stwórcę, a Syn nie zrodził Stwórcy. Nie dlatego, że nie mógł, lecz nie
było trzeba.” – Patrz i starannie zważ te słowa: „Nie dlatego, że nie mógł,
lecz nie było trzeba”. Wydaje się bowiem mówić, że Syn mógł zrodzić, lecz
nie było trzeba; i tak mógł, czego nie było trzeba. Dlaczego zaś nie było
trzeba, dodaje mówiąc:204 „Przesadne bowiem byłoby Boskie rodzenie, gdyby
zrodzony Syn zrodził Ojcu wnuka; bo i ten wnuk, gdyby dziadowi swemu
nie zrodził prawnuka, zgodnie z dziwną waszą mądrością zwany byłby niemocny. Podobnie także ten, gdyby wnuka nie zrodził swemu dziadowi
a prawnuka pradziadowi, nie byłby przez was nazywany wszechmocnym.
I nie wypełniłby się ciąg rodzenia, gdyby zawsze jeden z drugiego się rodził
i nikt by go nie doprowadził do końca, gdyby nie starczył jeden. Wszechmocny więc wszechmocnego Syna Ojca z natury zrodził, a nie zrobił.”
3. Przeciwstawia się wyżej powiedzianym słowom Augustyna. To
zaś niektórym nie wydaje się móc stać, mianowicie że Syn mógłby rodzić.
Jeżeli bowiem Syn mógł rodzić, mógł być ojcem; a jeżeli mógł być ojcem,
mógł przeto być ojcem albo siebie, albo Ojca, albo Ducha Świętego, albo
kogoś innego. Lecz kogoś innego nie, bo nigdy nie było żadnego innego;
i nie Ojca, bo Ojciec jest niezrodzony i niezradzalny; i nie siebie, bo żadna
rzecz samej siebie rodzić nie może;205 ani Du- [93] cha Świętego, ponieważ nie mógł się urodzić. Gdyby bowiem mógł się urodzić, mógł być Synem
i tak mógł być zmienny.
4. Tu pyta się, jak powinno być rozumiane. Jak więc brać co wyżej
zostało powiedziane: „Nie dlatego, że nie mógł zrodzić, lecz nie było trzeba”, jakby: mógł, lecz nie było trzeba? Nie jest nam przejrzyste odkryć,
w jaki sposób to jest prawdziwe, i dlatego raczej w milczeniu trzeba pominąć, chyba że natarczywość pytających zmusi mnie coś o tym powiedzieć.
5. Tu ujawnia się w jakim należy brać znaczeniu. Może więc być rozumiane tak: „Nie dlatego, że nie mógł, lecz nie było trzeba”, to jest nie
z niemocy jego było, że Syn nie zrodził, lecz nie wypadało mu; jak Bóg Syn

203

Prawidłowo w księdze II, rozdział 12, n. 3 (PL 42,768).
Tamże: „Przesadne bowiem byłoby... gdyby nie starczał jeden. Wszechmocny więc
zrodził wszechmocnego Syna, ponieważ cokolwiek czyni Ojciec, to i Syn podobnie czyni.
Syna mianowicie tego Ojciec z natury zrodził, nie zrobił” (PL 42,768n).
205
Zobacz wyżej, dystynkcja 3, rozdział 4.
204
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nie jest Bogiem Ojcem a to jednak nie jest z jego niemocy. Bo i Ojciec podobnie nie jest Synem a to nie jest z niemocy Ojca. Lecz pyta Maksymin,206
biskup Arian: Skąd więc jest, że Ojciec nie może być Synem, lub Syn Ojcem? Zaiste nie z niemocy, lecz Ojciec jest Ojcem z własności rodzenia,
dzięki której trzeba, by on nie był Synem; a Syn własnością zrodzenia jest
Synem, dzięki której trzeba, by on nie był Ojcem. O tych własnościach
potem będzie mowa pełniej.207
Rozdział 2t (20).
1. Czy Ojciec z natury ma moc zrodzić Syna i czy to jest jakaś moc,
która jest w Synu. Niektórzy208 również pytają, czy Ojciec z natury mocen
jest rodzić Syna i czy to jest jakaś moc, która jest w Synu. – Na co odpowiadamy, że nie jest mocen jeśli nie z natury; jego moc bowiem jest naturą
lub istotą.
[94] 2. Oni jednak mówią, jeżeli mocen jest rodzić, ma więc moc rodzenia; Syn zaś nie ma mocy rodzenia, jeżeli nie może rodzić; ma więc Ojciec
jakąś moc, której nie ma Syn. – To nie wynika. Całkowicie bowiem tę samą
moc ma Syn, którą i Ojciec, Ojciec mógł nią zrodzić, a Syn być zrodzony. Ta
sama bowiem moc jest w Synu, którą mógł być zrodzony, która jest i w Ojcu,
którą mógł zrodzić.
3. Lecz przeciw temu zarzuca się: Czym innym jest móc zrodzić, czym
innym móc się zrodzić. – Tu należy rozróżnić: jeżeli bowiem gdy mówi się
„czym innym jest móc zrodzić, czym innym móc się zrodzić”, zaznaczasz że
inna jest moc, którą Ojciec mocen jest zrodzić, a inna, którą Syn mocen
jest się zrodzić, pojmowanie jest błędne. Jeżeli zaś powiedziałbyś, że Ojciec może mieć inną własność czyli cechę, którą jest rodzicem, a Syn inną,
którą jest zrodzony, pojmowanie jest prawdziwe. Inną bowiem własność
ma Ojciec, przez którą jest Ojcem; inną Syn, przez którą jest Synem.
4. Jak należy rozumieć: Syn ma lub nie ma mocy rodzenia. Tak również gdy mówi się: Syn nie ma mocy rodzenia, którą ma Ojciec, można to
pojąć dwojako. Jeżeli bowiem powie się „Syn nie ma mocy rodzenia, którą i Ojciec”, to jest którą mocen jest rodzenia, to jest by zrodził lub rodził
206
Gdzie, nie wiadomo, ponieważ o tym zagadnieniu nic nie można znaleźć ani w Collatio cum Maximino, ani w księdze Contra Maximinum; a być może zagadnienie nie zgadza się z nauką Arian.
207
W dystynkcjach 26-28 niżej.
t
Zobacz Glossa pseudo Piotra z Poitiers o tym miejscu: „Mistrz Piotr Abelard zgadzał
się z wnioskiem, mianowicie że w Ojcu jest jakaś moc, której nie ma w Synu. To zaś mu się
wydało z jakiegoś kazania biskupa Maksyma, które czyta się na Wielkanoc (PL 178,991 D),
gdzie zdaje się wszechmoc przyznawać szczególnie Ojcu” (b 30b, n 9b).- Zobacz: J. Schneider,
Die Lehre von Dreieinigem Gott..., 69n; oraz I. Brady, Peter Manducator and the Oral
Teachings of Peter Lombard, w Antonianum 41(1966)466-469.
208
W pewien sposób Piotr Abelard, Theologia Scholarium. I,10 (PL 178,991 D, 993 A-B);
oraz Hugo ze Świętego Wiktora, De sacramentis, II,1,2 (PL 176,373 B).
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jak Ojciec, to jest prawda. Jeżeli zaś pojmuje się tak: nie ma mocy, którą
mógłby się rodzić albo być zrodzonym, którą to Ojciec mocen jest by zrodził lub by rodził, jest błędem. Jak mówi się Ojciec ma moc, którą może
być Ojcem, Syn zaś nie ma mocy, którą mógłby być Ojcem; i na odwrót.:
Syn ma moc, którą może być Synem, Ojciec zaś nie ma mocy, którą mógłby być Synem. Ma więc jakąś Ojciec, której nie ma Syn i na odwrót? Precz
z tym! Ponieważ ta sama jest moc Ojca, którą może być Ojcem, i Syna, którą
może być Synem. Tak też jedna jest wola, którą Ojciec chce być Ojcem, nie
Synem, a Syn chce być Synem, nie Ojcem; i ta sama jest wola Syna którą
chce być zrodzony i żeby Ojciec zrodził, oraz Ojca którą chce być rodzicem
zrodzonego Syna.
[ 95] DYSTYNKCJA VIII
Rozdział 1 (21).
1. O własności i niezmienności oraz prostocie istoty Boga. Teraz
należy rozprawiać o prawdzie czyli własności i niezmienności oraz prostocie
Boskiej natury lub substancji czyli istoty.
2. „Jest więc Bóg, jak mówi Augustyn w V księdze De Trinitate,209 bez
wątpienia substancją lub, jeśli lepiej to się nazywa, istotą, którą Grecy zwą
„ousia”. Jak bowiem od tego, co jest być mądrym, nazywana jest mądrość,
a od tego czym jest wiedzieć, zwana jest wiedza, tak od tego czym jest istnieć, nazywana jest istota. A kto bardziej istnieje, niż ten, który powiedział
słudze swemu Mojżeszowi:210 Jam jest, którym jest, oraz Powiesz synom
Izraelowym: Który jest posłał mnie do was.
3. Ten prawdziwie i właściwie nazywany jest istotą, którego istota nie
zna przeszłości lub przyszłości. Stąd Hieronim pisząc do Marcelli rzecze:211
„Bóg sam, który nie ma początku, prawdziwie miano istoty otrzymał, ponieważ w porównaniu z nim, który prawdziwie istnieje, ponieważ jest niezmienny, rzeczy zmienne są jakby nie istniały. O czym bowiem mówi się „było”,
tego nie ma, a o czym mówi się „będzie”, jeszcze nie ma. Bóg zaś tylko jest,
który nie zna „było” lub „będzie”. Sam więc Bóg prawdziwie istnieje, z którego istotą porównane nasze bytowanie nie istnieje.”
209
Rozdział 2, n. 3 (PL 42,912; CCL 50,207n). Zobacz także De civitate Dei, XII, rozdział
2 (PL 41,350; CSEL 40-I,568n; CCL 48,356n).
210
Wj 3,14.
211
Glossa ordinaria, do Wj 3,14: „Hieronim pisząc do Marcelli” itd. (u Mikołaja z Liry,
I,128a); z Rabana Maura do tego miejsca (PL 108,21 C-D), który zaczerpnął to od Izydora,
Etymologiae, VII, rozdział 1, nn. 10-13 (PL 82,261 A-B). On zaś zgarnął od Hieronima, Epistola 15 (ad Damasum), n. 4 (PL 22,357; CSEL 54,65), od Augustyna, De civitate Dei, VIII,
rozdział 11 (PL 41,236; CSEL 40-I, 373; CCL 47,228), oraz De fide et symbolo, rozdział 4, n. 6
(PL 40,185; CSEL 41,10n), jak również od Grzegorza, Moralia, XVIII, rozdział 50, n. 81 (PL
76,87 B) itd.
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4. Trzeba zbadać jak należy pojąć słowa Hieronima. Tu starannie
trzeba zważyć w jaki sposób powinny być rozumiane te słowa Hieronima,
mianowicie: Bóg tylko jest i nie zna „było”. Jakby nie można było mówić
o Bogu „był” lub „będzie”, lecz tylko „jest”; skoro często znajdujemy napisane o nim:212 Był od wieczności, był zawsze i będzie na wieki, i [96] tego
rodzaju. Stąd wydaje się, że nie należy o Bogu mówić tylko „był”, lub „jest”,
albo „będzie”. Gdyby bowiem mówiono tylko „był”, uważano by, że przestał
istnieć; gdyby mówiono tylko „jest”, uważano by, że nie zawsze istniał, lecz
zaczął istnieć; gdyby mówiono tylko „będzie”, uważano by, że jeszcze nie
istnieje. Należy więc mówić, że zawsze był, jest i będzie, by rozumiano, że
ani nie zaczął, ani nie przestał, ani nie przestaje, ani nie przestanie istnieć.
5. O tym Augustyn na św. Jana tak mówi:213 „Chociaż o rzeczy wiecznej
ściśle mówi się „jest”, według nas słusznie mówi się „była” i „będzie”. „Była”,
bo nigdy nie ustała; „będzie” bo nigdy nie zaniknie; „jest” bo zawsze istnieje;
nie przeszła, jakby nie została; nie powstanie, jak to, czego nie było.
Chociaż więc nasza mowa zmienia się z czasem, o tym prawdziwie orzeka
się czasowniki każdego czasu, kogo nigdy nie zabrakło, ani nie brakuje, lub
zabraknie. I dlatego nic dziwnego, że mówiąc o Duchu prawdy, Prawda
powiedziała w czasie przyszłym:214 To tylko, co usłyszy, opowie. Usłyszy,
od tego mianowicie, od kogo pochodzi. U niego słyszeć jest wiedzieć; tym
samym również istnieć: od kogo więc ma istotę, od tego słyszenie, to jest
wiedzę, która nie jest czym innym niż istotą. Usłyszy więc powiedział o tym,
co usłyszał i słyszy, to jest co zawsze wiedział, wie i wiedzieć będzie.” Oto
tu Augustyn mówi, że czasowniki każdego czasu orzeka się o Bogu, ale właściwie: „istnieje”.
6. Tu odkrywa, jak trzeba to rozumieć. To więc, co mówi Hieronim
tak trzeba rozumieć: „Nie wie, że był lub będzie, lecz tylko że jest”, to znaczy
gdy mówi się o Bogu, że był lub będzie, nie należy rozumieć, że przeminął, albo dopiero będzie, lecz że po prostu istnieje, bez jakiegokolwiek czasowego ruchu. Chociaż bowiem rzeczowniki różnych czasów orzekane są
o Bogu, jak „był”, „będzie”, „jest”, jednak wtedy nie wyrażają zmian czasowych, mianowicie przeszłości lub przyszłości, albo przeszłości niedokonanej, lub przeszłości dokonanej, albo przeszłości więcej niż dokonanej, lecz
po prostu istnienie Bóstwa.
7. Sam tylko Bóg więc nazywa się ściśle istotą lub istnieniem. Stąd Hilary w VII księdze De Trinitate rzecze:215 „Być nie jest dla Boga przypadłością, lecz samoistną prawdą oraz trwałą przyczyną i naturalną własnością
rodzaju.”
212
Prz 8,23: Od wieku jestem ustanowiona; Syr 1,1,: i z nim zawsze była; Ps 89,2: Od
wieku i aż do wieku ty jesteś.
213
Traktat 99, nn. 4-5 (PL 35,1887n; CCL 36,584n).
214
J 16,13.
215
Numer 11 (PL 10,208 B-C).
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[97] Rozdział 2u (22).
1. Tu o niezmienności. Również istota samego tylko Boga ściśle zwie
się niezmienna, ponieważ ani się nie zmienia, ani zmienić się nie może.
Stąd Augustyn w V księdze De Trinitate rzecze:216 „Inne istoty lub substancje chwytają przypadłości, przez które dokonuje się w nich wielka lub jakakolwiek zmiana; Bogu zaś coś tego rodzaju zdarzyć się nie może; i dlatego
tylko substancja lub istota, którą jest Bóg, jest niezmienna i jej zaiste najbardziej i najprawdziwiej przypada istnieć. Co bowiem zmienia się, nie zachowuje samego istnienia; a co może się zmienić, nawet gdyby się nie
zmieniło, może nie być czym było; dlatego tylko to, co nie zmienia się,
a nawet zmienić się w ogóle nie może, najprawdziwiej mówi się że istnieje,” to znaczy substancja Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przeto Apostoł
mówiąc o Bogu powiada:217 Który sam ma nieśmiertelność.
2. Jaka jest prawdziwa nieśmiertelność, która jest w samym Stwórcy. Jak bowiem rzecze Augustyn w pierwszej księdze De Trinitate,218 „skoro
mówi się i jest, że dusza w jakiś sposób jest nieśmiertelna, nie powiedziałby sam ma nieśmiertelność, jak tylko ponieważ prawdziwa nieśmiertelność jest niezmienna, której żadne stworzenie mieć nie może, gdyż jest
samego Stwórcy.” Stąd Jakub powiada:219 U którego nie ma odmiany, ani
cienia zmienności; a Dawid:220 Odmienisz ich i odmienią się, ale ty ten
sam jesteś. Dlatego Augustyn, Super Genesim,221 rzecze, iż Bóg nie porusza się ani po miejscach, ani po czasach, stworzenie zaś po czasach i miejscach. Poruszać się po czasach, to jest zmieniać się przez wpływy. Bóg zaś
ani miejscem, ani wpływem zmieniony być nie może. On mówi przez Proroka:222 Bom ja Bóg, a nie odmieniam się. On sam jest niezmienny; stąd
słusznie mówi się, że sam posiada nieśmiertelność.
3. W każdej bowiem zmiennej naturze, jak mówi Augustyn Contra Maximinum,223 niejaką zmianą jest sama śmierć, ponieważ sprawia, że coś
w niej [98] nie istnieje, co było. Stąd i sama dusza ludzka, która dlatego
zwana jest nieśmiertelną, ponieważ nigdy nie przestaje istnieć według swojego sposobu, ma jednak jakąś śmierć swoją. Ponieważ jeśli sprawiedliwie
żyła i grzeszy, umiera sprawiedliwości; jeśli była grzeszna a jest usprawieu

Zobacz: Lombard, Glossa na 1 Tm 6,16 (PL 192,361 A); Walter z Mauretanii, De Trinitate, rozdział 1 (PL 209,577 A); Summa sententiarum, I, 5 (PL 171,1076 A-B; 176,50 B).
– Zobacz L. Ott, Die Trinitätslehre der Summa sententiarum, w Divus Thomas (Fr.)
21(1943)176n.
216
Rozdział 2, n. 3 (PL 42,912; CCL 50,208).
217
1 Tm 6,16.
218
Rozdział 1 n. 2 (PL 42,821; CCL 50,29).
219
Jk 1,17.
220
Ps 101,27-28.
221
De Genesi ad litteram, VIII, rozdział 20, n. 39 (PL 34,388; CSEL 28-I,259).
222
Ml 3,6.
223
Księga II, rozdział 12, n. 2 (PL 42,768).
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dliwiona, umiera grzechowi, bym przemilczał inne jej zmiany, o których
teraz zbyt długo byłoby rozprawiać. I natura niebiańskich stworzeń mogła
umrzeć, ponieważ mogła zgrzeszyć. Bo i Aniołowie zgrzeszyli i stali się demonami, których władcą jest diabeł; a którzy nie zgrzeszyli, zgrzeszyć mogli.
A któremukolwiek stworzeniu rozumnemu dane jest, że nie może zgrzeszyć, nie jest to z własnej natury, lecz z łaski Boga. I dlatego sam Bóg, jak
mówi Apostoł,224 ma nieśmiertelność, który nie z czyjejś łaski, lecz z natury
swojej nie mógł i nie może zmienić się jakimś obróceniem, nie mógł i nie
będzie mógł jakąś zmianą zgrzeszyć.”
4. „A zatem, jak mówi Augustyn w pierwszej księdze De Trinitate,225 chociaż trudne jest, trzeba wpatrywać się i poznawać substancję Boga bez żadnej swej odmiany czyniącego rzeczy zmienne, i bez jakiegokolwiek swego
ruchu czasowego, stwarzającego rzeczy czasowe.” Prawdziwie więc i ściśle
niezmienna jest sama istota Bóstwa, która bez zmiany siebie stworzyła
wszystkie natury.
Rozdział 3 (23).
Tu o prostocie. – Dlaczego stworzenie jest mnogie a nie proste. I ona
sama ściśle a prawdziwie jest prosta, gdzie nie ma żadnej rozmaitości, czy
zmiany lub mnogości części, ani przypadłości, lub jakichkolwiek form.226
Abyś zaś wiedział w jaki sposób prosta jest ta substancja, jak poucza cię
Augustyn w VI księdze De Trinitate,227 „zważ najpierw dlaczego wszelkie
stworzenie jest mnogie i w żaden sposób prawdziwie proste”, najpierw co
do stworzenia cielesnego, potem co do duchowego.
Rozdział 4 (24).
1. Tu ukazuje dlaczego stworzenie cielesne jest mnogie. „Cielesne228
mianowicie stworzenie składa się z części, tak iż tam jedna część jest większa, [99] inna mniejsza, a całość jest większa niż każda część; i w każdym
ciele czym innym jest wielkość, innym barwa, innym postać. Może bowiem
i po zmniejszeniu wielkości pozostać ta sama barwa, a po zmianie barwy
pozostać ta sama postać i ta sama wielkość. A to dowodzi, że natura ciała
jest mnoga, w żaden zaś sposób prosta.”

224

1 Tm 6,16.
Rozdział 1, n. 3 (PL 42,821; CCL 50,30).
226
Tak Piotr Abelard, Theologia Scholarium, II,10: „ Skoro więc tak wielka jest substancji Boskiej jedność, prostota, czystość i tożsamość, że w niej mianowicie nie ma żadnej rozmaitości, zmiany, mnogości rzeczy, części, albo przypadłości, lub jakichkolwiek form” (PL
178,1059 B).
227
Rozdział 6, n. 8 (PL 42,928; CCL 50,236n).
228
Augustyn, tamże.
225
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2. Tu ukazuje dlaczego stworzenie duchowe jest mnogie, a nie proste. „Stworzenie229 duchowe także, którym jest dusza, wprawdzie w porównaniu z ciałem jest prosta; bez porównania z ciałem jest mnoga a nie
prosta. Nazywa się prosta w odniesieniu do ciała, bo nie rozlewa się masą
po przestrzeni miejsca, lecz w każdym ciele i w całym jest cała, i w każdej
jego części jest cała. I dlatego, gdy coś się dzieje w jakiejś nikłej cząstce
ciała dusza to czuje, chociaż nie dzieje się w całym ciele, ona jednak cała
czuje, ponieważ przed całą się nie ukryje. Lecz jednak i nie w samej duszy
jest prawdziwa prostota. Skoro bowiem czym innym jest być artystą, innym
opieszałym, innym bystrym, innym pamiętnym, innym żądza, innym lęk,
innym radość, innym smutek, a te i niezliczone inne tego rodzaju mogłyby
znaleźć się w naturze duszy, i jedne bez drugich, i jedne bardziej inne
mniej, oczywiste jest, że natura nie jest prosta lecz mnoga. Nic bowiem
prostego nie jest zmienne; wszelkie zaś stworzenie jest zmienne”; żadna
więc natura nie jest prawdziwie prosta.
3. „Bóg230 zaś, chociaż rozmaicie jest nazywany, prawdziwie jednak i najwyżej jest prosty. Nazywany jest bowiem wielki, dobry, mądry, szczęśliwy,
prawdziwy i cokolwiek innego rzec wydaje się godne; lecz tym samym jest
jego wielkość, co mądrość: bo nie jest wielki masą, lecz mocą; i tym samym
dobroć co mądrość i wielkość i prawda; i nie czym innym jest tam, że jest
on szczęśliwy, a innym że jest wielki albo mądry, albo prawdziwy, albo
dobry, albo że w ogóle jest.”
Rozdział 5 (25).
Jak Bóg, chociaż jest prosty, jednak rozmaicie nazywany. Tu starannie trzeba zapisać, skoro Augustyn mówi, że sam Bóg jest prawdziwie
prosty, dlaczego mówi, że rozmaicie się nazywa. – Lecz mówi to nie dla
różnicy przypadłości lub części, lecz dla rozmai- [100] tości i wielości mian,
które o Bogu są orzekane, które chociaż są liczne, jedno tylko oznaczają,
mianowicie naturę Boską. One bowiem nie tak są brane, gdy orzekane są
o tej niezmiennej i wiecznej substancji, nieporównanie prostszej niż jest
duch ludzki, jak gdy orzekane są o stworzeniach. – Stąd Augustyn w VI księdze De Trinitate:231 „Dla Boga tym jest być, co być mocnym, lub być
mądrym i cokolwiek o tej prostej mnogości lub mnogiej prostocie powiedziałbyś, co oznaczałoby jego substancję. Dla ludzkiego zaś ducha nie jest
tym samym być, co być mocnym, albo roztropnym, albo sprawiedliwym:
duch bowiem może istnieć i żadnej z tych cnót nie mieć.”

229

Augustyn, tamże (PL 42,929; CCL 50,237).
Augustyn, tamże, rozdział 7 (PL 42,929; CCL 50,237).
231
Rozdział 4, n. 6 (PL 42 927; CCL 50,234).
230
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Rozdział 6v (26).
Boska prostota jest tak wielka, że żadnej kategorii nie podlega. Że
zaś w naturze Bóstwa nie ma żadnej różnicy przypadłości i żadnej w ogóle
zmienności, lecz doskonała prostota, okazuje Augustyn w V księdze De Trinitate232 mówiąc: „Pojmijmy Boga, na ile możemy, bez jakości dobrego,
bez wielkości ogromnego, bez braku stwórcę, bez położenia przewodniczącego, bez mienia wszystko dzierżącego, bez miejsca wszędzie całego,
bez czasu wiecznego, bez jakiejkolwiek zmiany siebie robiącego to co
zmienne i nic nie doznającego. Kto tak myśli o Bogu, choć nie może jeszcze
całkiem znaleźć kim jest, pobożnie jednak niech się pilnuje, na ile może,
pomyśleć o nim coś, czym nie jest.” Oto, jeśli wnikliwie zważasz, z tego
i powyższego jawi się, że owe kategorie logiczne nie odpowiadają Boskiej
naturze, która nie jest poddana żadnym przypadłościom.
Rozdział 7x (27).
Że Bóg nie ściśle lecz niewłaściwie zwany jest substancją. Stąd niewłaściwie zwany jest substancją, jak dowodzi Augustyn w VII księdze De
Trinitate:233 „Jak od tego czym jest istnieć nazywana jest istota, tak od tego
czym [101] jest być samoistnie nazywamy substancję, wszakże jeśli godzi
się, by mówiono, że Bóg samoistnie jest. To bowiem poprawnie rozumie
się o tych rzeczach, w których podłożonych istnieje to, co mówi się, że istnieje w jakimś podmiocie, jak w ciele barwa albo postać. Ciało bowiem jest
samoistnie i dlatego nazywa się substancją. Rzeczy więc zmienne a nie proste nie nazywają się właściwie substancjami. Bóg zaś, jeżeli samoistnie jest,
żeby ściśle mógł być nazwany substancją, jest w nim coś jako w podmiocie
i nie jest prosty. Nie godzi się zaś mówić, by Bóg samoistnie był i dobroci
swojej był podmiotem, a ta dobroć nie była substancją a raczej istotą, ani
sam Bóg nie był swą dobrocią, lecz by była w nim jako w podmiocie. Stąd
oczywiste jest, że Bóg niewłaściwie zwany jest substancją, żeby istota była
bardziej używanym mianem, które prawdziwie i ściśle jest orzekane, tak by
może samego tylko Boga należało zwać istotą. Jest bowiem prawdziwie
jedyny, ponieważ jest niezmienny.”

v

Źródłem wydaje się Piotra Abelarda Theologia Scholarium, II,10 (PL 178,1060 B) i C);
zobacz także Hugo, De sacramentis, II,1,4 (PL 176,376 C-D) oraz Summa sententiarum,
I,4 (PL 171,1073 D; 176,47 D – 48 A).
232
Rozdział 1, n. 2 (PL 42,912; CCL 50,207).
x
Źródłem jest Piotra Abelarda Theologia Scholarium, II,10 (PL 178,1061 A-C); lecz
Mistrz ucieka się do samego tekstu Augustyna, o ile on więcej przynosi niż Abelard.
233
Rozdziały 4-5, nn. 9-10 (PL 42,942; CCL 50,260n).
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Rozdział 8y (28).
1. Że w Bogu nie ma czegoś, co nie jest Bogiem. Tej zaś istoty prostota oraz prawda jest tak wielka, że nie ma w niej niczego, co nie byłoby
nią, lecz tym samym jest mający i miane. Stąd Hilary w VII księdze De Trinitate234 mówi: Bóg, który jest życiem, nie z części składowych bytuje
samoistnie, i ten kto jest mocą nie łączy się ze słabych, ten kto jest światłością nie spaja się z mrocznych, i ten kto jest duchem nie jest upostaciowany z nierównych. Całe, co w nim jest, jedno jest”. – Tenże w VIII księdze
De Trinitate:235 „Bóg nie jest ludzkim sposobem z części składowych, by
w nim czym innym było, co on ma, a innym był ten, kto ma, lecz całość
jest życiem, mianowicie natura doskonała i nieskończona, a nie z nierównych złożona, lecz sama żyjąca przez całość.” – O tym również Boecjusz w
pierwszej księdze De Trinitate236 powiada: Dlatego to prawdziwie jedno,
w czym żadnej liczby, nic w [102] nim innego prócz tego czym jest; bo i
nie może stać się podmiotem.” – Augustyn także w księdze De fide ad Petrum237 rzecze: „W substancji Boga nie ma czegoś, co nie byłoby substancją, jakby czym innym była tam substancja, czym innym co przypada
substancji; lecz cokolwiek tam można zrozumieć, jest substancją. Zaiste
można to powiedzieć i łatwo w to wierzyć, zobaczyć zaś w ogóle nie można, chyba tylko czystym sercem.” – Tenże w XV księdze De Trinitate:238
„Tak jest w naturze każdego z trzech, że kto ma, jest tym co ma, jako
niezmienna i prosta substancja.” Stąd Izydor mówi:239 „Bóg nazywany jest
y
Główne źródło: Piotr Abelard, Theologia Scholarium, II,10 (PL 178,1057 C), skąd zaczerpnięty jest początek rozdziału, powaga Boecjusza i Augustyna; Izydora zaś znajduje się
w Summa sententiarum, I,11 (raczej w postaci PL 171,1085 C, niż PL 176,59 B). – Zgodnie
z Glossa pseudo Piotra z Poitiers do początku tego rozdziału trzeba włączyć pewne słowa Orygenesa: „Tej zaś itd. Po wydaniu księgi na marginesach kodeksów zostało tu dodane co mówi
Orygenes na Jeremiasza: ‘Wszystkim co jest Boga, Chrystus jest’. Tu bowiem dowodzi się, że
cokolwiek jest w Bogu, jest Bogiem. Lecz tym samym jest mający zostało niewłaściwie powiedziane. To bowiem co obce i zewnętrzne niewłaściwie mówi się, że jest miane (mówi się, że
mamy b)” (b 37r; n margines 9d; p 48d). Te słowa Orygenesa (PG 13,338 C) znajdują się niżej
w księdze IV, dystynkcji 46, rozdziale 3, lecz ze wszystkich zbadanych kodeksów tylko kodeks
Paryskiej Biblioteki Narodowej, łaciński 3025 dołącza tu tekst drugą ręką na dolnym marginesie
(karta 14d). Stąd (a także ponieważ glosator nie mówi, że Mistrz ten tekst dodał) podejrzewamy,
iż ten mały dodatek nie jest pierwotny. – Dwie także powagi, jedna Hilarego, druga Augustyna
(Sic habetur...) w numerze 1, zawarte są na marginesach wielu kodeksów Glossa na List do Rzymian 11,39 (x 59v; z 36a; Watykański łaciński 145 i 146; Watykański Urbinacki łaciński 18).
234
Numer 27 (PL 10,223 A-B).
235
Numer 43 (PL 10,269 A).
236
Opusculum I: De sancta Trinitate, rozdział 2 (PL 64,1250 C, gdzie tekst wydaje się
skażony); zobacz tekst średniowieczny u N. M. Häringa, The Commentaries on Boethius by
Gilbert of Poitiers, Toronto 1966,372.
237
Raczej De fide et symbolo, rozdział 9, n. 20 (PL 40,193; CSEL 41,26).
238
Rozdział 17, n. 28 (PL 42,1080n; CCL 50A,503).
239
Sententiae, I, rozdział 1, n. 6 (PL 83,540 A); Etymologiae, VII, rozdział 1, n. 26 (PL
82,262 C).
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prosty, czy to nie tracąc co ma, czy że czym innym nie jest sam, a czym
innym co w nim jest.”
2. A chociaż natura Boska jest takiej prostoty i czystości, jest w niej jednak trójca osób. Stąd Augustyn w XI księdze De civitate Dei240 powiada:
„Nie dlatego naturę najwyższego dobra nazywamy prostą, ponieważ jest
w niej sam Ojciec, albo sam w niej Syn, albo sam Duch Święty, to znaczy
ponieważ sama jest tylko ta trójca nazw, bez samoistności osób, jak Sabelianie uważali; lecz dlatego zwana jest prosta, ponieważ jest tym co ma,
wyjąwszy że każda osoba względem innej jest nazywana i nie jest nią. Bo
mianowicie Ojciec ma Syna, względem którego jest nazwany, a jednak nie
jest Synem; i Syn ma Ojca, a jednak sam nie jest Ojcem. Jeżeli zaś nazywany
jest względem samego siebie, a nie do innego, jest tym co ma; jak względem siebie nazywa się żywy mając życie i to samo życie w nim jest. Dlatego
więc natura ta zwie się prosta, że nie jest czymś innym mający a czym innym
to co ma, jak jest w pozostałych rzeczach. Bo mający napój nie jest napojem,
ani ciało barwą, ani dusza nie jest mądrością.”
[103] 3. Oto wedle zdolności niemocy naszej przekazaliśmy, jak wielka
jest tożsamość, jak wielka jest jedność, niezmienność, prostota, czystość
substancji Bożej.
DYSTYNKCJA IX
Rozdział 1 (29).
1. O różnicy osób. Przystąpmy teraz do różnicy osób. „Utrzymujmy
przeto, jak naucza Augustyn w księdze De fide ad Petrum,241 że Ojciec i Syn
i Duch Święty są naturalnie jednym Bogiem, jednak sam Ojciec nie jest kim
Syn, ani Syn jest tym samym kim jest Ojciec, ani Duch Święty jest tym samym kim Ojciec jest albo Syn. Jedna bowiem jest istota Ojca i Syna i Ducha
Świętego, w której nie czym innym jest Ojciec, czym innym Syn, czym innym Duch Święty, chociaż osobowo inny jest Ojciec, inny Syn, inny Duch
Święty.
Rozdział 2z (30).
1. Tu o współwieczności Syna z Ojcem. Syn bowiem zrodzony został
z Ojca i dlatego inny; a jednak Ojciec nie był przedtem niż Syn; współwieczne sobie są bowiem trzy osoby.
2. Dowodzenie Arian. Lecz wbrew temu błędnowierca mówi, jak wykłada Ambroży w pierwszej księdze De Trinitate:242 „Wszystko, co się urodziło,
240

Rozdział 10, nn. 1-2 (PL 41,325n; CSEL 40-I,526; CCL 48,330).
Rozdział 1, n. 5 (dzieło Fulgencjusza, PL 65,674 B-C; CCL 91 A, 714n).
z
Zobacz Walter z Mauretanii, De Trinitate, rozdział 4 (PL 209,579 C); Summa sententiarum, I,8 (PL 171,1080 D; 176,54 C); Rolandus, Sententiae 33.
242
To znaczy De fide, I, rozdział 11, n. 73 (PL 16,545 B-C; CSEL 78,311).
241
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ma początek; i dlatego ponieważ jest synem, ma początek i zaczął istnieć;
co ustami błędnowierców tak zostało powiedziane”. „Bo sam Ariusz, jak
wspomina Augustyn w VI księdze de Trinitate”,243 opowiada się iż rzekł:
Jeżeli jest synem, został zrodzony; jeżeli został zrodzony, było kiedy syn
nie był.”
2. Katolicka odpowiedź Augustyna. Kto to mówi, „nie rozumie, że także
być zrodzonym jest dla Boga być wiecznym, żeby Syn był Ojcu współwieczny; tak jak [104] blask, który z ognia rodzi się i rozlewa, jest mu rówieśny
i byłby współwieczny, gdyby ogień był wieczny.”
4. Zarzut Augustyna przeciw błędnowiercy. Także: „Jeżeli Syn Boga,
powiada Augustyn,244 jest mocą i mądrością Boga, a Bóg nigdy nie był bez
mocy i mądrości, Syn jest współwieczny Bogu Ojcu. Apostoł zaś mówi:245
Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą; albo więc nie było, kiedy nie
było Syna, albo niegdyś Bóg nie miał mocy i mądrości: co mówić jest obłąkanego.” Wiadomo bowiem, że zawsze miał mądrość, zawsze więc miał
Syna.
5. Odpowiedź na to poparta powagą Ambrożego. Na to samo ariańskie zagadnienie Ambroży246 odpowiada w ten sposób: „Ja, mówię, wyznaję, że Syn jest zrodzony; pozostałością bezbożności wzdrygam się.”
„Napisane247 jest w bowiem w Starym Przymierzu,248 bym choć jedno z wielu
powiedział: Przede mną nie jest utworzony Bóg i po mnie nie będzie. Kto
więc to mówi? Ojciec czy Syn? Jeżeli Syn: Przede mną powiada nie jest
utworzony Bóg; jeżeli Ojciec: po mnie, powiada, nie będzie. Ten nie ma
wcześniejszego, a ten późniejszego.
6. Ambroży przeciw błędnowiercy używa rozumu. „Wzajem249
bowiem w sobie, i Ojciec w Synu, i Syn w Ojcu jest poznawany250. Gdy
bowiem mówisz Ojciec, oznaczyłeś także jego Syna, ponieważ nikt nie jest
ojcem sam dla siebie. Przeto ani Syn bez Ojca, ani Ojciec nie może być bez
Syna: zawsze więc Ojciec, zawsze i Syn.”
7. Napaść Ambrożego na błędnowiercę. Również:251 „Powiedz mi,
rzeknę, błędnowierco, czy było, kiedy wszechmogącego Boga Ojca nie było,
a Bóg był? Bo jeżeli Ojciec zaczął być, przeto najpierw był Bóg, a potem
stał się Ojcem. W jaki więc sposób Bóg jest niezmienny? Jeżeli bowiem

243

Rozdział 1, n. 1 (PL 42,9923; CCL 50,228).
Tamże; jednak jak wynika z kontekstu, jest to „rozumowanie” innych katolików.
245
1 Kor 1,24.
246
De fide, I, rozdział 11, n. 73 (PL 16,545 C; CSEL 78,31).
247
Ambroży, tamże, rozdział 8, n. 55 (PL 16,541 A; CSEL 78,24).
248
Iz 43,10.
249
Ambroży, tamże, rozdział 8, n. 55 (PL 16,541 A; CSEL 78,24).
250
Zobacz J 14,9-10.
251
Ambroży, tamże, rozdział 9, nn. 58-60 (PL 16,541 D – 542 B; CSEL 78,25n)), z wielu
opuszczeniami.
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najpierw Bogiem, potem Ojcem był, zaiste zmienił się dojściem rodzenia.
Niech Bóg jednak odwróci ten obłęd.” „Zawsze252 miał mądrość: zawsze
przeto miał Syna.”
[105] Rozdział 3a (31).
1. Niewypowiedziane jest, jakim sposobem jest Syn a nie ma wcześniejszego Ojca, tak jak sposób zrodzenia jest zrozumiały a niewypowiedziany. „Lecz pytasz mnie, powiada Ambroży,253 jakim sposobem,
jeżeli jest Synem, nie ma wcześniejszego Ojca? Pytam też bez ciebie, w jaki
sposób uważasz, że Syn został zrodzony? Dla mnie bowiem niemożliwe jest
znać tajemnicę zrodzenia. Umysł mdleje, głos milknie, nie tylko mój, lecz
i aniołów. Jest ponad Potęgi, i ponad Anioły, i ponad Cherubiny, i ponad
Serafiny, i ponad wszelki umysł, ponieważ napisane jest:254 Pokój Boży
przewyższa wszelki umysł. A jeżeli pokój Chrystusa jest ponad wszelki
umysł, jakim sposobem ponad wszelki umysł nie jest tak wielkie zrodzenie? Ty więc przyłóż rękę do ust, nie wolno badać wysokich tajemnic.255
Wolno wiedzieć, że jest zrodzony, nie wolno roztrząsać, w jaki sposób jest
zrodzony. Tamtego nie wolno mi zaprzeczyć, to badać, strach jest.” Niewypowiedziane bowiem jest to zrodzenie; stąd Izajasz:256 Rodzaj jego kto
wypowie?
2. Niektórzy ośmielają się roztrząsać porządek zrodzenia. Jacyś257
jednak, ufając swej bystrości, mówią że to zrodzenie i inne tego rodzaju
można pojąć. Polegając na powadze Hieronima, Super Ecclesiasten:258
„W Piśmie Świętym kto bardzo często nie oznacza niemożliwego lecz trudne, jak na przykład tam:259 Rodzaj jego kto wypowie?” Lecz Hieronim nie
powiedział tego stąd, iż wieczne zrodzenie Syna w pełni może być zrozumiane i wyjaśnione przez każdego ze śmiertelnych, lecz ponieważ coś
o nim może być zrozumiane lub powiedziane. Niektórzy260 zaś biorą to za
powiedziane o narodzeniu Chrystusa w czasie.
252

Tamże, rozdział 10, n. 62 (PL 16,542 D; CSEL 78,27) co do znaczenia.
Numer 1: pod natchnieniem Summa sententiarum, I,7 (PL 171,1080 A; 176,54 A-B)
Lombard ucieka się do samego Ambrożego. – Numer 2: Częściowo z Summa sententiarum,
tamże; lecz interpretacja Hieronima to słowa Mistrza. Zobacz: L. Ott, Die Trinitätslehre der
Summa sententiarum, w Divus Thomas (Fr.) 21(1943)163n.
253
Tamże, rozdział 10 nn. 64-65 (PL 16[1845]543 B-C; CSEL 78,28).
254
Flp 4,7.
255
Zobacz: Syr 3,22 Nie szukaj tego, co jest za wysokie dla ciebie.
256
Iz 53,8; ostatnie słowa są może Augustyna, Contra Maximinum, II, rozdział 14, n. 1
(PL 42,770), które niżej przytoczone są w Dystynkcji 13, rozdziale 3, n. 4.
257
Zobacz Piotr Abelard, Theologia christiana, I,5; Theologia Scholarium, I,13 oraz II,3
(PL 178,1135 C; 1001 A, 1054 D – 1055 A); także Sententiae Hermanni, rozdział 10 (PL
178,1708 B).
258
Rozdział 3,21 (PL 23[1845]1042 B; CCL 72,282).
259
Iz 53,8.
260
Mianowicie autor Summa sententiarum, I,7 (PL 171,1080 B); 176,54 A), i sam Lombard
w kazaniu In Nativitate Domini (wśród dzieł Hildeberta Cenomańskiego, PL 171,383 B).
a
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[106] Rozdział 4b (32).
1. Czy należy mówić „zawsze rodzi się” lub „Syn zawsze jest zrodzony”. Tu można zapytać, ponieważ zrodzenie Syna z Ojca nie ma ani
początku ani końca, bo jest wieczne, czy trzeba mówić: Syn zawsze się
rodzi, lub zawsze jest zrodzony, albo zawsze będzie się rodził.
2. O tym Grzegorz mówi na Hioba:261 „Pan Bóg Jezus, w tym że jest mocą
i mądrością Boga,262 z Ojca przed czasami został zrodzony, lub raczej,
ponieważ ani nie zaczął się rodzić, ani nie skończył, powiedzmy bardziej
prawdziwie jest „zawsze zrodzony”. Nie możemy zaś mówić „zawsze się
rodzi”, by nie wydało się niedokonane. A jednak, by mógł być oznaczony
jako wieczny i dokonany, oraz byśmy zawsze mówili zrodzony, ponieważ
„zrodzony” należy do dokonania a „zawsze” do wieczności; chociaż przez
to samo, że nazywamy „dokonany”, wiele odchylamy się od wyrażenia tej
prawdy, ponieważ to, co nie było wykonywane, nie może być ściśle nazwane „dokonane”.” Lecz gaworząc, jak możemy, rozbrzmiewamy wzniosłościami Boga,263 a „Pan zniżając się do słów naszej słabości mówi:264 Bądźcież
doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest.
Na ten urywek też Psalmu:265 Jam ciebie dziś zrodził, o tym zrodzeniu
Syna tak mówi Augustyn:266 „Chociaż przez to, co mówi dziś mógłby być
rozumiany także ten dzień, którego Chrystus urodził się jako człowiek,
jednak ponieważ dziś oznacza teraźniejszość, a w wieczności nie ma też
niczego przeszłego, jakoby przestało istnieć, ani przyszłego, jakoby jeszcze
nie było, lecz tylko teraźniejsze, ponieważ cokolwiek jest wieczne, zawsze
jest: bardziej po Bożemu pojmuje się o wiecznym rodzeniu Boskiej mądrości.” Tymi oto słowy Augustyn dowodzi, że zrodzenie Syna zawsze jest, nie
przeszło, ani nie będzie, ponieważ jest wieczne. Dlatego powiedział
zrodził, by nie było uważane za nowe, by mianowicie nie wydawało się, że
się zaczyna; powiedział dziś, by zrodzenie nie było uważane za przeszłe.
– Z tych więc słów Proroka, jak mówi Jan [107] Złotousty,267 nic innego
się nie jawi, jak tylko że z samej istoty Ojca Syn zawsze jest zrodzony.
b
Numery 1-2: niemal dosłownie z Summa sententiarum, I,7 (PL 171,1080 B-C; 176,54
A-B); zobacz L. Ott, jak wyżej, 164n. – Numer 3: pod natchnieniem Summa sententiarum,
która przytacza ten urywek Psalmu. Wykładu Augustyna i Chryzostoma szuka Mistrz w swojej
Glossa na Hbr 1,4 (PL 192,408 C). – Numer 4: źródło nam niezname.
261
Moralia, XXIX, rozdział 1 (PL 76,477 B), Na Hioba b38,12.
262
Zobacz 1 Kor 1,24.
263
Zobacz: Grzegorz, Moralia, V, rozdział 36, n. 66: „Nim trochę gaworząc rozbrzmiewamy” (PL 75,715 C); dalsze z urywka przytoczonego w przypisie 261.
264
Mt 5,48.
265
Ps 2,7.
266
Enarratio in Psalmum 2,7, n. 6 (PL 36,71; CCL 38,5).,
267
In Epistolam ad Hebraeos, homilia 2, n. 4 (PG 63,25; wyd.: Paryż 1570, u G. Merlin,
IV,1490 B).
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4. Orygenes zdaje się przeczyć, mówi bowiem, że Syn zawsze rodzi się z Ojca. Orygenes zaś na Jeremiasza268 mówi, że Syn zawsze rodzi
się z Ojca, tymi słowami: „Zbawiciel nasz jest mądrością Boga; mądrość zaś
jest blaskiem wiecznej światłości; Zbawiciel więc nasz jest blaskiem jasności. Blask zaś nie powstaje raz i znika, lecz ilekroć powstaje światło, z którego
rodzi się blask, tyle razy powstaje także blask jasności; tak więc Zbawiciel
nasz zawsze się rodzi. Stąd mówi w Księdze Mądrości:269 Przed pagórkami
rodzi mnie; nie jak niektórzy źle czytają, zrodził mnie.” Tymi słowami Orygenes otwarcie ukazuje, że słusznie można i trzeba mówić: „Syn zawsze
się rodzi”; co wydaje się przeciwne temu wspomnianemu270 powiedzeniu
Grzegorza, mianowicie „Nie możemy mówić: zawsze się rodzi.”
5.c Augustyn w Liber 84 Quaestionum,271 rozprawiając o zawsze zrodzonym
powiada: „Lepsze jest «zawsze zrodzony» niż «który zawsze się rodzi», ponieważ kto zawsze się rodzi, nie jest jeszcze zrodzony i nigdy zrodzony nie jest,
albo zrodzony nie będzie, jeżeli zawsze się rodzi. Czym innym bowiem jest
rodzić się, a czym innym być zrodzonym, a przez to nigdy nie jest Synem, jeżeli
nigdy nie został zrodzony. Synem zaś jest, ponieważ zrodzony i zawsze Synem,
więc zawsze jest zrodzony.”

6. Wykłada powyższe słowa Grzegorza, by nie myślano, że między
nauczycielami jest przeciwieństwo. Lecz by nie zdawało się, że w tak
ważnej sprawie pisarze są wzajem sprzeczni, wyłóżmy łagodnie te słowa
Grzegorza. „Pan, powiada,272 Jezus [108] przed czasem z Ojca jest zrodzony, a raczej, ponieważ ani nie zaczął się rodzić ani nie przestał, mówmy
bardziej prawdziwie: zawsze zrodzony.” – Zagadnienie samych słów
Grzegorza. Lecz w jaki sposób bardziej prawdziwie mówi się to, mianowicie że Syn zawsze jest zrodzony, niż tamto, mianowicie że z Ojca przed
268
Homilia 9, n. 4 (PG 13,355 C, 358 A); w przekładzie Hieronima homilia 6 (PL
25[1845]637 A-B); dosłownie lecz w innym układzie w Glossa ordinaria, na Jeremiasza
11,10 (u Mikołaja z Liry, IV,128a).
269
Prz 8,25.
270
Wyżej, n. 2.
c
Zgodnie z wielokrotnie przytaczaną Glossa pseudo Piotra z Poitiers, „tu (mianowicie b)
dodana jest na marginesie jakaś ulotna glosa Augustyna w Liber 84 Questionum: «Melior
est...»’” (b 37v; n 11a; p 50a). Zgodnie z dawniejszą wersją tej Glosy (w kodeksach Neapolitańskim i Paryskim), ta notka powinna być umieszczona na końcu numeru 3; według dłuższej redakcji kodeksu Bamberskiego, przy „Nie możemy” (na końcu numeru 4). – Dlatego
że według dawniejszych kodeksów Ksiąg Sentencji Mistrz zawsze przytacza dzieło Augustyna jako Liber 84 Quaestionum, można tu dołączyć przypis tejże Glossa do dystynkcji 37,
rozdziału 9, n. 2: „Dlatego różnią się [mianowicie w różnych kodeksach] i liczbą i głoską,
ponieważ w tej księdze niekiedy więcej zagadnień ograniczanych (sprowadzanych b) jest
do jednego. Stąd księga ta czasem nazywa się 84, a czasem 83 zagadnień (b 54v; n 21b). –
Czy tę powagę Lombard wziął od Abelarda, nie wiemy; zobacz Theologia christiana, III (PL
178,1297 A-B) oraz: Sic et non, rozdział 16 (PL 178,1375 A).
271
To jest: De diversis quaestionibus 83, quaestio 37 (PL 40,27)
272
Jak wyżej n. 2.
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czasem jest zrodzony? To bowiem szczera i katolicka wiara utrzymuje i głosi
jak tamto. – Tu rozwiązuje. Dlaczego więc powiada: „Mówmy bardziej
prawdziwie”, skoro oba są równie prawdziwe? Jak tylko ponieważ chciał
rozumieć, żeby dla większej jasności i wyrazistości raczej to niż tamto było
mówione. Tymi bowiem słowami, którymi ukazuje się, że zrodzenie według Bóstwa jest bez początku, bez końca i dokonane, zamyka się przewrotnym błędnowiercom wszelki dostęp do oczerniania. A jednak nie tak
zawsze ujawnia się prawda, gdy mówi się: „Syn przed czasem zrodzony
został z Ojca” lub „Syn zawsze z Ojca się rodzi”. I dlatego Grzegorz rzecze,
„nie możemy mówić: zawsze się rodzi”; powiadam nie tak odpowiednio,
nie tak stosownie dla wyjaśnienia prawdy; można jednak mówić, jeśli się
dobrze zrozumie. Zawsze bowiem Syn rodzi się z Ojca, jak mówi Orygenes: nie że codziennie powtarza się to zrodzenie, lecz ponieważ zawsze
jest; „zawsze więc rodzi się”, to znaczy zrodzenie jego jest wieczne.
7. Że Syn zawsze się rodzi potwierdza z wypowiedzi Hilarego. Także
Hilary mówi, że Syn rodzi się z Ojca, w księdze VII De Trinitate,273 tymi słowami: „Żyjący Bóg i natury wiecznie żyjącego jest moc; i że z tajemnicą jego
wiedzy zeń się rodzi, nie mógł być czymś innym niż żyjącym. Bo gdy
mówi:274 Jak posłał mnie żyjący Ojciec, tak ja żyję przez Ojca, pouczył, że
życie jest w nim przez żyjącego Ojca.” Tu oto masz, że Syn rodzi się z Ojca. –
Tenże tamże:275 „Gdy Chrystus mówi:276 Jak Ojciec ma żywot sam w sobie,
tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie, zaświadczył, że wszystko swe
żywe z żyjącego. Że zaś z żywego żywe się narodziło, ma doskonałość zrodzenia bez nowości natury. Nie jest bowiem nowe, co z żywego rodzi się
żywe, bo i nie jest z nicości; i życie, które zrodzenie otrzymuje z życia,
trzeba z jedności natury i tajemnicy dokonanego zrodzenia, by i w żyjącym
żyło i w sobie miało życie żyjące”. Oto i tu masz, że Syn rodzi się żywy
z żywego. – (Uwaga: wszystko, co w Bogu jest, żyje). Tenże tamże:277
„W Bogu wszystko co jest, żyje: Bóg bowiem jest życiem, a z życia nic nie
może istnieć jak tylko żywe; bo nie z wyprowadzenia, lecz z mocy jest zrodzenie. A tak, [109] gdy całe czym jest żyje i gdy całe, które z niego się
rodzi, jest mocą, Syn ma zrodzenie, a nie przemianę.” I tu mówi, że rodzi
się. – Tenże w IX księdze:278 „Ojciec daje Synowi takie istnienie jakim sam
jest, daje mu w tajemnicy zrodzenia, że jest obrazem niezrodzoności, rodzi
go z siebie w swej formie.” Tu mówi, że Ojciec rodzi Syna.
8. Krótko poucza na co tu można się zgodzić. Mówmy więc, że Syn
zrodzony przez Ojca przed czasem i zawsze rodzi się z Ojca, lecz stosowniej zawsze zrodzony i wyznawajmy że jest od wieczności i współwieczny
273

Numer 27 (PL 10,223 B).
J 6,57.
275
Tamże (PL 10,223 C).
276
J 5,26.
277
Jak wyżej, n. 28 (PL 10,224 B).
278
Numer 54 (PL 10,325 B).
274
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Ojcu, to jest sprawcy279. Ojciec bowiem rodzeniem jest sprawcą Syna, jak
niżej zostanie wykazane.280 Jak więc Ojciec jest wieczny, tak i Syn wieczny;
lecz Ojciec bez sprawcy, Syn zaś nie, ponieważ Ojciec niezrodzony, Syn
zrodzony. – I jak mówi Hilary w XII księdze De Trinitate,281 „czym innym
jest bez sprawcy zawsze być wiecznym, czym innym być współwiecznym
Ojcu, to jest sprawcy. Gdzie zaś sprawcą jest Ojciec, tam jest i zrodzenie;
[a jednak gdzie sprawca jest wieczny, tam jest też wieczność zrodzenia],
ponieważ jak zrodzenie jest od sprawcy, tak i od wiecznego sprawcy jest
wieczne zrodzenie. Wszystko zaś, co zawsze jest, także wieczne jest; a jednak nie wszystko co jest wieczne, jest także niezrodzone. Ponieważ co od
wieczności się rodzi, ma wieczne istnienie, które jest zrodzone; co zaś nie
jest zrodzone, to z wiecznością nie jest zrodzone. Co zaś od wieczności jest
zrodzone, to jeżeli nie jest zrodzone wieczne, już i Ojciec nie będzie wiecznym sprawcą. Gdyby więc temu, kto od wiecznego Ojca jest zrodzony
z wieczności czegoś brakowało, nie ma wątpliwości, że tego samego brakowałoby sprawcy, ponieważ jeśli dla sprawcy nieskończone jest rodzić,
to i rodzącemu się nieskończone jest rodzić się. Niczego bowiem pośredniego między zrodzeniem Boga Syna a rodzeniem Boga Ojca, nawet umysł
nie dopuszcza; ponieważ i w zrodzeniu jest narodzenie, i w narodzeniu
jest zrodzenie, skoro bez obu nie ma żadnego; oba więc są bez przedziału
między sobą.”
Rozdział 5 (33).
1. Dowodzenie błędnowiercy. „Lecz błędnowierca powie:282 Wszystko
co jest zrodzone, nie było zawsze, ponieważ na to zrodziło się, aby było.”
2. Odpowiedź Hilarego. „Nikt nie wątpi, że co zrodziło się w rzeczach
ludzkich, kiedyś nie istniało. Lecz czym innym jest zrodzić się z tego, czego
nie [110] było, czym innym zrodzić się z tego co zawsze jest. Gdzie nie zawsze był, kto jest ojcem, ojciec nie zawsze jest; a kto nie jest zawsze ojcem,
nie zawsze zrodził. Gdzie zaś zawsze jest ojciec, zawsze jest syn. A jeżeli
własnością Boga Ojca jest, że zawsze jest Ojcem, konieczne jest, by własnością Syna było, że zawsze jest Synem. Jakim więc sposobem wpadnie do
naszego umysłu, żeby nie zawsze był ten, komu własne jest, być zawsze
tym, co jest zrodzone?” – „Zrodzonego283 więc jednorodzonego Boga wyznajemy, lecz zrodzonego przed czasem; i że nie istniał zanim się zrodził,
i nie przedtem zrodzonego niż istnieje; ponieważ rodzić się temu co było,
już nie jest rodzić się, lecz rodząc się zmieniać samego siebie. To zaś przekracza ludzki rozum i umysł świata; tego nie pojmuje rozum ludzkiego
umysłu, lecz jest wyznaniem wierzącej roztropności.”
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Auctori.
W Dystynkcji 13, rozdziale 4.
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Numer 21 (PL 10,446 A-B).
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Zarzut i odpowiedź z Hilarego, De Trinitate, XII, nn. 22-23 (PL 10,446 C – 447 B).
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Hilary, tamże, nn. 26 i 30 (PL 10,449 B, 451 C).
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DYSTYNKCJA X
Rozdział 1 (34).
1. Tu mowa o Duchu Świętym, a najpierw, że mówi się, iż jest miłością Ojca i Syna. „Teraz”, po wieczności Syna, „rozprawiajmy o Duchu
Świętym, ile z daru Boga ujrzeć wolno.”
2. Duch Święty jest ukochaniem, albo miłością, albo upodobaniem Ojca
i Syna. Stąd Augustyn w XV księdze De Trinitate mówi:284 „Duch Święty nie
jest samego Ojca, ani nie jest samego Syna, lecz obu; i dlatego dowodzi
nam miłości wzajemnej, którą miłują się Ojciec i Syn.”
3. Że Duch Święty właściwie nazywa się miłością, a jednak Trójca
jest miłością. Jan zaś w Liście kanonicznym powiada:285 Bóg jest miłością. „Nie powiedział:286 Duch Święty jest miłością, co gdyby powiedział
mowa byłaby bardziej zwarta i niemała część zagadnienia rozstrzygnięta;
lecz ponieważ powiedział: Bóg jest miłością, nie jest pewne i dlatego trzeba pytać, czy Bóg Ojciec jest miłością, czy Syn, czy Duch Święty, czy Bóg
sama Trójca, ponieważ i ona nie jest trzema bogami, lecz jest jednym
Bogiem.”
4. Jak Słowo Boga ściśle zwie się mądrością, a jednak cała Trójca
zwana jest mądrością, tak i Duch Święty ściśle zwie się miłością a jednak [111] Ojciec i Syn i Duch Święty zwani są miłością. Na co Augustyn w tej samej księdze287 tak odpowiada: „Nie wiem dlaczego, jak mądrością zwany jest i Ojciec i Syn i Duch Święty, a wszyscy razem nie trzema
lecz jedną mądrością, nie tak i miłością zwany jest Ojciec i Syn i Duch Święty, a wszyscy razem jedną miłością.” „Jednak dlatego niech ktoś nie sądzi,
iż my niesłusznie zwiemy miłością Ducha Świętego, ponieważ i Bóg Ojciec
i Bóg Syn może być nazwany miłością”, jak „ściśle Słowo Boże także zwane jest mądrością Boga, gdy i Ojciec i Duch Święty jest mądrością. Jeżeli
więc ściśle ktoś z tych trzech winien być zwany miłością, któż stosowniej
niż Duch Święty? By mianowicie w tej prostej i najwyższej naturze nie czym
innym była substancja, a czym innym miłość, lecz sama substancja była miłością, a sama miłość była substancją, czy to w Ojcu, czy to w Synu, czy to
w Duchu Świętym, a jednak ściśle Duch Święty zwany był miłością. – Tymi
oto słowami Augustyn otwarcie dowodzi, że w Trójcy miłość niekiedy
odnosi się do substancji, która wspólna jest trzem osobom i cała w każdej
z osobna, niekiedy szczególnie do osoby Ducha Świętego; jak Mądrość
Boga czasem brana jest o substancji Bożej, czasem ściśle o Synu. I widać,
że to w wielu się dzieje.
284

Rozdział 17, n. 27 (PL 42,1080; CCL 50A,501), gdzie i powyższe słowa spod numeru 1.
1 J 4,16.
286
Augustyn, tamże, nn. 27-28 (PL 42,1080; CCL 50A,502).
287
Tamże, nn. 28, 30 i 29 (PL 42,1081n; CCL 50A,503nn).
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Rozdział 2 (35)
1. Potwierdza przykładami, że te same nazwy brane są ściśle i ogólnie. „Z wielu bowiem przykładów można nauczyć się,288 że wiele nazw
rzeczy używanych jest ogólnie oraz ściśle o pewnych rzeczach; jak mianem
„Prawo” oznaczane są czasem wszystkie razem wypowiedzi Starego Testamentu, niekiedy zaś ściśle nazywane jest Prawo, które zostało dane przez
Mojżesza.” Jest wiele innych przykładów, ale „w sprawie jasnej należy unikać
długości mowy”. „Jak289 więc jedyne Słowo Boga ściśle zwiemy mianem
mądrości, chociaż ogólnie i Duch Święty i Ojciec jest samą mądrością, tak
Duch Święty ściśle zwany jest mianem miłości, chociaż i Ojciec i Syn są
ogólnie miłością.
2. Przedkłada powagę, że Syn właściwie zwie się mądrością. „Lecz
Słowo Boga,290 to jest jednorodzony Syn Boga, otwarcie zwany jest mądrością Boga, ustami Apostoła mówiącego:291 Chrystusa, moc i mądrość
Bożą.”
[112] 3. Szuka świadectwa i znajduje, gdzie mówi się o Duchu
Świętym, że jest miłością. „Gdzie zaś Duch Święty292 nazwany jest miłością znajdziemy, jeżeli pilnie zbadamy wypowiedź Jana Apostoła, który gdy
rzekł:293 Miłujmy się wzajem, bo miłość jest z Boga, dodał: I każdy, kto
miłuje, z Boga jest urodzony, bo Bóg jest miłością. Tu wskazał, że powiedział, iż ta miłość jest Bogiem, którą nazwał z Boga; Bogiem z Boga jest
więc miłość. Lecz ponieważ i Syn z Boga Ojca jest zrodzony, i Duch Święty z Boga Ojca pochodzi, słusznie pyta się, którego z nich winniśmy raczej
tu przyjąć, że nazwany został miłością. Ojciec bowiem sam tak jest Bogiem,
że nie jest z Boga i dlatego miłością, która tak jest Bogiem, że jest z Boga,
nie jest sam Ojciec, lecz albo Syn albo Duch Święty. Lecz następnie gdy
Jan294 wspomniał miłość Boga, którą nas umiłował, a stąd wezwał, byśmy
wzajemnie się miłowali i tak w nas Bóg mieszkał, bo zaiste Boga nazwał
miłością, chcąc zaraz otwarciej coś o tej rzeczy powiedzieć, mówi:295
Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy a on w nas, że z Ducha swego
nam dał. Duch przeto Święty, z którego nam dał, sprawia że my w Bogu
mieszkamy a on w nas; to zaś czyni miłość; on więc jest Bogiem miłością.
Bóg więc Duch Święty, który pochodzi z Boga, oznajmiony jest, gdzie czyta
się: Bóg jest miłością oraz Miłość jest z Boga.” – Tymi oto słowy mówi
Augustyn, że Duch Święty jest miłością Ojca i Syna: i tak daleko też mowę
288

Augustyn, tamże, n. 30 (PL 42,1081; CCL 50A,504n).
Tamże, n. 31 (PL 42,1082; CCL 50A,505).
290
Augustyn, tamże.
291
1 Kor 1,24.
292
Augustyn, jak wyżej.
293
1 J 4,7-8.
294
1 J 4,10-12.
295
1 J 3,13.
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doprowadził, by wydało się, iż powiedział, że Duch Święty nie tylko jest
miłością Ojca i Syna, którą siebie wzajem i nas miłują, lecz nawet miłością,
którą miłujemy Boga. Lecz czy on jest miłością, którą my Boga miłujemy,
niżej zostanie wyjaśnione.296
4. Wraca udowodnić co przedłożył, mianowicie że Duch Święty jest
miłością, którą Ojciec przez Syna i Syn przez Ojca jest miłowany.
Teraz zaś starajmy się udowodnić to, co zaczęliśmy, mianowicie że Duch
Święty jest umiłowaniem czyli ukochaniem Ojca i Syna, którym mianowicie Ojciec miłuje Syna a Syn Ojca. – Mówi o tym Hieronim na Psalm 14:297
„Duch Święty nie jest Ojcem ani Synem, lecz miłością, którą ma Ojciec do
Syna i Syn do Ojca.”
[113] 5. Tu wyjaśnia się, co to jest Duch Święty. Również Augustyn
w VI księdze De Trinitate powiada:298 „Syn jest we wszystkim równy Ojcu
i jest jednej i tej samej substancji. Dlatego też Duch Święty istnieje w tej
samej jedności i równości. Czy bowiem jest jednością obu, czy świętością,
czy miłością, jasne jest, że nie któryś z dwóch jest czym obaj się łączą, czym
miłowany jest zrodzony przez rodzącego i miłuje swego rodzica, i że nie
uczestnictwem, lecz istotą swoją, nie darem kogoś wyższego, lecz swoim
własnym, zachowują jedność ducha w związce pokoju.299 Tu oto masz że
Duch Święty jest, czym Syn jest miłowany przez Ojca, a Ojciec przez Syna,
i czym oni dwaj zachowują jedność pokoju. – „Duch przeto Święty, jak
mówi Augustyn w tym samym dziele,300 jest czymś wspólnym Ojca i Syna,
cokolwiek by to było; a sama wspólnota jest współistotna i współwieczna.
Jeżeli ona stosowniej zwie się przyjaźnią, niech się nazywa; lecz bardziej
odpowiednio zwie się miłością, a ona też jest substancją, ponieważ Bóg
jest substancją i Bóg jest miłością.301 Trzej więc są a nie więcej: jeden miłujący tego, kto z niego jest, i jeden miłujący tego z kogo jest, i sama miłość.
Jeżeli ona niczym nie jest, jakim sposobem Bóg jest miłością? Jeżeli nie jest
substancją, jakim sposobem Bóg jest substancją?”
Rozdział 3 (36).
Że jak Duch Święty wspólny jest Ojcu i Synowi, tak i wspólne miano ma własne. Tu należy zaznaczyć, że jak Duch Święty w Trójcy szczególnie zwany jest miłością, która jest jednością Ojca i Syna, tak i własne ma
miano, które w pewien sposób Ojcu i Synowi przypada. Stąd Augustyn
296

W Dystynkcji 17.
Poprawniej na Psalm 17, w pseudo Hieronima, Breviarium in Psalmos, 17, 7 (wśród
dzieł Hieronima, PL 26[1845]863 C); którą to powagę Lombard zaczerpnął zapewne od
Piotra Abelarda, Theologia christiana, IV (PL 178,1311 B).
298
Rozdział 4-5, nn. 6-7 (PL 42,927n; CCL 50,235).
299
Zobacz Ef 4,3.
300
Jak wyżej, rozdział 5, n. 7 (PL 42,928; CCL 50,235 n).
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1 J 4,16.
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w XV księdze De Trinitate powiada:302 „Jeżeli miłość, którą Ojciec miłuje
Syna, a Ojca miłuje Syn, niewymownie dowodzi wspólnoty obu, cóż stosowniejszego, niż by ten zwany był ściśle miłością, który jest duchem wspólnym obu? To bowiem słuszniej wierzy się i pojmuje, by nie tylko Duch
Święty był miłością w tej Trójcy, lecz ściśle zwał się miłością, nie na próżno, z powodu tego, co zostało powiedziane. Jak nie sam w owej Trójcy
jest duchem albo świętym, ponieważ i Ojciec duch i Syn duch, i Ojciec święty
i Syn święty; [114] a jednak sam zwie się Duch Święty nie na próżno. Kto
bowiem jest wspólny obu, tym ściśle nazywany jest sam, czym obaj razem.
Inaczej, jeżeli w tej Trójcy sam Duch Święty jest miłością, okazuje się zaiste,
że i Syn nie jest synem samego Ojca, lecz także Ducha Świętego. Apostoł
bowiem mówi o Bogu Ojcu:303 Przeniósł nas w królestwo Syna umiłowania swego. Jeżeli więc w tej Trójcy nie ma miłości Boga, jak tylko Duch
Święty, Syn jest także Ducha Świętego. Lecz ponieważ to jest jak najbardziej niedorzeczne, pozostaje że nie tylko tam Duch Święty jest miłością,
lecz z powodu tego o czym dość rozprawiałem, ściśle tak się nazywa.”
DYSTYNKCJA XId
Rozdział 1 (37).
1. Że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Tu należy powiedzieć,
że Duch Święty jest od Ojca i Syna oraz pochodzi od Ojca i Syna; czego
wielu błędnowierców przeczyło.
2. Że zaś od obu pochodzi, „wielu świadectwami Bożych wypowiedzi
jest potwierdzone”.304 Mówi bowiem Apostoł:305 Zesłał Bóg Ducha Syna
swego w serca nasze. Oto tu nazwany jest Duchem Syna. A tam:306 A kto
Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Sam też Syn mówi w Ewangelii o Duchu Świętym:307 Którego ja wam poślę od Ojca. – „Ojca308 zaś
302

Rozdział 19, n. 37 (PL 42,1086n; CCL 50A,513n); częściowo, z opuszczeniem niektórych i przemieszczeniem innych, u Lombarda, Glossa na List do Kolosan 1,13 (PL 192,262 C).
303
Kol 1,13.
d
O zagadnieniu, gdzie zaczyna się ta Dystynkcja, zobacz I. Brady, The Distinctions of
Lombard’s Book of Sentences and Alexander of Hales, w Franc. Studies 25(1965)108. –
Rozdział 1, n. 2: złożony jest z tekstów Augustyna, lecz (jak się zdaje) za pośrednictwem
jakiegoś nieznanego źródła; zobacz na przykład Lombard, Glossa na Rz 8,11 (PL 191,1436
B – 1438 A). O tym rozdziale zobacz także Waltera z Mauretanii. De Trinitate, rozdział 3
(PL 209,578 B-D); Summa sententiarum, I,6 (PL 171,1078 C; 176,52 C); Abelard, Theologia christiana, IV, a zwłaszcza Theologia Scholarium, II,14-15 (PL 178,1300nn, 1075 B);
oraz Roland, Sententiae jak wyżej, 33-38).
304
Augustyn, De Trinitate, księga XV, rozdział 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.
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Duchem nazwany jest, gdzie czyta się:309 Jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, w was mieszka.” A sam Chrystus mówi:310 Albowiem nie
wy jesteście, którzy mówicie, ale Duch Ojca waszego, który mówi w was.
[115] A w innym miejscu:311 Którego Ojciec pośle w imię moje. I gdzie indziej sam Syn o Duchu Świętym mówi:312 Od Ojca pochodzi. Tymi i wielu
innymi powagami dowodzi się, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna.
3.e Że Grecy nie zgadzają się, iż Duch Święty pochodzi od Syna.
Grecy jednak mówią, że Duch Święty pochodzi tylko od Ojca, a nie od Syna.
– Pierwsza przyczyna dlaczego głoszą. Dlatego to głoszą, ponieważ
Prawda w Ewangelii zawierającej całą wiarę, mówiąc o pochodzeniu Ducha
Świętego, wspomina samego tylko Ojca:313 Duch, który od Ojca pochodzi.
– Druga. I dlatego też, ponieważ na głównych Soborach,314 które u nich
były odprawiane, ich Symbole dodaniem klątw tak zostały ustanowione, by
nikomu o wierze w Trójcę nie było wolno czegoś innego uczyć ani inaczej
głosić, niż tam jest zawarte. W tych mianowicie Symbolach, gdy wspomina
się, że Duch pochodzi od Ojca, a nie od Syna, mówią, że ci, którzy dodają,
że pochodzi on od Syna, popadają w klątwę: stąd i nam zarzucają, że jesteśmy winni klątwy. – Trzecia. Dodają też o Symbolu wiary, na potwierdzenie swego poglądu oraz na świadectwo naszego potępienia, że według
tradycji wspomnianych Soborów Leon III, w Rzymie, wypisany na srebrnej
tablicy umieszczonej za ołtarzem świętego Pawła, zostawił potomnym, dla
ukochania, jak sam powiedział, oraz obrony prawej wiary.315 W tym mianowicie Symbolu, w pochodzeniu Ducha sam tylko Ojciec jest tymi słowy
wspomniany:316 „I w Ducha Świętego, Pana i ożywiciela, z Ojca pochodzącego, z Ojcem i Synem wspólnie wielbionego i wspólnie chwalonego” itd.
Jest to Symbol, który śpiewa się we Mszy, wydany na Soborze Nicejskim,
na końcu którego zostało dodane: „Kto czegoś innego by nauczał albo inaczej głosił, niech będzie wyklęty.” I dlatego Grecy mówią, że my jesteśmy
309

Rz 8,11.
Mt 1020.
311
J 14,26.
312
J 15,26.
e
Po słowach wprowadzających, zaczerpniętych z Summa sententiarum (jak wyżej),
tekst niemal dosłownie przepisany jest z Abelarda, Theologia Scholarium, II (PL 178,1075
A-B); zobacz L. Ott, Die Trinitätslehre der Summa sententiarum..., w Divus Thomas (Fr.)
21(1943)165n.
313
J 15,26.
314
Mianowicie Nicejski (roku 325), Konstantynopolski I (roku 381), Efeski (roku 431),
Chalcedoński (roku 451) i Konstantynopolski II (roku 553).
315
Liber Pontificalis, Paris 2(1892)26; zobacz DThC V,2316n; oraz New Catholic Encyclopedia, New York 5(1967)914.
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Słowa są Symbolu Konstantynopolskiego, który przypisuje się Soborowi Konstantynopolskiemu pierwszemu, a nie Symbolu wydanego na owym Nicejskim, jak błędnie dodaje
Mistrz. Zobacz Denzinger-Schönmetzer, jak wyżej, n. 150; LThK2, VII,938nn; oraz New Catholic Encyclopedia, IV,325n.
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wyklęci, ponieważ mówimy, że Duch Święty pochodzi od Syna, co tam się
nie zawiera. Co bowiem wed- [116] ług nas tam się mówi: „który od Ojca
i Syna pochodzi”, to drugie dodane zostało przez Łacińskich, mianowicie
„i Syna”.
4.f Odpowiedź gdzie powyższe się określa. My zaś te słowa tak określamy: „Kto czegoś innego by nauczał albo inaczej głosił” to jest czegoś
przeciwnego nauczał lub przeciwnym sposobem głosił, niech będzie wyklęty. „Inne” użył więc zamiast „przeciwne”, jak Apostoł w Liście do Galatów:317 Gdyby ktoś coś innego przepowiadał, to jest przeciwnego, niech
będzie przeklęty. Nie powiedział: Gdyby ktoś dodał, „bo gdyby to powiedział, samemu sobie by szkodził, jak powiada Augustyn,318 ten, kto pragnął
przyjść do tych, do których pisał, jak do Tesaloniczan, by uzupełnić to, czego
ich wierze brakowało.319 Lecz kto uzupełnia, dodaje czego było mało, a nie
usuwa tego, co było. Kto zaś przekracza prawidło wiary, nie dochodzi po
drodze, lecz schodzi z drogi.” – Inna odpowiedź. Na to zaś co przeciwstawiają z Ewangelii odpowiadamy tak: Ponieważ Prawda, gdy mówi w niej,320
że Duch Święty pochodzi od Ojca, nie dodaje „samego”, nie przeczy tym
samym, że pochodzi od niej; a dlatego wymienia tylko Ojca, „ponieważ321
do niego zwykła odnosić także to, co jest jej”, bo od niego to ma.
Rozdział 2g (38).
1. Że Grecy w rozumieniu zgadzają się z nami, chociaż różnią się
słowami. Trzeba jednak wiedzieć, że Grecy wyznają, iż Duch Święty jest
Syna tak jak Ojca, ponieważ i Apostoł mówi322 Ducha Syna, a Prawda w Ewangelii323 Duch prawdy. Lecz skoro nie czym innym jest, że Duch Święty jest
Ojca lub Syna, niż być od Ojca i Syna, także w tym wydają się zgadzać z nami
w jednym znaczeniu wiary, chociaż nie zgadzają się słowami.
2. Powagami Greków dowodzi, że Duch Święty pochodzi także
od Syna. Dlatego też niektórzy z nich, katoliccy nauczyciele, pojmując,
f
Określenie Mistrza postępuje za Summa sententiarum, a także i Abelardem (PL 178,
1078, 1076 B-C).
317
Ga 1,8.
318
In Ioannem, trakatat 98, n. 7 (PL 35,1884; CCL 36,581); u Lombarda, Glossa na List
do Galatów 1,8 (PL 192,97 A-B).
319
Zobacz 1 Tes 3,10: byśmy mogli oglądać twarz waszą i dopełnić tego, czego nie
dostaje wierze waszej.
320
Zobacz J 15,26.
321
Augustyn, De Trinitate, księga XV, rozdział 27, n. 48 (PL 42,1095; CCL 50A,529);
zobacz niżej Dystynkcja XII, rozdział 2 n 6.
g
Rozdział 2, numer 2-5: Wszystkie powagi zaczerpnięte zostały od Abelarda: Theologia
Scholarium, II, 14-15 (PL 178,1077 A-D). Zobacz na ten temat: N. Häring, The Porretans
and the Greek Fathers, w Mediaeval Studies 24(1962)205-207.
322
Ga 4,6.
323
J 16,13.
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[117] że jedno i to samo będzie znaczenie wspomnianych słów, którymi
mówi się, że Duch Święty pochodzi od Syna i jest Syna, wyznali, że Duch
Święty także od Syna pochodzi. Stąd Atanazy w Symbolu wiary:324 „Duch
Święty od Ojca i Syna, nie uczyniony, nie stworzony, nie zrodzony, lecz
pochodzący.” Oto otwarcie mówi, że Duch Święty pochodzi od Ojca
i Syna.
Dydym też, największy ich nauczyciel, w księdze De Spiritu Sancto325
powiada, że Duch Święty pochodzi od Syna: „Zbawiciel, rzecze, który
i Prawda:326 Bo nie sam od siebie mówić będzie, to jest nie beze mnie oraz
mojego i Ojca sądu, ponieważ jest nierozdzielny ode mnie i od woli Ojca,
ponieważ nie jest ze siebie, lecz jest z Ojca i ze mnie.” – Również:327 „Duch
Święty, który jest Duchem prawdy i Duchem mądrości, nie może słyszeć
od Syna mówiącego, czego nie zna, ponieważ jest tym samym, co wydane
jest przez Syna, to jest Bogiem pochodzącym z Boga, Duchem prawdy,
pochodzącym od Prawdy, pocieszycielem wypływającym z pociechy.”
4. Także biskup Cyryl w liście skierowanym do Nestoriusza mówi:328
„Duch pojmowany jest sam w sobie, według tego, że jest Duchem, a nie
Synem, lecz jednak nie jest mu obcy. Nazywa się bowiem Duchem prawdy, i wypływa z niego tak jak z Boga Ojca.”
5. Również Jan Złotousty329 w pewnej homilii De expositione Symboli
tak mówi: „Ten jest Duch pochodzący od Ojca i Syna, który każdemu udziela swoich darów tak, jak chce”.330 Ten sam w innej homilii:331 „Należy wierzyć, że Duch Święty jest Ojca i Syna. Mówimy, że ten Duch Święty jest
równy Ojcu i Synowi oraz pochodzący od Ojca i Syna. W to wierzcie, by złe
rozmowy nie psuły waszych dobrych obyczajów.”332 – Oto od Greckich
nauczycieli mamy otwarte świadectwa, które dowodzą, że Duch Święty
pochodzi od Ojca i Syna. Więc: Niech wszelki język wyznaje,333 że Duch
Święty pochodzi od Ojca i Syna.

324
W symbolu Quicumque, niegdyś w liturgii bardzo znanym pod imieniem Atanazego,
(wśród dzieł Atanazego, PG 28,1582 B – 1583 A; DS n. 75).
325
Numer 34 (PG 39,1063 C – 1064 A; wśród dzieł Hieronima, PL 23[1845]133 A-B).
326
J 16,13.
327
Jak wyżej, n. 36 (PG 39,1064 C – 1065 A; PL 23,134 A).
328
Epistolae, 17 (PG 77,118 C).
329
Raczej jak się zdaje biskup Neapolu: Ioannes Mediocris, Sermones XXXI, kazanie 26
(De expositione Symboli I): „Wierzę w Ducha Świętego... Ten jest Duch pochodzący od Ojca
i Syna, który każdemu udziela swoich darów tak, jak chce” (PLS 4,816).
330
Zobacz 1 Kor 12,11.
331
Tegoż kazanie 27 (De expositione Symboli II): „Należy wierzyć, że Duch Święty jest
Ojca i Syna... Zrodzony z Ducha Świętego. Mówimy, że ten Duch Święty jest równy Ojcu
i Synowi oraz pochodzący od Ojca i Syna. W to wierzcie, by złe rozmowy nie zepsuły waszych
dobrych obyczajów.” (PLS 4,822).
332
1 Kor 15,33.
333
Zobacz Flp 2,11.
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[118] DYSTYNKCJA XII
Rozdział 1h (39).
1. Czy Duch Święty wcześniej lub pełniej pochodzi od Ojca niż od
Syna. Również pyta się, skoro Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, czy
wcześniej lub bardziej pochodzi od Ojca niż od Syna.
2. Dowodzenie błędnowiercy. Błędnowierca stara się to wykazać
mówiąc tak: Jeżeli Duch Święty pochodzi od Ojca, to pochodzi albo już po
zrodzeniu Syna, albo zanim Syn się zrodził. Jeżeli zaś pochodzi już po
zrodzeniu Syna, Syn zrodził się przed pochodzeniem Ducha: zrodzenie Syna
wyprzedziło więc pochodzenie Ducha Świętego. Jeżeli zaś pochodzi od Ojca
zanim Syn się zrodził, pochodzi wcześniej niż Syn został zrodzony.
3. Odpowiedź Augustyna na pierwsze pytanie, mianowicie czy
wcześniej od Ojca niż od Syna pochodzi. Na te i tym podobne pytania,
raczej trudne niż owocne, odpowiada Augustyn w XV księdze De Trinitate
mówiąc:334 „W tej Najwyższej Trójcy, która jest Bogiem, nie ma żadnych odstępów czasowych, którymi można by udowodnić, a przynajmniej zapytać,
czy wcześniej z Ojca rodzi się Syn, a potem od obu pochodzi Duch Święty.” „Czy naprawdę więc335 możemy pytać, czy już pochodził z Ojca Duch
Święty, kiedy zrodził się Syn, czy jeszcze nie pochodził i po zrodzeniu jego
pochodzi od obu? Wcale o to pytać nie można, tam gdzie nic nie zaczyna
się w czasie, by w następnym czasie się dokonać. Przeto kto może pojąć
zrodzenie Syna z Ojca bez czasu, niech pojmie pochodzenie Ducha Świętego od obu bez czasu.” – Tymi oto słowami rozstrzygnięte zostało to pytanie,
w którym dochodzono, czy Duch Święty pochodził wcześniej od Ojca niż
od Syna.
[119] Rozdział 2i (40).
1. Tu mowa o tym, o co pytano na drugim miejscu, mianowicie czy
pełniej lub bardziej pochodzi od Ojca niż od Syna. Teraz należy rozważyć to, o co na drugim miejscu pytano, mianowicie czy pełniej lub bardziej pochodzi Duch Święty od Ojca niż od Syna. – Na co odpowiadamy,
że jak nie wcześniej pochodzi od Ojca niż od Syna, tak nie bardziej lub pełniej pochodzi od Ojca niż od Syna.
2. Że Augustyn mówi, iż Duch Święty głównie pochodzi od Ojca.
Jednak Augustyn w XV księdze De Trinitate mówi,336 iż Duch Święty głównie
h
Mistrz postępuje tu według porządku Abelarda, który zagadnienie to umieścił po rozprawie o Filioque (i Syna); zobacz Theologia Scholarium, II,14-15 (PL 178,1078 B).
334
Rozdział 26, n. 45 (PL 42,1092; CCL 50A,524).
335
Augustyn, tamże, n. 47 (PL 42,1094; CCL 50A,527).
i
Także tu Mistrz miał w rękach dzieło Abelarda (PL 178,1078-1079), lecz poprawił podane przez niego teksty, uciekając się do oryginałów Augustyna i Hilarego, a nie pseudo-Hieronima.
336
Rozdział 17, n. 29 (PL 42,1081; CCL 50A,503).
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pochodzi od Ojca: „Nie na darmo, rzecze, w Tej Trójcy nie mówi się Słowo
Boga jak tylko Syn, ani Dar Boga jak tylko Duch Święty, i nie z którego zrodził się Syn oraz z którego pochodzi głównie Duch Święty jak tylko Bóg
Ojciec.” Oto usłyszałeś, że Duch Święty głównie pochodzi od Ojca.
3. W jakim znaczeniu powiedział, że głównie pochodzi od Ojca.
Lecz żeby ciebie to nie gnębiło, sam zaraz wyjawia w jakim znaczeniu mówi, dodając:337 „Dlatego dodałem ‘głównie’, ponieważ wiadomo, że Duch
Święty pochodzi także od Syna; lecz również to dał mu Ojciec: nie istniejącemu już a jeszcze nie mającemu, lecz cokolwiek dał Słowu jednorodzonemu, dał rodząc. Tak więc go zrodził, by także z niego Dar wspólny
pochodził i Duch Święty był duchem obu.” Oto sam wyłożył, w jaki sposób Duch Święty głównie pochodzi od Ojca: nie ponieważ wcześniej lub
bardziej pochodzi od Ojca niż od Syna, lecz że skoro pochodzi od Syna,
Syn ma to od Ojca.
4. W tym samym znaczeniu mówi się, że Duch Święty właściwie
pochodzi od Ojca. W tym samym znaczeniu mówi się, że Duch Święty właściwie pochodzi od Ojca. Stąd Hieronim w Expositio catholicae fidei
Nicaenique Symboli mówi:338 „Wierzymy w Ducha Świętego, który z Ojca
pochodzi właściwie”. Także:339 „Ducha Świętego prawdziwego Boga znajdujemy w Piśmie Świętym, i że z Ojca właściwie [120] jest”. A także:340
„Z Ojca Syn, i Duch właściwie i prawdziwie z Ojca pochodzi.” Oto otwarcie
mówi, że Duch Święty właściwie jest z Ojca i właściwie pochodzi od Ojca.
– To nie tak należy pojmować, jakoby wcześniej lub pełniej pochodził od
Ojca niż od Syna, lecz ponieważ Ojciec ma to od siebie, nie od kogoś innego, by z niego istniał i pochodził Duch Święty; Syn zaś nie od siebie, lecz
od Ojca ma to, że z niego jest i pochodzi Duch Święty.
5. W tym samym znaczeniu mówi się, że Duch Święty jest i jest posyłany od Ojca przez Syna. W tym samym też prawie znaczeniu mówi się,
że Duch Święty jest posyłany od Ojca przez Syna i jest od Ojca przez Syna.
Stąd Hilary mówiąc do Boga Ojca o Duchu Świętym i Synu, w XII księdze
De Trinitate rzecze:341 „W Świętym Duchu twoim, z ciebie pochodzącym,
a przez niego posłanym”. Także:342 „Przed czasami z ciebie zrodzony twój
Jednorodzony trwa, tak iż z ciebie przez niego jest twój Duch Święty; czego jeśli rozumem nie pojmuję, jednak w sumieniu utrzymuję: w twoich
bowiem duchowych rzeczach jestem tępy.” – Tenże tamże:343 „Zachowaj,
337

Tamże.
Epistolae, 17 (Explanatio fidei ad Cyrillum), n. 1 (wśród dzieł Hieronima, PL 30
[1846]176 D). Zobacz: E. Dekkers, Clavis Patrum Latinorum, w Sacris erudiri 32(1961)nn.
633, 1764.
339
Tamże, n. 3 (PL 30,179 C).
340
Tamże (PL 30,179 D).
341
Numer 55 (PL 10,469 A).
342
Tamże, n. 56 (PL 10,470 A).
343
Tamże, n. 57 (PL 10,471n).
338
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proszę, tę wiary mojej religię, bym zawsze strzegł tego, co wyznałem
w Symbolu mego odrodzenia: mianowicie bym ciebie Ojca, Syna twego
wraz z tobą, wielbił, Ducha Świętego twego, który z ciebie przez Jednorodzonego twego jest, zasłużył.” Oto otwarcie mówi, że Duch Święty od
Ojca przez Syna i posyłany jest i istnieje. – Czego nie należy pojmować,
jakoby od Ojca przez mniejszego Syna był posyłany lub istniał, lecz ponieważ z Ojca i Syna istnieje i posyłany jest przez obu; lecz Syn ma to od Ojca,
że od niego istnieje i posyłany jest Duch Święty. To więc chciał wyrazić
Hilary, czyniąc rozróżnienie w mowie, by wykazać, że w Ojcu jest źródło.
Stąd też jest, iż Prawda, ukazując, że Ojciec jest źródłem pochodzenia,
którym pochodzi Duch od Syna, powiedziała w Ewangelii:344 Od Ojca
pochodzi, chociaż Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna.
6.k Augustyn w XV księdze De Trinitate. Zagadnienie, dlaczego Syn
powiedział o Duchu Świętym: Od Ojca pochodzi, chociaż pochodzi
od obu. Stąd Augustyn pyta:345 „Jeżeli od Ojca i Syna pochodzi Duch Święty, dlaczego [121] Syn powiedział:346 Od Ojca pochodzi? (Rozstrzyga).
Dlaczego uważasz, jak tylko ponieważ zwykł również to, co jest jego, odnosić do tego, od którego i sam jest, jak rzekł:347 Moja nauka nie jest moja,
ale tego, który mnie posłał? (Podobny sposób mówienia). Jeżeli więc
tu rozumie się naukę jego, której jednak nie nazywa swoją, lecz Ojca, im
bardziej należy tam rozumieć, że Duch Święty od niego pochodzi, gdzie
mówi: Od Ojca pochodzi, gdyż nie powiedział ‘ode mnie nie pochodzi’.
Od kogo zaś Syn ma, że jest Bogiem: jest bowiem Bogiem z Boga, od tego
zaiste ma, że także z niego pochodzi Duch Święty. I dlatego Duch Święty,
że także od Syna pochodzi, jak pochodzi od Ojca, ma od samego Ojca.” –
„Dlatego,348 kto może pojąć w tym, co mówi Syn,349 Jak Ojciec ma żywot
sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie, nie że Ojciec
dał życie Synowi istniejącemu już bez życia, lecz tak go bez czasu zrodził,
iż życie, które Ojciec rodząc dał Synowi, współwieczne jest z życiem Ojca,
344

J 15,26.
Zobacz: Lombard, Glossa, na Ga 4,6 (PL 192,139 B). Według Glossa pseudo Piotra
z Poitiers do tego urywka, przy słowach Jak Ojciec Mistrz na marginesie umieścił Uwaga!
„Zapisz że mowa jest ‘tak jak pochodzi z Ojca’, ponieważ ‘tak jak’ nie jest znakiem dokładnego podobieństwa... I podobnie należy pojmować co mówi się (idzie za b): ‘Tak jak Ojciec’
itd, ponieważ nie ma podobieństwa we wszystkim, bo Ojciec tak ma życie w sobie samym,
że od nikogo, a nie tak dał Synowi, aby miał żywot sam w sobie, że od nikogo. Stąd Mistrz
tu na marginesie umieścił: Uwaga!” (b 39r; n 12a; p 51b). Słowo to jednak w bardzo niewielu znajdujemy kodeksach: Paryż, Biblioteka Narodowa, łaciński 3025, 18d; 3033 (= O),
13b: ”Uwaga ponownie” (ręką jakiegoś glosatora); Troyes, Biblioteka Miejska, 304,14a:
„Uwaga: nie tak całkiem od Syna jak od Ojca, od którego głównie” (drugą ręką).
345
De Trinitate, księga XV, rozdział 27, n. 8 (PL 42,1095; CCL 50A,529n) przytaczając te
słowa, które już powiedział In Ioannem, traktat 99, n. 8 (PL 35,1889n; CCL 36,587).
346
J 15,26.
347
J 7,16.
348
Augustyn, tamże, rozdział 26, n. 47 (PL 42,1094; CCL 50A,528).
349
J 5,26.
k
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który je dał, niech pojmie też, jak Ojciec ma w sobie, że z niego pochodzi
Duch Święty, tak dał Synowi, by także z niego pochodził ten sam Duch
Święty, a jedno i drugie bez czasu. Tak więc powiedziane jest, że ‘Duch
Święty od Ojca pochodzi’, by pojmowano: że także pochodzi od Syna, Syn
ma od Ojca. Lecz nie należy tam wymyślać żadnych czasów, które miałyby
wcześniej i później, ponieważ tam w ogóle ich nie ma.
DYSTYNKCJA XIII l
Rozdział 1 (41).
Skoro Duch Święty jest z substancji Ojca, dlaczego nie mówi się,
że jest zrodzony, lub jest synem, a tylko że pochodzi. Po powyższym
rozważyć należy, „na ile przez takich jacy my jesteśmy, może być zrozumiane”, chociaż Duch Święty [122] pochodzi od Ojca i jest z substancji Ojca,
„dlaczego nie mówi się, że jest zrodzony, lecz raczej pochodzi” i dlaczego
nie jest nazywany synem. – Dlaczego zaś Duch Święty nie jest ani nazywany, ani nie jest zrodzony, i dlatego nie jest synem, Augustyn dowodzi w XV
księdze De Trinitate tak mówiąc:350 „Gdyby Duch Święty zwany był synem,
zwany byłby synem obu, co jest jak najbardziej niedorzeczne. Żaden bowiem syn nie jest dwóch, jak tylko ojca i matki; niech zaś tak nie będzie,
byśmy czegoś takiego domyślali się między Bogiem Ojcem i Bogiem
Synem!” „Jak najbardziej więc niedorzecznie351 byłby zwany synem obydwu”, to jest Ojca i Syna; „obydwu bowiem synem byłby zwany, gdyby obaj
go zrodzili, na co wzdrygają się wszystkie zdrowe umysły. Więc przez obu
nie został zrodzony, lecz od obu pochodzi, Duch obu.” Tymi słowami
ukazuje, dlaczego Duch Święty, chociaż jest z Ojca, jednak nie zwie się
zrodzony lub syn.
Rozdział 2 (42).
Skoro nie mówi się, że Duch jest zrodzony, dlaczego mówi się, że
Syn pochodzi. Skoro zaś Duch Święty nie jest zwany zrodzony, lecz tylko
pochodzący, zwykło się pytać, dlaczego Syn nie jest zwany tylko zrodzony,
lecz także pochodzący, jak sam w Ewangelii Jana mówi:352 Ja bowiem
z Boga wyszedłem i przyszedłem na świat. Nie tylko więc Duch Święty
pochodzi od Ojca, lecz także Syn. – Na co odpowiadamy, że chociaż obaj
l
Rozdziały 1-3 zobacz Summa sententiarum, I,7 (PL 171,1079 B-D; 176,53 B-D); Roland,
Sententiae, 31n.
350
Rozdział 27, n. 48 (PL 42,1095; CCL 50A,530), skąd i poprzednie „rozważyć należy”
częściowo dosłownie Mistrz wydobył.
351
Augustyn, tamże, rozdział 26, n. 47 (PL 42,1095; CCL 50A.528n).
352
J 8,42: Ja bowiem z Boga wyszedłem i przyszedłem; J 16,27-28: Ja od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca, a przyszedłem na świat.
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pochodzą od Ojca, jednak odmiennie. Bo „Duch Święty, jak mówi Augustyn w V księdze De Trinitate,353 pochodzi od Ojca nie jako zrodzony, lecz
jako dany” lub dar; Syn zaś pochodzi rodząc się, wyszedł jako zrodzony.”
A przez to wyjaśnia się to jak może,354 mianowicie dlaczego Duch Święty
nie jest także synem, chociaż i on od Ojca wychodzi: dlatego mianowicie
nie jest zwany synem, ponieważ ani nie jest zrodzony jak Jednorodzony;
ani uczyniony, by przez łaskę Boga urodził się do przysposobienia355 tak
jak my.”
Rozdział 3 (43).
1. Że nie umiemy odróżnić zrodzenia Syna od pochodzenia Ducha
Świętego. Póki tu żyjemy, nie umiemy odróżnić zrodzenia Syna od pochodzenia Ducha Świętego.
[123] 2. Pytanie Maksymina. Stąd Augustyn odpowiadając Maksyminowi rozdrapującemu powyższe zagadnienie, mianowicie pytającemu dlaczego Duch Święty nie jest nazywany synem, chociaż jest z substancji Ojca,
tak mówi:356 „Pytasz mnie, jeżeli z substancji Ojca jest Syn, z substancji Ojca
jest też Duch Święty, dlaczego jeden syn, a drugi nie jest synem.”
3. Odpowiedź Augustyna. – Że Ojciec jest źródłem pochodzenia
Ducha Świętego. „Oto odpowiadam, czy pojmiesz czy nie pojmiesz: Z Ojca
jest Syn, z Ojca jest Duch Święty, lecz ten jest zrodzony, tamten pochodzący;
dlatego ten jest Synem Ojca, z którego jest zrodzony, tamten zaś Duchem
obu, ponieważ od obu pochodzi. Lecz dlatego, gdy o nim mowa, rzecze:357
Od Ojca pochodzi, ponieważ źródłem jego pochodzenia jest Ojciec, który
takiego Syna zrodził, a rodząc dał mu, by także od niego Duch Święty pochodził. Gdyby bowiem nie pochodził także od niego, nie powiedziałby
uczniom:358 Weźmijcie Ducha Świętego i dał go tchnąc, by oznajmiając, że
także od niego pochodzi, tchnąc ukazać otwarcie, co oddychając dawał
skrycie. Ponieważ więc gdyby rodził się, rodziłby się nie tylko z Ojca i nie
tylko z Syna, lecz zaiste z obu, bez wątpienia zwany byłby synem obu.
A przez to, że w żaden sposób nie byłby synem obu, nie trzeba było, by
rodził się z obu, jest więc Duchem obu, od obu pochodząc.
4. Tu mówi, że nie umie rozróżnić tych dwojga. „Co zaś jest między
rodzić się a pochodzić, mówiąc o tej najznakomitszej naturze kto może wyjaśnić? Nie każde co pochodzi rodzi się; tak jak nie każde dwunożne jest
człowiekiem, chociaż każdy, kto jest człowiekiem, jest dwunożny. To wiem.
Nie umiem zaś odróżnić tego zrodzenia od tego pochodzenia, nie zdołam,
353

Rozdział 14, n. 15 (PL 42,921; CCL 50,222).
Augustyn, tamże (PL 42,920n; CCL 50,222).
355
Zobacz Ga 4,5-7.
356
Contra Maximinum, II, rozdział 14, n. 1 (PL 42,770), gdzie i cała odpowiedź w numerach 3-4.
357
J 15,26.
358
J 20,22.
354
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nie starczę. A przez to, że i to i tamto jest niewypowiedziane, jak Prorok
mówiąc o Synu rzecze:359 Rodzaj jego kto wypowie? Tak o Duchu Świętym
jak najbardziej prawdziwie mówi się: Pochodzenie jego kto wypowie? Niech
więc nam wystarczy, że Syn nie jest od samego siebie, lecz od tego z kogo
jest zrodzony; nie jest od siebie samego Duch Święty, lecz od tego z kogo
pochodzi, i że od obu pochodzi, jak już wykazaliśmy.”
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 wydało się rozprawialiśmy.
[124] Rozdział 4m (44).
1. Czy Duch Święty powinien być zwany niezrodzony. Teraz trzeba
rozważyć, skoro Duch Święty nie jest zrodzony, czy powinien być zwany
niezrodzony.
2. Na co odpowiadamy, że Duch Święty nie powinien być zwany ani zrodzony ani niezrodzony. Stąd Augustyn Ad Orosium mówi:361 „Wiara z pewnością określa, że Duch Święty nie jest ani zrodzony, ani niezrodzony:
ponieważ gdybyśmy powiedzieli ‘niezrodzony’, wydamy się głosić dwu
ojców; jeżeli zaś ‘zrodzony’ oskarżą nas, że wierzymy w dwu synów.” – Jak
bowiem sam Syn zwany jest zrodzony, tak i sam Ojciec zwany jest niezrodzony, dlatego że nie jest od kogoś innego. Stąd Augustyn w XV księdze
De Trinitate rzecze:362 „Sam Ojciec nie jest z innego; dlatego sam nazywa
się niezrodzony, wprawdzie nie w Piśmie Świętym, lecz w zwyczaju rozprawiających i o tak wielkiej rzeczy mowę jaką mogą wygłaszających. Syn zaś
z Ojca jest zrodzony, a Duch Święty z Ojca głównie, a wspólnie z obu pochodzi. I dlatego chociaż nie mówimy, że Duch Święty jest zrodzony, nie
śmiemy jednak zwać niezrodzonym, by w tej nazwie ktoś się nie domyślał
albo dwóch ojców w tej Trójcy, albo dwóch, którzy nie są z innego.” Tymi

359

Iz 53,8.
W rozdziale 1-2.
m
Zagadnienie zaczerpnięte z Summa sententiarum, I,7 (PL 171,1079 B; 176,53 B),
lecz odpowiedź raczej z Abelarda, Theologia Scholarium, I,6 (PL 178,987 D – 988 A), gdzie
też znajdują się słowa Augustyna do Orozjusza. Reszta zaś z nieznanego źródła. O tym rozdziale zobacz: L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur der Frühscholastik,
Münster, BGPTMA 34( 1937)314-322, gdzie po roztrząśnięciu stanowiska Piotra Abelarda
oraz bezimiennego autora Summa sententiarum, autor wykłada naukę i źródła Lombarda.
Spośród wszystkich teologów owego okresu Mistrz był pierwszy, który dziełko Hieronima,
a raczej Syagriusza wykorzystał; stąd mógł głębiej zbadać zagadnienie i przedłożyć jaśniejsze rozstrzygnięcie. – Co do poglądu, który Syagriusz zwalcza, zobacz: A. Orbe, Doctrina
trinitaria del anonimo priscilianista ‘de trinitate fidei catholicae’, w Gregorianum
49(1968)510-562.
361
Dialogus quaestionum 64, zagadnienie 2 (wśród dzieł Augustyna, PL 40,734).
362
Rozdział 26, n. 47 (PL 42,1095; CCL 50A,528n).
360
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oto słowami otwarcie wykazuje, że Duch Święty nie powinien być zwany
ani zrodzony ani niezrodzony.
3. Że Hieronim nazywa Ducha Świętego niezrodzony: co zdaje się
przeciwne powyższemu. Hieronim363 jednak w Regulae definitionum
contra haereticos nazywa Ducha Świętego niezrodzony, tymi słowami:
„Duch Święty nie jest Ojcem, lecz niezrodzony i niezrobiony. Ojcem nie
jest, ponieważ Ojca jest i w Ojcu jest. Z Ojca ma pochodzenie, a nie zrodzenie. Synem zaś nie jest, ponieważ nie jest zrodzony.” Oto tymi słowami
mówi się, że Duch Święty jest niezrodzony; co wydaje się sprzeciwiać powyższym słowom Augustyna.
4. Orzeczenie: twierdzi, że mówili według różnych założeń. Lecz
byśmy tę pozorną sprzeczność całkiem usunęli, mówimy że [125] Hieronim inaczej brał miano niezrodzony, a inaczej Augustyn. Augustyn bowiem
pojmuje, że „niezrodzony” jest ten lub to, co nie jest od innego i zgodnie
z tym o samym Ojcu się orzeka. Hieronim zaś „niezrodzony” zwie niezrodzonego, a zgodnie z tym może to być powiedziane o Duchu, skoro Duch
Święty nie jest zrodzony.
5. Ze słów Hieronima wykazuje, w jakim znaczeniu nazwał Ducha
Świętego niezrodzony. Że zaś Hieronim tak pojmował okazuje się z jego
słów, którymi posługuje się w tym traktacie364 robiąc takie rozróżnienie:
„Wszystko co jest, albo jest niezrodzone, albo zrodzone, albo zrobione.” –
Rozróżnienie to należy starannie rozpatrzyć. – Jest więc co nie jest ani
zrodzone ani zrobione; i jest co jest zrodzone a nie jest zrobione; i jest co
ani zrodzone ani zrobione nie jest; i jest co jest zrobione a nie jest zrodzone; i jest co zrobione jest i zrodzone jest i odrodzone jest; i jest co zrobione jest i zrodzone jest a nie jest odrodzone. Teraz oznaczmy byt poszczególnych rzeczy spośród powyższych. Co więc nie jest ani zrodzone
ani zrobione, to jest Ojciec; bo nie jest od kogoś. Co zaś jest zrodzone
a nie zrobione, to jest Syn, który od Ojca jest zrodzony, nie zrobiony.
Co znów ani zrodzone ani zrobione nie jest, to jest Duch Święty, który od
Ojca pochodzi. Co nawet zrobione jest a nie jest zrodzone, niebo i ziemia
oraz inne nie podpadające pod zmysły. Co zaś zrobione i zrodzone i odrodzone jest, to jest człowiek. Co zaś jest zrobione i jest zrodzone a nie jest
odrodzone, to są zwierzęta.” Tymi oto słowy Hieronim ukazuje, że „niezrodzony” pojmuje jako „nie urodzony”. Inaczej bowiem nie byłoby prawdziwe powyższe rozróżnienie, mianowicie: „Wszystko co jest, albo jest
niezrodzone, albo zrodzone, albo zrobione.” I w przeprowadzeniu powyższego rozróżnienia, w wyrażeniu „niezrodzony” wszędzie zakłada „nie
narodzony”.
363
Raczej biskup Syagriusz, Regulae definitionum contra haereticos prolatae, n. 8 (wyd.:
K. Künstle, Antipriscilliana, Freiburg 1905,152; PLS 3,136).
364
Mianowicie Syagriusz, w Regulae definitionum, n. 1-2 (jak wyżej, 142; PL 17[1845]
512 B-C).
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[126] DYSTYNKCJA XIV
Rozdział 1n (45).
1. Że podwójne jest pochodzenie Ducha Świętego. Prócz tego pilnie
trzeba zaznaczyć, że dwojakie jest pochodzenie Ducha Świętego: mianowicie wieczne, które jest niewymowne, którym od Ojca i Syna pochodzi od
wieczności; i czasowe, którym od Ojca i Syna pochodzi na uświęcenie stworzenia. I jak od wieczności wspólnie i razem pochodzi od Ojca i Syna, tak
i w czasie wspólnie i razem pochodzi od obu na stworzenie, nie osobno
od Ojca na Syna i od Syna na stworzenie. Skąd Augustyn w XV księdze
De Trinitate mówi:365 „Duch Święty nie pochodzi z Ojca na Syna, a z Syna
pochodzi na uświęcenie stworzenia, lecz od obu razem pochodzi, chociaż
Synowi Ojciec to dał, by tak jak zeń, tak także z niego pochodził.”
2. O czasowym pochodzeniu szczególnie mowa. O czasowym zaś
pochodzeniu Beda w homilii pierwszej niedzieli po Wniebowstąpieniu tak
mówi:366 „Gdy łaska Ducha dawana jest ludziom, zaiste Duch posyłany jest
przez Ojca, posyłany i od Syna; pochodzi od Ojca, pochodzi i od Syna,
ponieważ to pochodzenie jest i jego posłaniem.” Tymi słowy jawnie ukazuje, że darowanie łaski Ducha Świętego jest jego pochodzeniem lub posłaniem. Lecz ponieważ darowanie lub dar są tylko czasowe, wiadomo, że
i to pochodzenie czy posłanie jest czasowe. – Na to też czasowe pochodzenie Ducha wskazuje Augustyn w XV księdze De Trinitate,367 mówiąc w te
słowa, że Duch Święty wyszedł od Chrystusa gdy po [127] zmartwychwstaniu tchnął na uczniów: „Gdy powstał Chrystus z martwych i ukazał się
uczniom, tchnął i rzekł:368 Weźmijcie Ducha Świętego, by okazać, że on
także od niego pochodzi. I on jest mocą, która z niego wychodziła, jak
czyta się w Ewangelii,369 i uzdrawiała wszystkich.” I by ukazać, że to pochodzenie Ducha Świętego nie jest czymś innym niż darowaniem lub darem
samego Ducha, dodał:370 „Po zmartwychwstaniu Pan Jezus dwa razy dał

n
Do źródeł tego rozdziału jak również Dystynkcji 15 trzeba zaliczyć pierwotną redakcję Glossa Lombarda na Rz 11,36, gdzie mowa o czasowym pochodzeniu Ducha Świętego
(x 58d-59c; z 35d-36b). Tu jednak Mistrz częściowo zależy od Abelarda, Theologia Scholarium, II,17 (PL 178,1082 D), lub od Summa sententiarum, I,6 (PL 171,1078 A; 176,52 A):
w obu bowiem miejscach przytoczone są słowa Bedy. – O tej i następnych Dystynkcjach
zobacz: J. Schupp, Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus, Freiburg im Breisgau, 1932,216242; jak również i J. Schneider, Die Lehre vom Dreieinigen Gott..., 93-111.
365
Rozdział 27, n. 48 (PL 42,1095n; CCL 50A,530).
366
Homiliarum Evangeliorum libri duo, II, homilia 10 (PL 94,182 A; wydana jako homilia
16 w CCL 122,290n).
367
Rozdział 26, n. 45 (CL 42,1093; CCL 50A,525).
368
J 20,22.
369
Łk 6,19.
370
Jak wyżej, n. 46 (PL 42,`1093; CCL 50A,525).
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Ducha Świętego: raz na ziemi, z miłości bliźniego; a ponownie z nieba,
z miłości Boga”; „ponieważ przez ten Dar miłość rozlewa się w sercach
naszych,371 którą miłujemy Boga i bliźniego.
Rozdział 2o (46).
1. Że niektórzy mówią, iż sam Duch Święty nie jest dawany, lecz
jego dary. Są jednak tacy, którzy mówią, że sam Bóg Duch Święty nie jest
dawany, lecz jego dary, które nie są samym Duchem. I, jak powiadają,
mówi się, że Duch Święty jest dawany, gdy jego łaska, którą jednak nie
jest on sam, dawana jest człowiekowi. I mówią, że tak myślał Beda w wyżej przytoczonych słowach,372 w których powiada, iż Duch Święty pochodzi, gdy ludziom dawana jest jego łaska, jakby nie sam był dawany, lecz
łaska jego.
2. Że sam Duch Święty, który jest Bogiem, dawany jest i posyłany.
Lecz że dawany jest sam Duch Święty, który jest Bogiem i trzecią osobą w
Trójcy, otwarcie dowodzi Augustyn w XV księdze De Trinitate,373 tak
mówiąc: Nie powinniśmy wątpić, że ten sam Duch Święty został dany, gdy
Jezus tchnął, o którym wnet powiada:374 Idźcie, chrzcijcie wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ten sam jest przeto, który dany
został z nieba w dniu Pięćdziesiątnicy.375 Jakim więc sposobem nie jest
Bogiem, kto daje Ducha Świętego? Nadto jak wielki jest Bóg, który daje
Boga?” Oto tymi słowami otwarcie mówi, że sam Duch Święty, mianowicie
Bóg, dawany jest ludziom od Ojca i Syna.
[128] 3. A że sam Duch Święty, który jest Bogiem i trzecią osobą w Trójcy, jest nam dawany i wlany przenika dusze, dowodzi Ambroży w pierwszej księdze O Duchu Świętym, mówiąc:376 „Chociaż wielu jest nazywanych
duchami:377 Czynisz z aniołów twoich wiatry, jeden jednak jest Duch
Boga. Tego więc jednego Ducha i Apostołowie i Prorocy otrzymali; tak jak
i Naczynie wybrane mówi,378 że jednego Ducha piliśmy, jako tego, który
nie może być podzielony, lecz wlewany przenika dusze i zmysły, by leczyć
gorączkę światowego pragnienia. Ten Duch Święty nie jest z substancji
371

Zobacz Rz 5,5.
Według J. Schuppa (jak wyżej s. 218, nota 11) być może przeciwstawiony jest tu Abelard;
lecz nie wiemy, czy tak jest. Zobacz jednak Abelarda: Expositio in Epistolam ad Romanos,
5 oraz: Theologia Scholarium, II,17 (PL 178,860 B, 1083 B); może jaśniej w Sententiae Hermanni, rozdział 15 (PL 178,1717 D).
372
W rozdziale 1, n. 2.
373
Rozdział 26, n. 46 (PL 42,1093; CCL 50A 525n).
374
Mt 28,10.
375
Zobacz Dz 2,1-4.
376
Rozdział 4-5, nn. 60-62 (PL 16[1845]719 B-C; CSEL 79,40n).
377
Ps 103,4.
378
Zobacz 1 Kor 12,13; o naczyniu wybranym zobacz Dz 9,15.
o
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cielesnych, ani z substancji stworzeń niewidzialnych.” Tymi słowami
otwarcie mówi, że sam Duch Święty, który nie jest stworzeniem, wlewany
jest w dusze nasze.
4, Również w tym samym:379 „Wszelkie stworzenie jest zmienne, lecz
Duch Święty niezmienny”. „Dlaczego zaś wahałbym się mówić,380 że dany
jest i Duch Święty, skoro napisane jest:381 Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam został dany?” „Który,382
chociaż z natury jest nieprzystępny,383 z dobroci swej jednak może być
przez nas przyjęty, uzupełniając wszystko mocą, lecz w którym uczestniczą
sami tylko sprawiedliwi, prosty substancją, bogaty mocami, każdemu obecny, wydzielający poszczególnym384 ze swego, a wszędzie cały.” „Nieograniczony więc385 i nieskończony Duch Święty, który wlał sposoby myślenia
rozdzielonych uczniów, którego nic nie może omylić. Aniołowie posyłani
byli do niewielu, Duch zaś Święty wlewany był ludom. Któż więc będzie
wątpił, że Boże jest to, co wlewa się razem wielu a nie jest widzialne?”
„Jeden jest Duch Święty,386 który dany jest wszystkim Apostołom, chociaż
rozdzielonym.” I tu Ambroży mówi otwarcie, że Duch Święty, który jest
prostą substancją, chociaż jest jeden, dawany jest wielu.
5. Inną też powagą to samo się umacnia, mianowicie że Duch Święty,
który jest równy Synowi, dawany jest ludziom, Mówi bowiem Augustyn,
De verbis Apostoli,387 tak: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam dany.388 Przez kogo dany? Przez
tego, który dał dary ludziom.389 Jakie dary? Ducha Świętego, który daje
taki [129] dar, jakim jest sam. Wielkie jest jego miłosierdzie: daje dar równy
sobie, ponieważ jego darem jest Duch Święty.”
6. Powyższymi i wielu innymi powagami otwarcie wykazuje się, że dawany nam jest Duch Święty, równy Ojcu i Synowi. Nie jest jednak dlatego
mniejszy od Ojca i Syna; stąd Augustyn w IV księdze De Trinitate mówi:390
„Ducha Świętego nie należy uważać za mniejszego, ponieważ go i Ojciec
posyła i Syn.”

379

De Spiritu Sancto, I, rozdział 5, n. 64 (PL 16,720 B; CSEL 79,42).
Tamże, n. 66 (PL 16,721 A; CSEL 79,43).
381
Rz 5,5.
382
Jak wyżej, n. 72 (PL 16,722 A; CSEL 79,45).
383
1 Tm 6,16.
384
1 Kor 12,11.
385
Jak wyżej, rozdział 7, n. 82 (PL 16,724 B; CSEL 79,49n).
386
Tamże, n. 81 (PL 16,724 A; CSEL 79,49).
387
Sermo 128, rozdział 2, n. 4 (PL 38,715); dosłownie u Lombarda, Glossa na Rz 5,5 (PL
191,1381 B).
388
Rz 5,5.
389
Ef 4,8.
390
Rozdział 21, n. 32 (PL 42,910n; CCL 50,205).
380
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Rozdział 3p (47).
1. Czy święci mężowie, przełożeni Kościoła, dają lub mogą dawać
Ducha Świętego. Tu pyta się, czy i święci mężowie dają lub dawać mogą
innym Ducha Świętego.
2. Najpierw wykazuje tu, że dawany nie jest. Jeżeli innym go dają,
ponieważ jego dawanie wyżej nazwane zostało pochodzeniem, wydaje się,
że od nich pochodzi lub posyłany jest Duch Święty. Lecz Stwórca od stworzenia nie pochodzi, lub nie jest posyłany; pozostaje więc, że oni Ducha
Świętego nie dają i nie mogą dawać. – Stąd Augustyn w XV księdze De Trinitate:391 „Żaden z uczniów Chrystusa nie dawał Ducha Świętego. Owszem,
modlili się, aby przyszedł na tych, którym wkładali ręce,392 a nie oni go
dawali. Ten obyczaj w swoich przełożonych również obecnie Kościół zachowuje. Wreszcie i Szymon Mag ofiarując Apostołom pieniądze nie powiedział: Dajcie i mnie tę moc, abym dawał Ducha Świętego, lecz powiada:
każdy na którego ręce położę, otrzymał Ducha Świętego. Ponieważ i Pismo
nie powiedziało: Widząc zaś Szymon, że Apostołowie dają Ducha Świętego,
lecz powiedziało: A Szymon widząc, że przez wkładanie rąk Apostołów
był dawany Duch Święty.” Tymi oto słowy wykazuje Augustyn, że ani
Apostołowie, ani inni przełożeni Kościoła nie dawali, ani nie dają Ducha
Świętego.
3. Tu uczy, że nie mogą dawać Ducha Świętego. A co więcej, że nawet nie mogą dać, mówi w tej samej księdze,393 dodając: „O Chrystusie
[130] napisane jest,394 że wziął od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał;
w czym ukazane zostały obie natury, ludzka mianowicie i Boska. Wziął
bowiem jako człowiek, wylał jako Bóg. My zaś przyjąć ten dar wprawdzie
możemy na nasz sposób, wylać go zaś na innych nie możemy, lecz by to
się stało, wzywamy nad sobą Boga, który to czyni.” Tymi słowami wyraźnie
mówi, że my nie możemy Ducha Świętego na innych wylewać, to jest
innym dawać.
3.r Co wydaje się przeciwne. Lecz przeciwne temu wydaje się, co o sobie
mówi Apostoł w Liście do Galatów:395 Ten, który wam daje Ducha i działa
wśród was cuda. Oto wyraźnie mówi, że udzielił Ducha. – Orzeczenie.
– Lecz należy rozumieć, że Apostoł powiedział to, nie dlatego, że ma władzę
p
Zobacz A. M. Landgraf, “Potestas auctoritatis, ministerii, excellentiae” und der Streit
um die „Potestas, quam Christus potuit dare servis et non dedit”, w Dogmengeschichte der
Frühscholastik III-1, Regensburg 1954,169-185; dotyczy przede wszystkim nauki księgi IV,
Dystynkcji 5, rozdziału 2, która także tu jest wpleciona.
391
Rozdział 25, n. 46 (PL 42,1093; CCL 50A,526).
392
Zobacz Dz 8,15.
393
Augustyn, De Trinitate, księga XV, rozdział 26, n. 46 (PL 42,1094; CCL 50A,527).
394
Zobacz Dz 2,33: Wziąwszy obietnicę Ducha Świętego od Ojca, wylał itd.
r
Zobacz Lombarda: Glossa na Ga 3,2, gdzie przytoczony jest Augustyn; oraz 3,5, gdzie
wyłożona jest różnica między władzą a posługą (PL 192,119 B, 120 C-D).
395
Ga 3,5.
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i powagę dawania Ducha, lecz ponieważ miał posługę, w której Duch
Święty dawany był przez Boga. Jak bowiem mówi Augustyn o tym samym
urywku,396 wykładając to słowo Apostoła, „Przez Apostoła głoszona była im
wiara, w której głoszeniu zrozumieli przyjście i obecność Ducha Świętego,
tak jak w owym czasie, w świeżości zaproszenia do wiary, także w widocznych cudach ukazywała się obecność Ducha Świętego, co czyta się w Dziejach Apostolskich.”397 Tu otwarcie wykazuje jakim sposobem Apostoł dawał
im Ducha Świętego, zaiste nie zsyłając go na nich, lecz głosząc im wiarę
Chrystusa; którą gdy oni przyjęli, ukazywane było pewnymi widzialnymi
znakami, że Duch Święty w nich jest. Nie ludzie więc, jakkolwiek święci,
mogą dawać Ducha Świętego.
DYSTYNKCJA XV
Rozdział 1s (48).
1. Czy Duch Święty daje samego siebie. Tu należy rozważyć, ponieważ Duch Święty dawany jest ludziom przez Ojca i Syna, to jest, że on [131]
czsowo od obu pochodzi lub jest posyłany, czy także przez siebie samego
jest dawany. Jeżeli jest dawany przez siebie, to pochodzi i posyłany jest
od siebie.
2.t Na to odpowiadamy, że Duch Święty jest Bogiem i darem czyli dawanym: i dlatego i daje i jest dawany. Daje mianowicie jako Bóg, a dawany
jest jako dar. Skoro zaś darowanie czy dawanie Ducha Świętego jest działaniem Boga, a działanie jest wspólne i niepodzielne trzech osób, Duch
Święty dawany jest przeto nie tylko przez Ojca i Syna, lecz także przez siebie
samego. – Stąd Augustyn w XV księdze De Trinitate mówi,398 że daje samego
siebie: „Jak, rzecze, ciało człowieka niczym innym nie jest niż człowiekiem,
tak dar Ducha Świętego niczym innym nie jest niż Duchem Świętym.
396

In Epistolam ad Galatas, n. 20 (PL 35,2117n).
Zobacz Dz 2,2-3.
s
Źródło tego rozdziału znajduje się w Glossa samego Lombarda na Rz 11,36, gdzie
czyta się tak: „Pyta się zaś, czy można mówić, że Duch Święty pochodzi, albo posyłany jest
przez siebie, jak mówi się, że pochodzi i jest posyłany przez Ojca i Syna, a można powiedzieć, że Syn przez siebie lub przez Ducha Świętego jest posyłany i pochodzi. Co wydaje
się, ponieważ to pochodzenie i posłanie zdaje się czasowym działaniem Boga, a wszelkie
działanie Boże wspólne jest trzem osobom” (x 58d; z 35d). Następnie po pewnych powagach
Augustyna, które tu niżej są przytoczone, wnioskuje: „Z tych oto powag wydaje się, iż trzeba
się zgodzić, że Syn przez Ojca i przez siebie i przez Ducha Świętego jest posyłany, oraz że
Duch Święty nie tylko przez Ojca i Syna, lecz także przez siebie samego jest dawany” (x 50b;
z 36a).
t
Słowa Augustyna znajdują się już w Glossa 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
Rozdział 19, n. 36 (PL 42,1086; CCL 50A,513).
397
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Na tyle więc jest darem Boga, na ile dawany jest tym, którym jest dawany.
W sobie zaś jest Bogiem, chociaż nikomu nie jest dawany, ponieważ był
Bogiem współwiecznym Ojcu i Synowi, zanim komuś został dany. I dlatego,
że inni dają, a on jest dawany, nie jest od nich mniejszy. Tak bowiem dawany
jest jako dar Boga, że także samego siebie daje jako Bóg. Nie można bowiem
mówić, że to nie jest w mocy tego, o kim powiedziane jest:399 Duch wionie
dokąd chce. Oto otwarcie mówi, że Duch Święty daje samego siebie.
3. Jeżeli bowiem Duch Święty nie może dawać siebie samego, a może dawać go Ojciec i Syn, może więc Ojciec i Syn, czego nie może Duch Święty.
Również jeżeli Ojciec i Syn dają Ducha Świętego, a on nie daje, przeto Ojciec i Syn czynią coś, czego nie czyni Duch Święty; więc Duch Święty daje
siebie samego. Jeżeli zaś siebie samego daje, tedy i od samego siebie pochodzi i jest posyłany. Bo czasowe pochodzenie lub posłanie Ducha Świętego,
jest jego dawaniem, a ono jest działaniem Boga. Pochodzi więc Duch Święty
czasowo od siebie i posyłany jest od siebie, ponieważ dawany jest od siebie.
4.u Nie dziwi, jeżeli mówi się, że Duch Święty jest posyłany lub pochodzi od siebie, skoro także o Synu mówi się, że jest od siebie posyłany. Nie dziw się, że Duch Święty, [132] mówi się, posyła lub pochodzi
od siebie, bo i o Synu Augustyn w II księdze De Trinitate,400 rzecze, iż nie
tylko od Ojca został posłany, lecz także od siebie samego i od Ducha Świętego; pytając jakim sposobem Syn lub Duch Święty jest posłany, skoro obaj
jako Bóg są wszędzie obecni. – Jeden i drugi bowiem, powiada Augustyn,
czyta się, iż jest posłany. O Duchu Świętym bowiem czyta się:401 Duch
Święty, którego Ojciec pośle w imię moje; a także:402 Jeśli odejdę, poślę go
do was. A Syn o sobie mówi:403 Wyszedłem od Ojca, a przyszedłem na
świat. A Apostoł powiada:404 Zesłał Bóg Syna swego. – U Proroka zaś napisane jest w osobie Boga:405 Niebo i ziemię ja napełniam. Tak więc Bóg jest
wszędzie; wszędzie przeto jest Syn, wszędzie także jest Duch Święty. Tam
więc posłani zostali Syn i Duch Święty, gdzie byli.
Rozdział 2v (49).
Jak należy pojmować posłanie ich obu. „Przeto należy zapytać, w jaki
sposób pojmuje się posłanie Syna lub Ducha Świętego. O samym tylko
399

J 3,8.
Zobacz: Glossa, na Ga 4,4 (PL 192,136 B) skąd niektóre słowa zostały zaczerpnięte.
400
Rozdział 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
Słowa Augustyna przytoczone są tu, jak widnieją w pierwszej redakcji Glossa na Rz
11,36 (x 59a; z 35d), a częściowo w wyżej wspomnianej Glossa na Ga 4,4.
u
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Ojcu bowiem, powiada Augustyn w tymże dziele,406 nigdzie nie czyta się,
że jest posłany”, lecz Syn i Duch Święty. – I najpierw zobaczmy o Synu,
jakim sposobem posłany. „Apostoł rzecze:407 Zesłał Bóg Syna swego, uczynionego z niewiasty, gdzie wystarczająco wykazał, że tym samym jest Syn
posłany, co uczyniony z niewiasty. Nie mógł więc być posłany od Ojca bez
Ducha Świętego, ponieważ rozumie się, że Ojciec posłał go, gdy uczynił
z niewiasty: czego mianowicie nie dokonał bez Ducha Świętego.” Oto tu
mówi, że Syn posłany jest przez Ojca i Ducha Świętego.
Rozdział 3 (50).
Powagami dowodzi, że od Ducha Świętego Syn został posłany. I że
od Ducha Świętego posłany został, jak mówi Augustyn w tymże dziele,408
potwierdza się powagami. Sam Chrystus mówi przez Izajasza:409 Teraz Pan
Bóg posłał mię i duch jego. O tym Ambroży w II księdze De [133] Spiritu
Sancto tak mówi:410 „Któż jest, kto mówi: Posłał mię Bóg i duch jego, jak
tylko kto przyszedł od Ojca by zbawić grzeszników, to jest Chrystus? „Więc
i Ojciec Syna posłał i Duch.” – Ten sam w tym samym dziele:411 „Dany jest
od Ojca, jak Izajasz mówi:412 Maluczki narodził się nam i syn jest nam
dany. Dany jest, śmiem rzec, i od Ducha, ponieważ i przez Ducha został
posłany.” „Mówi bowiem413 Syn Boży:414 Duch Pański nade mną; dlatego
mnie pomazał, abym opowiadał ewangelię ubogim, posłał mnie, abym
opowiadał więźniom wyzwolenie itd. Gdy to z księgi Izajasza przeczytał,
powiedział w Ewangelii:415 Dziś spełniło się to Pismo w uszach waszych,
by zaznaczyć, że o nim zostało to powiedziane.” „Dobrze zaś powiedział
Nade mną, ponieważ i namaszczony został i posłany do głoszenia jako syn
człowieczy”; „bo416 według Bóstwa Duch nie jest nad Chrystusem, lecz
w Chrystusie.” Oto tymi słowy Ambroży wykazuje, że Syn jest posłany i dany
nie tylko od Ojca, lecz także od Ducha Świętego.

406
De Trinitate, księga II, rozdział 5, n. 8 (PL 42.849; CCL 50,89), gdzie także tekst bezpośrednio następujący.
407
Ga 4,4.
408
Tamże (PL 42,849n).
409
Iz 48,16.
410
Raczej w III księdze, rozdział 1, nn. 7-8 (PL 16[1845]778 C; CSEL 79,152n).
411
Tamże, rozdział 2, n. 9 (PL 16,779 A; CSEL 79,153{.
412
Iz 9,6.
413
Ambroży, tamże, rozdział 1, nn. 1-2 (PL 16,777 B; CSEL 79,150, gdzie i urywek bezpośrednio następny.
414
Łk 4,18-19; zobacz Iz 61,1.
415
Łk 4,21.
416
Jak wyżej, n. 6 (PL 16,778 A; CSEL 79,151).
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Rozdział 4 (51).
1. Że Syn dany jest także od siebie samego. – Ambroży. Potem wykazuje, że dany jest także przez siebie samego, tak mówiąc w tej samej księdze:417 „Ponieważ nie zostało określone przez Proroka, od kogo dany jest
Syn, wykazuje się, że dany został łaską Trójcy, tak że również sam Syn dał.”
Oto tu mówi że Syn dał siebie, ponieważ dała go Trójca. Jeżeli zaś Syn od
siebie jest dany, więc od siebie jest posłany, od siebie pochodzi. I to zaiste
jest prawdziwe i trzeba się zgodzić, ponieważ jego posłanie jest czynnością
Bożą.
2.x Że Syn jest posłany przez siebie. A że przez siebie jest posyłany
Augustyn dorzuca w II księdze De Trinitate mówiąc:418 „Może ktoś zmusi,
byśmy powiedzieli, że także od siebie samego posłany jest Syn, ponieważ
poczęcie i poród Maryi jest działaniem Trójcy. Lecz, powie ktoś, jakim sposobem Ojciec go posłał, jeżeli sam siebie posłał? Odpowiadam mu pytając,
aby powiedział w jaki sposób Ojciec go uświęcił, jeżeli on sam uświęcił
siebie. Pan bowiem i jedno i drugie mówi:419 Którego Ojciec poświęcił
i posłał na świat; a gdzie indziej: A za [134] nich ja poświęcam samego
siebie. Również pytam, jakim sposobem Ojciec go wydał, jeżeli on sam
wydał siebie. I jedno bowiem i drugie się czyta.420 Wierzę, odpowie, jeżeli
dobrze myśli: ponieważ jedna jest wola Ojca i Syna i nierozdzielne działanie. Tak więc niech pojmuje, że to wcielenie i narodzenie z Dziewicy,
w którym Syn rozumie się posłany, dokonało się nierozdzielnie jednym
i tym samym działaniem Ojca i Syna, nie wykluczając stąd Ducha Świętego.
Przeto od Ojca i Syna posłany jest tenże Syn, ponieważ od Ojca i Słowa
jego dokonało się, że został posłany, to jest wcielony ukazał się ludziom.
Nie został bowiem posłany zmieniając miejsce, ponieważ:421 Na świecie
był. Dlatego Ojciec niewidzialny, razem z Synem ze sobą niewidzialnym,
czyniąc tegoż Syna widzialnym, mówi się, że posłał go. Który, gdyby stał
się tak widzialny, że przestałby z Ojcem być niewidzialny, to jest gdyby niewidzialna substancja Słowa obróciła się i zmieniła w widoczne stworzenie,
tak pojmowano by, iż Syn został posłany przez Ojca, że byłby tylko posłany, a nie również z Ojcem posyłający. Skoro zaś postać sługi tak została
przyjęta, że niezmienna pozostała postać Boża,422 jasne jest, że przez
niewidzialnych Ojca i Syna uczynione zostało to, co okazało się w Synu,
417

Tamże, rozdział 2, n. 9 (PL 16,779 B; CSEL 79,153).
Powaga Augustyna umieszczona była już w pierwszej redakcji Glossa na Rz 11,36
(x 59a-b; z 35d-36a).
418
Rozdział 5, n. 9 (PL 42,850n; CCL 50,90nn).
419
J 10,36 i 17,19.
420
W oryginale, Augustyn przytacza zarówno Rz 8,32: Go za nas wszystkich wydał; jak
Ga 2,20: Który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
421
J 1,10.
422
Flp 2,6-7: Który będąc w postaci Bożej... wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi.
x
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to jest od niewidzialnego Ojca z niewidzialnym Synem tenże sam Syn
widzialny został posłany.”
3. Ogólnie zbiera się, co z powyższych wynika. Z powyższych
wyraźnie okazuje się, że Syn posłany jest od Ojca i od Ducha Świętego i od
samego siebie oraz czym jest to posłanie, mianowicie wcieleniem, to jest
że stał się człowiekiem, przez co ukazał się widzialny; jest to dzieło wspólne Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Rozdział 5y (52).
Pytanie dlaczego mówi: Sam od siebie nie przyszedłem. Lecz sprzeciwia się temu: Jeżeli Syn od siebie samego został posłany, dlaczego więc
mówi:423 Sam od siebie nie przyszedłem? – Rozwiązanie. Na to odpowiada
Augustyn w II księdze De Trinitate mówiąc,424 [135] że to zostało powiedziane „zgodnie z postacią sługi, według której nie sprawił, by był posłany”,
to jest nie dokonał wcielenia, lecz zgodnie z postacią Bożą.
Rozdział 6 (53).
Czy Syn został posłany raz, czy często. Tu pyta się, czy raz tylko Syn
został posłany, czy często jest posyłany. Jeżeli bowiem posłaniem Syna jest
tylko jego wcielenie, ponieważ raz tylko został wcielony, wydaje się i raz
tylko posłany. A jeżeli często jest posyłany, jest i inne jego posłanie niż
wcielenie. Lecz jakie ono jest? Czy odwieczne zrodzenie ma być jego posłaniem zwane, czy też innego posłania szukać należy?
Rozdział 7 (54).
Że Syn jest posyłany, mówi się dwoma sposobami. Odpowiadamy
na to, że dwoma sposobami mówi się, iż Syn jest posyłany, prócz owego
wiecznego zrodzenia, które jest niewymowne, zgodnie z którym mógłby
y
Częściowo w tej samej pierwotnej Glossa (x 59b; z 36a). – Rozdział 6-7: W swym pierwotnym traktacie o pochodzeniu i posłaniu Syna i Ducha Świętego Lombard nie dotyka zagadnienia o ich podwójnym posłaniu czasowym (o posłaniu Ducha Świętego zobacz niżej,
Dystynkcja 16, rozdział 1), lecz mówi tylko o ich dwojakim pochodzeniu. Oto jego słowa:
„Tym samym sposobem należy mówić o czasowym pochodzeniu Syna i o czasowym pochodzeniu Ducha Świętego, Czasowym bowiem pochodzeniem Syna jest posłanie, a czasowym
pochodzeniem Ducha Świętego jest dawanie. Wieczne zaś pochodzenie Syna jest niewymownym zrodzeniem, którym z samego Ojca jest jednorodzony (x). Wiecznym zaś pochodzeniem Ducha Świętego jest, przez które niewymownie pochodzi od Ojca i Syna jako dar.
Obaj więc pochodzą, lecz Syn na sposób wiecznego zrodzenia, który jednak i czasowo został
nam dany. Duch Święty zaś, nie na sposób zrodzenia, lecz na sposób daru lub darowanego:
jako dar pochodzi odwiecznie; jako dany lub darowany pochodzi czasowo” (x 59b; z 36a).
Potem zaś powaga Augustyna (tu w rozdziale 7) została dodana na marginesach do tejże
redakcji Glossy. – Zobacz także Glossa na Ga 4,4 (PL 192,136 A-C).
423
J 7,28; 8,42.
424
Rozdział 5, n. 9 (PL 42,851; CCL 50,92n).
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także być zwany posłanym, jak zdaje się niektórym; lecz lepiej i prawdziwiej zgodnie z nim zwie się zrodzony. Prócz niego więc mówi się dwoma
sposobami, że jest posłany, mianowicie albo gdy widzialnie ukazał się światu przybrany ciałem, albo gdy tak w dusze święte się przenosi,425 by przez
nie był przyjmowany i poznawany. – Te dwa sposoby posłania Augustyn
otwarcie wyróżnia w IV księdze De Trinitate mówiąc:426 „Nie przez to samo,
że z Ojca jest zrodzony, Syn zwany jest posłanym, lecz albo dlatego, że ukazał temu światu Słowo, które stało się ciałem, skąd mówi:427 Wyszedłem od
Ojca, a przyszedłem na świat; albo dlatego, że w czasie pojmowany jest
czyimś umysłem, jak powiedziane [136] jest o Mądrości:428 Ześlijże ją
z świętych niebios twoich i ze stolicy wielkości twojej, aby ze mną była
i ze mną pracowała, to jest pracować mnie uczyła. A wtedy posyłany jest,
gdy przez kogoś jest poznawany i pojmowany, na ile poznany i pojęty być
może, według zdolności, albo dążącej do Boga, albo doskonałej w Bogu
duszy rozumnej.”
Rozdział 8 (55).
1. Że posyłany jest według jednego raz, według drugiego często;
i według jednego aby był człowiekiem, a według drugiego aby był
z człowiekiem. Oto dwa różne sposoby posłania Syna: według jednego
raz tylko posłany został Syn Boży. Według drugiego często był posyłany
i codziennie jest posyłany. Bo według jednego posłany został, aby był człowiekiem, co raz tylko się stało; według drugiego zaś posyłany jest, aby być
z człowiekiem, którym to sposobem codziennie posyłany jest do świętych
i posyłany był także przed wcieleniem do wszystkich świętych, którzy byli
przedtem, a także do aniołów. – Stąd Augustyn mówiąc o Synu, to jest
o Mądrości Ojca w IV księdze de Trinitate, rzecze:429 „Inaczej Mądrość posyłana jest, by była z człowiekiem, inaczej posłana została, by była człowiekiem. W dusze święte się przenosi, przyjaciół Bożych i proroków czyni,430
jak też napełnia świętych Aniołów. Lecz gdy przyszła pełność czasów,431
posłana została nie by wypełniać Aniołów, ani nie by Aniołem być, ani nie
by z ludźmi lub w ludziach być, jak przedtem była w Ojcach i w Prorokach,
lecz by samo Słowo stało się ciałem, to jest człowiekiem.”
2. Że według jednego sposobu mówi się, iż jest posłany na świat,
według drugiego nie. Prócz tego zaznaczyć należy, że gdy dwoma tymi
sposobami Syn jest posyłany, według jednego mówi się, że jest posłany na
świat, według drugiego zaś nie. Zwie się bowiem posłany na świat tym
425

Mdr 7,27.
Rozdział 20, nn. 28 i 27 (PL 42,907; CCL 50,198, 197, 199).
427
J 16,28.
428
Mdr 9,10.
429
Rozdział 20, n. 27 (PL 42,907; CCL 50,197).
430
Mdr 7,27.
431
Ga 4,4.
426
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sposobem, którym widzialny światu się ukazał. Stąd Augustyn w tej samej
księdze powiada:432 „Gdy w czasie pojmowany jest czyimś umysłem, mówi
się wprawdzie, że jest posłany, lecz nie na ten świat. Bo nie ukazuje się
zmysłowo, czyli zmysłom cielesnym nie jest obecny. Bo i my na ile umysłem
pojmujemy coś wiecznego, nie jesteśmy na tym świecie; i duchy wszystkich
sprawiedliwych, także żyjących w ciele, na ile pojmują sprawy Boże, nie są
na tym świecie.” Z powyższego wynika, że prócz niewymownego zrodze[137] nia Syn posyłany jest dwoma sposobami, mianowicie gdy widzialnie
się ukazał, albo niewidzialnie jest duchem przyjmowany.
Rozdział 9 (56).
Dlaczego Ojciec nie nazywa się posłany, gdy przez kogoś jest poznawany jak Syn. Tu pyta się, dlaczego Ojciec nie nazywa się posłany,
gdy przez kogoś jest poznawany w czasie jak Syn. – Na co odpowiadamy,
że w nim jest powaga zasady, on nie ma z kogo istnieje, od niego jest Syn
i Duch Święty. „Ojciec bowiem jest, jak mówi Augustyn w tejże księdze,433
zasadą całej Boskości, lub jeśli lepiej się mówi, Bóstwa”, ponieważ jest zasadą Syna i Ducha Świętego. Bo, jak mówi Augustyn w tym samym dziele,434 „Gdyby nawet zechciał Bóg Ojciec przez poddane stworzenie
widzialnie się ukazać, jak najbardziej niedorzecznie mówiono by, że został
posłany od Syna, którego zrodził, albo od Ducha Świętego, który z niego
pochodzi.” Stosownie zaś mówi się, że posłany jest ten, kto ukazał się
w ciele; natomiast że posłał ten, kto się w nim nie ukazał.
Rozdział 10z (57).
Niektórzy uważali, że Syn i Duch byli mniejsi od Ojca, gdyż mówi
się, że są posłani. Dlatego niektórzy błędnowiercy sądzili, iż skoro Ojciec
nie jest posłany, lecz Syn i Duch Święty, Ojciec jest większy, a Syn i Duch
Święty mniejszy. – Co Augustyn odrzuca w IV księdze De Trinitate,435 sprzeciwiając się im: „Nie dlatego, rzecze, należy sądzić, że Syn jest mniejszy,
ponieważ posłany został przez Ojca; i nie dlatego mniejszy Duch Święty,
ponieważ i Ojciec posłał go i Syn. Czy bowiem z powodu widzialnego
stworzenia, czy raczej dla zalecenia zasady, nie dla nierówności, lub niejednakowości, albo niepodobieństwa substancji, pojmuje się to zawarte
w Pismach”. Nie dlatego więc mówi się, że Ojciec posłał Syna lub Ducha
Świętego, że on jest większy, a oni mniejsi, lecz najbardziej dla zalecenia
432

Rozdział 20, n. 28 (PL 42,907n; CCL 50,199).
Rozdział 20, n. 29 (PL 42908; CCL 50,200).
434
Rozdział 21, n. 32 (PL 42,911n; CCL 50,203).
z
Zagadnienie krótko dotknięte jest w Glossa na Ga 4,4 (PL 192,136 C-D).
435
Rozdział 21, n. 32 (PL 42,910n; CCL 50,205).
433
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powagi zasady i ponieważ nie ukazał się w widzialnym stworzeniu jak oni.
Oto wyjaśnione zostało, co to jest posłanie Syna i jakimi sposobami jest
posyłany.
[138] DYSTYNKCJA XVI
Rozdział 1a (58).
1. O posłaniu Ducha Świętego, które dokonuje się dwoma sposobami, widzialnie i niewidzialnie. Teraz o Duchu Świętym trzeba zobaczyć, poza jego niewypowiedzianym i wiecznym pochodzeniem, którym
pochodzi od Ojca i Syna, a nie od samego siebie, co to jest jego pochodzenie
czasowe, które zwane jest posłaniem albo darowaniem. – Na to mówimy,
że jak Syn mówi się, iż jest posyłany dwoma sposobami: jednym, w którym
ukazał się widzialnie, drugim, w którym ujmowany jest niewidzialnie przez
czyste dusze, tak i Duch Święty, mówi się, że dwoma sposobami jest posyłany czyli dawany od Ojca i Syna i siebie samego: jednym widzialnie,
drugim niewidzialnie. Dany został bowiem widzialny, przez ukazanie
widzialnego stworzenia, tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy i innymi razami;
oraz dawany jest co dzień niewidzialnie wnikając w dusze wiernych.
2. Najpierw o tym sposobie posłania, który dokonuje się widzialnie. A najpierw powiedzmy o tym sposobie posłania, który dokonuje się
w postaci widzialnej. – O nim Augustyn w II księdze De Trinitate tak
mówi:436 „Łatwo jest pojąć o Duchu Świętym, dlaczego mówi się, że i on
jest posłany. Uczyniona bowiem została w czasie jakaś postać stworzenia,
w której widzialnie ukazał się Duch Święty, czy to gdy na samego Pana
zstąpił w cielesnej postaci gołębicy,437 czy gdy w dniu Pięćdziesiątnicy nagle
rozległ się z nieba szum, jakby nadchodzącego wichru gwałtownego, i ukazały się im rozdzielone języki jakby ognia, który usiadł na każdym z nich
z osobna.438 To działanie widzialnie wyrażone i przedłożone oczom śmiertelnym, nazwane zostało zesłaniem Ducha Świętego: nie jakoby ukazała się
sama jego substancja, przez którą i on jest niewidzialny i niezmienny jak
Ojciec i Syn, lecz by serca ludzkie poruszone zewnętrznymi spostrzeżeniami, zwróciły się od czasowego ukazania przychodzącego, do ukrytej wieczności zawsze obecnego.” Tymi oto słowy Augustyn odkrywa ten sposób
posłania, który jest ukazany widzialnie, choć jednak sam Duch w swej naturze [139] nie jest widziany. On w tych stworzeniach nie był bardziej niż
a

Zobacz Glossa pierwotna do Rz 11,36: „Pochodzenie bowiem Ducha Świętego dwojako
się pojmuje, mianowicie wieczne, które jest niewypowiedziane, i czasowe, zgodnie z którym
mówi się, że pochodzi jako dany” (x 58d; z 35d). Zobacz także nasz przypis do Dystynkcji
15, rozdział 6-7.
436
Rozdział 5, n. 10 (PL 42,851; CCL 50,93).
437
Zobacz: Mt 3,16.
438
Dz 2,2-4.
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w innych, lecz do czegoś innego. W nich bowiem był, by przez nie, do ludzi
przychodzące, okazywał się obecny w tych, do których te stworzenia przychodziły. Bo Duch Święty nie przychodzi wtedy ruchem czasowym, lub nie
zstępuje na ludzi, lecz czasowym ruchem stworzenia oznaczone jest duchowe i niewidzialne wlanie Ducha Świętego. A bym powiedział otwarciej,
przez ten cieleśnie dokonany sposób posłania Ducha Świętego, ukazane
jest duchowe i wewnętrzne posłanie Ducha Świętego, czyli darowanie,
o którym będzie mowa.
3. Skoro Syn jest mniejszy od Ojca, według stworzonej postaci
w której się ukazał, dlaczego nie Duch Święty podobnie. Lecz najpierw
trzeba zapytać, skoro Syn zwany jest mniejszy od Ojca według posłania,
w którym ukazał się w postaci stworzonej, dlaczego i Duch Święty nie nazywa się podobnie mniejszy od Ojca, skoro w postaci stworzonej się ukazał.
4. Dowodzi o Synu. Bo o Synu, że jest mniejszy od Ojca według postaci, w której posłany się ukazał, otwarcie dowodzi Augustyn w IV księdze De Trinitate mówiąc:439 „Zesłał Bóg Syna swego, uczynionego
z niewiasty uczynionego pod Prawem:440 aż tak bardzo małego, że uczynionego; i tak posłanego jak uczynionego. Wyznajmy więc uczynionego
mniejszego, i o tyle mniejszego na ile uczynionego, a o tyle uczynionego
na ile posłanego. Oto masz, że Syn na ile jest posłany, to jest uczyniony,
jest od Ojca mniejszy.
5. Dlaczego nie tak o Duchu Świętym. Dlaczego więc Duch Święty
nie jest zwany mniejszy od Ojca, skoro i on przyjął stworzenie w którym
się ukazał? Ponieważ Duch Święty inaczej przyjął stworzenie w którym się
ukazał, a inaczej Syn; Syn bowiem przez zjednoczenie, a Duch nie. Syn bowiem przyjął człowieka tak, że stał się człowiekiem; Duch zaś Święty nie
tak przyjął gołębia, że stał się gołębiem. – Augustyn w II księdze De Trinitate tak o tym mówi:441 „Dlatego nigdzie nie jest napisane, że Bóg Ojciec
jest większy od Ducha Świętego, albo Duch Święty mniejszy od Ojca, ponieważ nie tak zostało przyjęte stworzenie w którym ukazywał się Duch Święty, jak przyjęty został syn człowieczy, w którego postaci uobecniona była
osoba samego Słowa Boga: nie by miała Słowo Boga, jak i inni święci mędrcy, lecz że była samym Słowem. Czym innym bowiem jest Słowo w ciele, czym innym Słowo Ciałem, to jest czym innym jest Słowo w człowieku,
czym innym Słowo-Człowiek. „Ciało” bowiem użyte zostało zamiast „człowiek” w tym co mówi:442 Słowo ciałem się stało. Przeto nie [140] tak przyjęte zostało stworzenie, w którym ukazał się Duch Święty, jak przyjęte
zostało owo ciało i ludzka postać z Dziewicy Maryi. Bo nie tę gołębicę, lub
ten wiatr, lub ten ogień pobłogosławił i połączył ze sobą w jedności osoby
439

Rozdział 19, n. 26 (PL 42,905; CCL 50,194).
Ga 4,4.
441
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na wieczność.” – W powyższym otwarcie zostało wykazane, według czego
Syn zwany jest mniejszy od Ojca, i dlaczego mniejszy od Ojca zwany jest
Syn, a nie Duch Święty.
Rozdział 2b (59).
1. Że Syn według tego, iż stał się człowiekiem, nie tylko od Ojca,
lecz od Ducha Świętego, a także od siebie samego jest mniejszy.
Należy jednak zaznaczyć, iż Syn na ile stał się człowiekiem, nie tylko od
Ojca, lecz Ducha Świętego, a nawet od samego siebie mniejszy jest zwany.
2. A że nawet od samego siebie zwany jest mniejszy według postaci sługi,
dowodzi Augustyn, mówiąc w pierwszej księdze De Trinitate:443 „Błądzili
ludzie przenosząc na jego substancję, która jest wieczna, to co powiedziane zostało o Chrystusie jako człowieku, jak to, co sam Pan powiedział:444
Ojciec większy jest niż ja, co Prawda mówi z powodu postaci sługi; według
tego sposobu Syn mniejszy jest nawet od siebie samego. W jaki bowiem
sposób nie stał się mniejszy nawet od siebie samego ten, kto wyniszczył
samego siebie, przyjąwszy postać sługi? 445 Bo nie tak przyjął postać sługi,
by utracił postać Bożą, w której był równy Ojcu. W postaci przeto Bożej
jednorodzony Ojca równy jest Ojcu; w postaci sługi nawet od siebie jest
mniejszy. Słusznie więc Pismo mówi jedno i drugie, mianowicie iż Syn jest
równy Ojcu, i że Ojciec jest większy od Syna; tamto bowiem rozumie się
ze względu na postać Bożą, a to ze względu na postać sługi.”
3. O tym samym w II księdze De Trinitate mówi:446 „Syn Boga równy
Ojcu według postaci Bożej, w której istnieje, a mniejszy od Ojca według
postaci sługi, którą przyjął, w której nie tylko od Ojca, lecz także Ducha
Świętego, a nie tylko to, lecz nawet od samego siebie został znaleziony
mniejszy.” „Z powodu niej, jak tenże powiada w księdze Contra Maximinum,447 nie tylko od Ojca, lecz także [141] od samego siebie i Ducha Świętego stał się mniejszy, a także:448 mało co umniejszony od Aniołów.” „Jest
więc Syn Boga, jak ten sam mówi w pierwszej księdze De Trinitate,449 Bogu
Ojcu równy z natury, z wyglądu mniejszy, to jest w postaci sługi, którą
przyjął.” – Tymi powagami otwarcie wykazano, że Syn według postaci sługi
jest mniejszy od Ojca i siebie samego i Ducha Świętego.
b
Numery 1-3: To samo zagadnienie a częściowo te same powagi są w Glossa na Flp
2,6-7 (PL 192,234 A-B). – Do numeru 4 zobacz Glossa na Ps 138,16 (PL 191,1217 B).
443
Rozdział 7, n. 14 (PL 42,828n; CCL 50,45).
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J 14,28.
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446
Rozdział 1, n. 2 (PL 42,845n; CCL 50,81).
447
Raczej w Alipiusza i Augustyna Epistola 170 (Ad Maximum medicum), n. 9 (PL
33,750; CSEL 44,629); zobacz: Contra Maximinum, I, rozdział 8 (PL 42,750).
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Hbr 2,9.
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4. Hilary inaczej, mianowicie że Ojciec jest większy, a jednak Syn
nie mniejszy. Hilary zaś zdaje się twierdzić, że Ojciec jest większy od Syna,
a jednak Syn nie jest mniejszy od Ojca. Ojciec bowiem zwie się większy
z powodu powagi, ponieważ w nim jest powaga zrodzenia, zgodnie z którą mówi:450 Ojciec większy jest niż ja; a Apostoł:451 Darował mu imię, które
jest nad wszelkie imię. Gdy więc mówi: Ojciec większy jest niż ja, to jest
jakby powiedział: Darował mi imię. „Jeżeli więc, Hilary w IX księdze
De Trinitate mówi:452 powagą darowującego Ojciec większy jest, czy przez
wyznanie darowizny Syn jest mniejszy? Przeto darowujący jest większy, lecz
mniejszy nie jest ten, komu darowane jest jedno istnienie. Mówi bowiem:453
Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jeżeli nie jest to darowane Jezusowi, by był
wyznawany w chwale Boga Ojca,454 jest od Ojca mniejszy; jeżeli zaś darowane jest mu istnieć w tej chwale, w której jest Ojciec, masz i w powadze
darowującego, że jest większy i w wyznaniu obdarowanego, że stanowią
jedno. Większy przeto jest i zaiste większy Ojciec od Syna, któremu darowuje tak wielkie istnienie, jak sam jest wielki; któremu udziela w sakramencie narodzenia, że jest obrazem niezrodzoności, którego z siebie
w swej postaci rodzi.” Usłyszałeś czytelniku, co o tym mówi Hilary, którego
słowa, gdziekolwiek spotkasz, pilnie zapisuj i pobożnie pojmuj.
DYSTYNKCJA XVII
Rozdział 1c (60).
1. O posłaniu Ducha Świętego, którym niewidzialnie jest posyłany.
Teraz już przystąpmy do omówienia posłania Ducha Świętego, którym niewidzialnie posyłany jest do serc wiernych. Bo sam Duch Święty, który jest
Bogiem i [142] trzecią osobą Trójcy, jak wyżej zostało wykazane,455 od Ojca
i Syna oraz od siebie czasowo pochodzi, to znaczy jest posyłany i dawany
wiernym. Lecz należy rozważyć co to jest za posłanie czyli dawanie, lub
w jaki sposób się dokonuje.
2. Najpierw coś koniecznego do tego dowodzenia, mianowicie, że
Duch Święty jest miłością, którą miłujemy Boga i bliźniego. Aby zaś to
bardziej zrozumiale mogło być uczone i pełniej ujrzane, należy poprzedzić
450

J 14,28.
Flp 2,9.
452
Numer 54 (PL 10,325 A-B), gdzie i powyższe co do znaczenia (324 B – 325 B).
453
J 10,30.
454
Zobacz Flp 2,11.
c
Zobacz J. Schupp, Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus, 216-242; A. M. Landgraf,
Caritas und Heiliger Geist, w Dogmengeschichte der Frühscholastik I-1, Regensburg 1952,
220-237; oraz J. Schneider, Die Lehre vom Dreieinigen Gott..., 105-111.
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Dystynkcja 14, rozdziały 1-2 oraz Dystynkcja 15, rozdział 1.
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czymś bardzo do tego potrzebnym. Powiedziane zostało mianowicie wyżej,456 i świętymi powagami wykazane, że Duch Święty jest miłością Ojca
i Syna, którą miłują siebie wzajem i nas. Do tego zaś należy dodać, że tenże
sam Duch Święty jest ukochaniem czyli miłością, którą my miłujemy Boga
i bliźniego; gdy ta miłość tak w nas jest, że sprawia, iż miłujemy Boga i bliźniego, wtedy mówi się, że Duch Święty został nam posłany i dany; a kto miłuje
samą miłość, którą miłuje bliźniego, tym samym miłuje Boga, ponieważ ta
miłość jest Bogiem,457 to jest Duchem Świętym.
3. Dowodzi powagami, że tak jest. By w tak wielkiej sprawie nie zdawało się, że coś naszego wsączamy, to co zostało powiedziane potwierdźmy świętymi powagami. – O tym Augustyn w VIII księdze De Trinitate
rzecze:458 „Kto bliźniego miłuje, wynika stąd, że głównie miłuje swą miłość.
Bóg zaś jest miłością;459 wynika więc stąd, że głównie miłuje Boga.” – Tenże
w tymże dziele:460 „Bóg jest miłością, jak mówi Jan apostoł.461 Po co więc
idziemy i biegniemy na wyżyny niebieskie i niziny ziemskie szukając tego,
który jest u nas, jeżeli my chcemy być u niego?” „Niech nikt nie mówi: Nie
wiem co miłuję. Niech miłuje brata, i miłuje tę miłość. Lepiej bowiem zna
miłość, którą miłuje, niż brata, którego miłuje. Oto już może bardziej
znanego mieć Boga niż brata, zaiste bardziej znanego, ponieważ bardziej
obecnego, ponieważ wewnętrznego, ponieważ pewniejszego. Obejmij
Boga – miłość, a miłością obejmij Boga. Ta jest miłość, która wszystkich
dobrych aniołów i wszystkie sługi Boga zespala węzłem świętości. Im więc
bardziej jesteśmy święci, im bardziej od nadętości pychy wolni, tym pełniejsi jesteśmy miłości, a czego jeśli nie Boga pełny jest, kto [143] pełny
jest miłości?” Tymi słowami dostatecznie dowodzi Augustyn, że sama
miłość, którą miłujemy Boga lub bliźniego, jest Bogiem.
4. Lecz jeszcze otwarciej dodaje w tejże księdze mówiąc:462 „Zauważmy
jak bardzo Jan apostoł zaleca miłość bratnią. Powiada:463 Kto miłuje brata,
w światłości mieszka, a zgorszenia w nim nie ma. Jasne jest, że doskonałość sprawiedliwości położył w miłości bratniej; bo ten, w kim nie ma zgorszenia, zaiste jest doskonały. A jednak widoczne jest, że zamilczał miłość
Boga, czego nigdy by nie uczynił, jak tylko ponieważ w samej miłości bratniej chce pojmować Boga. Otwarcie bowiem w tym samym liście, nieco
456

Dystynkcja 10.
Zobacz 1 J 4,8; 4,16: Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka,
a Bóg w nim. – Wypada zaś zaznaczyć, że Biblia Augustyna czyta: Deus dilectio est, et qui
manet in dilectione...; zobacz: Augustyn, In primam Ioannis, traktat 8, n. 14 (PL 35,2044);
tak też w 1 J 4,8: Deus dilectio est, gdzie Wulgata: Deus charitas est; patrz tamże, traktat 7,
n. 4 (PL 35,2031).
458
Rozdział 7, n. 10 (PL 42,957; CCL 50,285).
459
1 J 4,8; 4,16.
460
Tamże.
461
1 J 4,8; 4,16.
462
Jak wyżej, rozdział 8, n. 12 (PL 42,958; CCL 50,287n).
463
1 J 2,10.
457

Dystynkcja 17

165

dalej tak mówi:464 Najmilsi! Miłujmy się wzajem, bo miłość jest z Boga,
i każdy, kto miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga. Kto nie miłuje, nie
zna Boga, bo Bóg jest miłością. To złączenie wystarczająco otwarcie wyjaśnia, że ta sama miłość bratnia, bo miłością bratnią jest ta, którą miłujemy
się wzajem, nie tylko z Boga jest, lecz nawet Bogiem jest, głoszone jest tak
wielką powagą, mianowicie Jana, Gdy więc z miłości miłujemy brata, z Boga
miłujemy brata; i nie może być, byśmy tejże miłości głównie nie miłowali
którą miłujemy brata, ponieważ Bóg jest miłością.465 Także:466 „Kto nie miłuje
brata, nie jest w miłości; a kto nie jest w miłości, nie jest w Bogu, ponieważ
Bóg jest miłością.” Oto jak najbardziej otwarcie mówi, że miłością bratnią
jest Bóg.
Rozdział 2 (61).
Że miłość bratnia, chociaż jest Bogiem, nie jest Ojcem lub Synem,
lecz tylko Duchem Świętym. Chociaż zaś miłość bratnia jest Bogiem, nie
jest Ojcem, ani Synem, lecz tylko Duchem Świętym, który w Trójcy ściśle
zwany jest miłością.467 – Stąd Augustyn w XV księdze de Trinitate:468 „Jeżeli
w darach Bożych nic nie jest większe od miłości i żaden dar Boga nie jest
większy niż Duch Święty, cóż bardziej zgodne z rozumem, niż że on jest
miłością, która nazywa się i Bogiem i z Boga?” „Tak bowiem mówi Jan:469
Miłość jest z Boga; a trochę dalej: Bóg jest miłością. Gdzie dowodzi, że tę
miłość nazwał Bogiem, o której powiedział z Boga. Bogiem więc z Boga
jest [144] miłość”. – Również w tym samym:470 „Jan chcąc otwarciej o tym
mówić. Rzecze: Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas:
że z Ducha Świętego dał nam. Duch przeto Święty, z którego nam dał, sprawia, że mieszkamy w Bogu, a on w nas; to zaś czyni miłość; on więc jest
Bogiem miłością: o nim więc mowa, gdzie czyta się:471 Bóg jest miłością”.
Z tego widać, że Duch Święty jest miłością.
Rozdział 3 (62).
Że „Bóg jest miłością” nie zostało powiedziane przyczynowo, jak
to: „Ty jesteś cierpliwością moją i nadzieją moją”. Lecz żeby ktoś nie
mówił, iż „Bóg jest miłością” zostało powiedziane dla wyrażenia przyczyny, dlatego mianowicie, że miłość jest z Boga, a nie jest samym Bogiem,
jak mówi się „Bóg naszą cierpliwością i nadzieją”, nie dlatego że on sam
464
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jest nimi, lecz ponieważ one są z niego, przeciwstawia się Augustyn wykazując, że to nie jest powiedziane przyczynowo jak tamte, w XV księdze
De Trinitate tak mówiąc:472 „Nie mówmy więc, że miłość nie dlatego nazwana została Bogiem, ponieważ ta miłość jest jakąś substancją, która godna
jest imienia Boga, lecz że jest darem Boga, jak powiedziane zostało Bogu:473
Ty jesteś cierpliwością moją. Zaiste nie dlatego zostało powiedziane, że
substancja Boga jest naszą cierpliwością, lecz ponieważ od niego ją mamy;
stąd gdzie indziej:474 Od niego cierpliwość moja. To bowiem znaczenie
łatwo odpiera mowa samych Pism: takie samo jest bowiem: Ty jesteś cierpliwością moją, jakie jest:475 Ty Panie jesteś nadzieją moją oraz:476 Bóg
mój, miłosierdzie moje i wiele podobnych. Nie zostało zaś powiedziane:
Boże, miłości moja, albo Ty jesteś miłością moją, albo Bóg miłością moją,
lecz tak zostało powiedziane:477 Bóg jest miłością, jak powiedziane jest:478
Duchem jest Bóg. Jeżeli ktoś tego nie rozróżnia, zrozumianego od Pana,
niech nie żąda wyjaśnienia od nas, nie możemy bowiem nic wyraźniej
powiedzieć. Bóg więc jest miłością.” Z powyższego wynika, że Duch Święty
jest miłością, którą miłujemy Boga i bliźniego; stąd łatwiej nam jest wykazać,
w jaki sposób Duch Święty jest nam posyłany lub dawany.
[145] Rozdział 4d (63).
1. W jaki sposób Duch Święty jest nam posyłany lub dawany. Wtedy
bowiem mówi się, że jest posyłany lub dawany, gdy tak w nas jest, by sprawiał, że miłujemy Boga i bliźniego, przez co pozostajemy w Bogu, a Bóg
w nas. – Stąd Augustyn wskazując ten sposób posłania w XV księdze
De Trinitate powiada:479 „Bóg Duch Święty, który z Boga pochodzi, gdy
dawany jest człowiekowi, zapala go do miłowania Boga i bliźniego i sam
jest miłością. Bo człowiek nie ma skąd miłować Boga, jak tylko z Boga.”
Oto jak dawany lub posyłany jest nam Duch Święty, zgodnie z czym nazywany jest darem.
2. Jakim sposobem Duch Święty jest dawany tu [wyraźniej] się
oznajmia. Ten dar Augustyn zaleca, wykładając otwarcie jakim sposobem
472

Rozdział 17, nn. 27-28 (PL 42,1080; CCL 50A,502).
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
Zobacz Glossa na Rz 11,36 w starszej postaci: „...jak mi się wydaje mówi się, iż Duch
Święty jest posyłany, to jest dawany komuś, gdy zaczyna w nim być przez łaskę usprawiedliwiającą, popierającą, doskonalącą, gdzie jednak już był przez istotę, moc, obecność.
Skoro bowiem Duch Święty nie zaczyna istnieć, zaczyna jednak być w kimś tym sposobem,
którym w nim przedtem nie był” (x 58d; z 35d).
479
Rozdział 17, n. 31 (PL 42,1082; CCL 50A,506).
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jest dawany, w tejże księdze:480 „Miłość Boża, powiada, rozlana jest w sercach naszych, jak mówi Apostoł, przez Ducha Świętego, który nam został
dany.481 Nic nie jest znakomitsze od tego daru Bożego; on tylko jest, który
dzieli między synami królestwa i synami zatracenia. Dawane są przez Ducha
Świętego i inne datki, lecz bez miłości nic nie pomagają. Jeżeli więc tylko
nie zostanie komuś udzielony Duch Święty, by uczynił go miłującym Boga
i bliźniego, nie przeniesie się z lewej na prawą. Ani Duch Święty nie nazywa
się ściśle darem, jak tylko z powodu miłości, której kto nie ma, chociażby
mówił wszystkimi językami, i miał proroctwo i wszelką wiedzę i wszystką
wiarę, i rozdał wszystkie majętności swoje, i wydał ciało swoje tak, żeby
gorzał, nic mu nie pomoże.482 Jak ogromne więc jest to dobro, bez którego
tak wielkie dobra nikogo do życia wiecznego nie doprowadzają! Sama zaś
miłość483 lub przywiązanie,484 (bo są to dwie nazwy jednej rzeczy), prowadzi
do królestwa. Miłość więc, która jest z Boga i Bogiem, ściśle jest Duchem
Świętym, przez którego rozlewany jest w sercach naszych Bóg – miłość,
przez którą zamieszkuje nas cała Trójca. Przeto jak najsłuszniej Duch [146]
Święty, chociaż jest Bogiem, nazywany jest także darem Bożym.485 Jak należy
właściwie pojmować ten dar Boży, jeśli nie jako miłość, która doprowadza
do Boga i bez której żaden inny dar Boży do Boga nie doprowadza?”
3. Zbiera w całość powyższą powagę. Tu oto jawi się, co wyżej zostało
powiedziane, mianowicie że miłość jest Duchem Świętym i darem znakomitszym, i jakim sposobem ten dar, to jest Duch Święty, dawany jest nam,
mianowicie gdy jest komuś udzielany, to znaczy tak ma w kimś istnienie, że
czyni go miłośnikiem Boga i bliźniego. Gdy to czyni, mówi się, że jest dawany
czyli posyłany komuś. A wtedy mówi się, że on posiada właściwie Ducha
Świętego.
Rozdział 5 (64).
1. Czy należy przyznać, że Duch Święty powiększa się w człowieku i bardziej lub mniej jest posiadany lub dawany. Tu pyta się, jeżeli
Duch Święty jest miłością, gdy ona powiększa się i zmniejsza w człowieku
i bardziej lub mniej w różnych czasach jest posiadana, czy należy przyznać,
że Duch Święty powiększa się lub zmniejsza w człowieku, lub mniej jest
dawany i posiadany, a więc zdaje się zmienny; Bóg zaś jest całkowicie niezmienny; wygląda więc, że albo Duch Święty nie jest miłością, albo miłość
nie powiększa się lub zmniejsza w człowieku.
2. Czy Duch Święty dawany jest mającemu i nie mającemu. Również miłość dawana jest nie mającemu, aby miał i mającemu, aby pełniej
480

Tamże, rozdziały 17-18, nn. 31-32 (PL 42,1082n; CCL 50A,507 n).
Rz 5,5.
482
Zobacz 1 Kor 13,1-3.
483
Dilectio.
484
Caritas.
485
Zobacz Dz 8,20.
481
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miał.486 Jeżeli więc Duch Święty jest miłością, i nie mającemu jest dawany
aby miał i mającemu aby pełniej miał. Lecz jakim sposobem dawany jest
nie mającemu, skoro sam jako Bóg jest wszędzie i cały we wszystkich stworzeniach? I jakim sposobem dawany lub posiadany jest pełniej bez zmiany
siebie?
3. Odpowiedź na pierwsze pytanie. Na to odpowiadamy tak, mówiąc
że Duch Święty, czyli miłość, jest całkiem niezmienny i nie zwiększa się
w sobie ani nie zmniejsza i w sobie nie ma ani więcej ani mniej, lecz w człowieku, lub raczej człowiekowi, powiększa się i zmniejsza, oraz więcej lub
mniej jest dawany lub posiadany: jak mówi się, że Bóg jest wywyższany
i wznoszony w nas, który jednak w sobie ani się nie wywyższa, ani nie wznosi.
Stąd Prorok:487 Przystąpi człowiek do głębi serca, a Bóg wywyższony
będzie. O tym miejscu powaga mówi:488 „Bóg nie [147] w sobie, lecz w sercu
człowieka rośnie.” Tak więc Duch Święty dawany jest człowiekowi, a dany
jest więcej dawany, to jest powiększa się i jest więcej lub mniej posiadany,
a jednak jest niezmienny.
4. Odpowiedź na drugie. Skoro jest wszędzie i cały w każdym stworzeniu, jest jednak wielu, którzy go nie mają. Nie wszyscy bowiem mają
Ducha Świętego, w których istnieje: inaczej i stworzenia nierozumne miałyby Ducha Świętego, czego pobożność wiary nie dopuszcza.
5.e Potwierdza powagą obie odpowiedzi. By zaś pewniejsze było, co
powiedzieliśmy, umacniamy powagą. Że Duch Święty więcej i mniej jest
przyjmowany i powiększa się człowiekowi, i nie mającemu jest dawany,
a mającemu by więcej był posiadany, wykazuje Augustyn mówiąc Super
Ioannem:489 Wiadomo, że bez Ducha Świętego nie możemy miłować
Chrystusa i zachować jego przykazań, a możemy to i czynimy tym mniej,
im mniej go przyjmujemy; tym więcej zaś, im więcej go przyjmujemy. Dlatego nie na próżno obiecywany jest nie tylko nie mającemu, lecz także mającemu: nie mającemu mianowicie aby miał, mającemu zaś by więcej miał.
Gdyby bowiem nie był posiadany przez jednego mniej, a przez drugiego
więcej, święty Elizeusz nie powiedziałby świętemu Eliaszowi: Proszę, aby
się stał we mnie podwójny duch twój.”
6.f W Księdze Królewskiej tak:490 Rzekł Eliasz do Elizeusza: Żądaj, czego
chcesz, abym ci uczynił, pierwej nim będę wzięty od ciebie. I rzekł Elizeusz:
proszę aby się stał we mnie podwójny duch twój. Co tamże tak jest wykła486

Zobacz J 10,10: Ja przyszedłem, żeby żywot miały i obficiej miały.
Ps 63,7-8.
488
Glossa ordinaria o tym urywku (u Mikołaja z Liry, III,173 a), z Kasjodora o tym urywku
(PL 70,441 C; CCL 97,559); zobacz także Glossa Lombarda o tym urywku (PL 191,578 B).
e
Numery 5 i 7: Słowa Augustyna znajdują się już w Glossa na Rz 12,3 (PL 191,1498 C-D).
489
Traktat 74, n. 2 (PL 35,1828; CCL 36,513n).
f
Ten dodatek przyjęty jest jako autentyczny w Glossa, przypisywanej niegdyś Piotrowi
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
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dane:491 „Eliasz wybitnie słynął duchem proroczym i działaniem cudów: poprosił więc, by udzielona mu została podwójna łaska, która jak widział działała
w jego mistrzu; skąd wiadomo, że nie żądał, by uczeń był ponad mistrzem.”492

7. „Chrystusowi zaś,493 który jest Synem Boga, Nie pod miarą dany jest
Duch.494 Bo nie bez łaski Ducha Świętego jest Pośrednik Boga i [148] ludzi,
człowiek Chrystus.495 Że bowiem jest jednorodzonym Synem równym Ojcu,
nie jest z łaski, lecz z natury; że zaś do jedności osoby Jednorodzonego
przyjęty został człowiek, jest z łaski a nie z natury. Pozostałym zaś dawany
jest według miary, a dany jest dodawany, aż każdemu na sposób jego doskonałości dopełniona zostanie własna miara.
8.g Oto masz wyraźnie, że Duch Święty więcej lub mniej jest dawany lub
przyjmowany, i dany człowiekowi zwiększa się, i dawany jest mającemu
i nie mającemu, ponieważ Duch Święty jest miłością, która jest dawana nie
mającemu, a w mającym zwiększa się i postępuje; a nawet, bym prawdziwiej i bardziej ściśle mówił, człowiek w niej postępuje, a czasem ustępuje;
a wtedy mówi się, że ona postępuje lub ustępuje, ona jednak w sobie nie
postępuje i nie ustępuje, ponieważ jest Bogiem. Stąd Augustyn w IX homilii na List Jana powiada:496 „Niech każdy sprawdza siebie, ile w nim postąpiła miłość, lub raczej ile on w miłości postąpił; jeżeli bowiem Bóg jest
miłością, nie postępuje, ani nie ustępuje. Tak więc mówi się, że miłość
w tobie postępuje, ponieważ ty w niej postępujesz.” Oto w jaki sposób
należy rozumieć, gdy mówi się, że Duch Święty zwiększa się w nas, że mianowicie my w nim postępujemy; tak i inne tego rodzaju.
Rozdział 6h (65).
1. Że niektórzy mówią, iż Duch Święty nie jest miłością, którą miłujemy Boga i bliźniego. Wyżej zostało powiedziane,497 że Duch Święty
jest miłością Ojca i Syna, którą miłują siebie wzajem oraz nas, i tenże sam
księgi mówi w ten sposób: ‘skąd wiadomo...’” (b 41r; n 13a; p 52c); zobacz tekst: A. M. Landgraf,
Drei Zweige der Pseudo Poitiers-Glossa zu den Sentenzen des Lombarden, w: Recherches
de Théologie ancienne et médievale 9(1937)179.
490
4 Krl 2,9.
491
Glossa ordinaria o tym urywku (u Mikołaja z Liry, II,162c).
492
Zobacz Mt 10,24: Nie jest uczeń nad mistrza.
493
Augustyn, jak wyżej, n. 3 (PL 35,1828; CCL 36,514).
494
J 3,34.
495
1 Tm 2,5.
g
Z tego miejsca zaczęło się wielkie morze zagadnień zwiększania i zmniejszania miłości,
którymi obfitowała teologia po Lombardzie, Zobacz: A. M. Landgraf, Unverlierbarkeit, Vollkommenheit, Vermehrung und Verminderung der caritas. W: Dogmengeschichte I-2,136-203.
496
In I Ioannis, traktat 9, n. 2 (PL 35,2045).
h
Mowa tu według wspomnianego J. Schuppa, (Die Gnadenlehre..., 235-238), raczej
o pewnym przeciwieństwie ustnym niż pisanym: „Wydaje się, że obecnie rozwija się słowny
zwłaszcza spór naukowy wokół tego nowego ujęcia miłości, którego ślad znajdujemy w Sen-
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jest miłością, która rozlewa się w naszych sercach do miłowania Boga i bliźniego. Na jedno z tych zgadzają się wszyscy katolicy, mianowicie iż Duch
[149] Święty jest miłością Ojca i Syna; że zaś tenże sam jest miłością, którą
my miłujemy Boga i bliźnich, większość przeczy. Mówią bowiem: Jeśli Duch
Święty jest miłością Ojca i Syna i naszą, przeto ta sama jest miłość, którą
Bóg nas miłuje i którą my jego miłujemy. Powagi zaś Świętych wydają się
temu przeczyć.
2. Powagi, które zdają się przemawiać za nimi. Mówi bowiem Augustyn w księdze De Spiritu et littera:498 „Skąd jest miłość, jeśli nie skąd i sama
wiara, to jest od Ducha Świętego? Nie byłoby jej bowiem w nas, gdyby nie
została rozlana w sercach przez Ducha Świętego.499 Mówi się zaś, że w sercach
naszych rozlewana jest miłość Boża, nie którą on nas miłuje, lecz przez którą
czyni nas swoimi miłośnikami; jak mówi się sprawiedliwość Boża, której
darem stajemy się sprawiedliwi, oraz zbawienie Boże, którym nas zbawia,
i wiara Chrystusa,500 którą nas czyni wierzących.” Wydaje się, że tymi słowami ukazana jest różnica między miłością, którą miłuje Bóg, a którą miłujemy my. I jak nasza sprawiedliwość zwie się Boża, nie gdyż on jest nią
sprawiedliwy, lecz ponieważ nią nas sprawiedliwymi czyni, podobnie i wiara
i zbawienie, tak wydaje się nazywana miłość Boża, która w nas jest, nie gdyż
on nią miłuje, lecz ponieważ sprawia, że my nią miłujemy. – O tym także
tenże Augustyn w XV księdze De Trinitate mówi:501 „Gdy Jan wspomniał
miłość Boga, nie którą my jego, lecz którą on umiłował nas i posłał Syna
swego jako ofiarę przebłagalną za grzechy nasze”502 itd. Oto i tu wydaje
się wyraźnie odróżniać miłość, którą my Boga miłujemy od tej, którą on
miłuje nas.
3. Dowodząc wychodzi ze słów powag. Jeżeli więc, mówią, Duch Święty jest miłością, którą Bóg miłuje i którą my miłujemy, miłość jest dwojaka,
co więcej stanowi dwie różne, co jest niedorzeczne i dalekie od prawdy.
A więc nie jest miłością ta, którą my miłujemy, lecz tylko którą Bóg miłuje.
4. Odpowiedź na powyższe określająca powagi. Odpowiadamy na
to, tak określając słowa powag: Miłość Boga mówi się, że jest rozlewana
tencjach Lombarda” (235). Zobacz jednak A. M. Landgraf, Caritas und Heiliger Geist, w Dogmengeschichte I-1,228, o sprzeciwie Mistrza Odona Kanclerza (czyli Ursicampa); oraz słowa
Prepozytyna, tamże, 231.
497
Dystynkcja 10, rozdział 1 oraz tu wyżej rozdziały 1-3.
498
Rozdział 32, n. 56 (PL 44,237; CSEL 60,215); w Glossa Lombarda na Rz 8,15 (PL
191,1439 C).
499
Zobacz Rz 5,5 Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,
który nam został dany.
500
Zobacz 2 Kor 5,21: Abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą; 2 P 1,1: Otrzymali skarb wiary przez sprawiedliwość Boga; następnie Ps 3,9: Pańskie jest wybawienie;
Ps 68,30: Zbawienie twoje Boże, wspomogło mnie; wreszcie Ga 2,16: Aby dostąpić usprawiedliwienia z wiary Chrystusowej.
501
Rozdział 17, n. 31 (PL 42,1082; CCL 50A,506).
502
Zobacz 1 J 4,10.
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w sercach naszych, nie którą on nas miłuje, lecz którą sprawia że my miłujemy itd. Tymi słowami nie wyróżnia się i nie przedstawia [150] wyróżnionej miłości, którą Bóg miłuje, od tej którą my miłujemy, lecz raczej, skoro
miłość jest jedna i ta sama, i zwie się ona miłością Boga, okazuje się, że
z różnych przyczyn i zasad „miłością Boga” jest w Piśmie Świętym nazywana. Zwie się bowiem „Miłością Bożą”, albo ponieważ nią Bóg miłuje nas,
albo ponieważ nas swymi miłośnikami czyni. – Określenie pierwszej
powagi. Gdy więc Apostoł mówi miłość Boża rozlana jest w sercach
naszych,503 nie mówi o miłości Boga, którą miłuje nas, lecz którą sprawia,
że my miłujemy: to znaczy miłość nie jest tam nazywana „Boża” dlatego,
że Bóg nią nas miłuje, lecz dlatego, że nią czyni nas swoimi miłośnikami.
I że z tego powodu może być zwana „miłością Bożą”, ponieważ sprawia,
że my miłujemy, okazuje z podobnego sposobu mówienia:504 „Jak nazywa
się sprawiedliwość Boża, którą nas usprawiedliwia, oraz zbawienie Boże,
którym nas zbawia, oraz wiara Chrystusa, którą nas czyni wierzących.”
– Określenie drugiej. Podobnie wykładamy i drugą powagę. Gdzie mówi,
że wspomina się miłość Bożą, nie którą my jego, lecz którą on umiłował
nas: jakby mówił: wspomina miłość Boga, nie według tego, że my Boga
miłujemy, lecz według tego, że on nią miłuje nas.
5. Zarzucają coś innego. Jest, powiadają, coś innego, co bardziej nęka.
Augustyn bowiem powiedział wyżej,505 że miłość jest od Ducha Świętego,
od którego wiara. Jak więc wiara nie jest Duchem Świętym od którego jest,
tak ani miłość. Jakim bowiem sposobem miłość jest Duchem Świętym, jeżeli
jest od niego? Bo jeżeli jest od niego i jest nim, przeto Duch od siebie samego
jest. – Odpowiedź. Na to odpowiadamy: Duch Święty wprawdzie nie jest
od siebie, lecz jednak także od siebie samego jest nam dawany, jak wyżej
zostało powiedziane.506 Duch Święty daje bowiem nam samego siebie; i w tym
znaczeniu powiedziane jest, że miłość jest od niego, mianowicie w nas; a jednak ona jest Duchem Świętym. Wiara zaś jest od Ducha Świętego, a nie jest
Duchem Świętym, ponieważ jest tylko darem lub datkiem, a nie Bogiem
dającym.
6. Że inne wprowadzają uzasadnienia i powagi na dowód tego samego. Inne też wprowadzają uzasadnienia, by to samo wykazać, mianowicie
że miłość nie jest Duchem Świętym, ponieważ miłość jest uczuciem duchowym i odruchem ducha. Duch Święty zaś jest niezmienny i niestworzony;
przeto nie jest miłością. – Że miłość jest odruchem lub uczuciem ducha.
Że zaś miłość jest uczuciem i odruchem ducha, potwierdzają powagami.
Mówi bowiem Augustyn [151] w III księdze De doctrina christiana:507
503

Rz 5,5.
Augustyn, jak wyżej, n. 2.
505
Augustyn, jak wyżej na początku n. 2.
506
Dystynkcja 15, rozdział 1.
507
Rozdział 10, n. 16 (PL 34,72; CSEL 80,89; CCL 32,87).
504
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„Miłością nazywam ruch ducha ku radowaniu się Bogiem dla niego samego,
a sobą i bliźnim dla Boga.” Tenże sam w księdze De moribus Ecclesiae
catholicae,508 omawiając owo powiedzenie Apostoła:509 Ani śmierć, ani
życie, nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej: „Rzeczona tu miłość Boga,
powiada, jest cnotą, która stanowi najbardziej prawidłowe uczucie naszego
ducha, ona łączy nas z Bogiem”, nią go miłujemy. Tymi oto słowami zostało wyrażone, że miłość jest uczuciem i poruszeniem ducha, a przez
to nie wydaje się być Duchem Świętym.
7. Odpowiedź określająca powagi. Na to odpowiadamy, iż to tak
zostało wyrażone: jak mówi się, że Bóg jest nadzieją naszą i cierpliwością
naszą,510 ponieważ sprawia, że ufamy i znosimy, tak miłość nazywa się poruszeniem czyli uczuciem ducha, ponieważ przez nią duch poruszany jest
i uczulany ku miłowaniu Boga. Nie dziw się zaś, jeżeli miłość, ponieważ
jest Duchem Świętym, zwana jest poruszeniem ducha, skoro nawet w Księdze Mądrości511 mowa jest o Duchu mądrości, która dosięga od końca aż
do końca, że jest czynem rączym, pewnym, niepokalanym. Co nie dlatego
zostało powiedziane, że Mądrość jest czymś ruchomym lub jakimś czynem,
lecz ponieważ swą niewzruszonością wszystkiego dosięga: nie ruchem miejscowym, lecz jako zawsze wszędzie będąca i nigdzie nie trzymana w zamknięciu. Tak więc miłość nazywana jest poruszeniem ducha: nie że sama
jest poruszeniem lub uczuleniem lub mocą ducha, lecz ponieważ przez
nią, jakby była cnotą, duch jest uczulany i poruszany.
8.h Lecz jeżeli miłością jest Duch Święty, który udziela każdemu z osobna tak, jak chce, gdy przez niego duch człowieka jest uczulany i poruszany do wierzenia, ufania i tego rodzaju, tak jak do miłowania: dlaczego
miłość nie jest nazywana poruszeniem lub uczuleniem ducha do wierzenia
i ufania, jak do miłowania? – Na to zaiste można odpowiedzieć, że inne czyny
i ruchy cnót miłość, to jest Duch Święty, działa za pośrednictwem cnót,
których są aktami, jak akt wiary, to jest wierzyć, za pośrednictwem wiary;
i akt nadziei, to jest ufać, za pośrednictwem nadziei; przez wiarę bowiem
i nadzieję wykonuje wymienione akty. Akt zaś miłości przez siebie tylko,
bez jakiejś cno- [152] ty pośrednictwa wykonuje, to jest miłować. Inaczej
przeto wykonuje ten akt, niż akty innych cnót; dlatego o nim i o innych
różnie mówi Pismo Święte, które ten przyznaje szczególnie miłości.
508

Księga I, rozdział 11, n. 19 (PL 32,1319); już u Lombarda, Glossa na Rz 8,39 (PL
191,1454 A).
509
Rz 8,38-39.
510
Zobacz Ps 70,5: Ty jesteś cierpliwością moją, Panie; Panie, nadziejo moja.
511
Zobacz Mdr 8,1; oraz 7,22.
h
W wielu kodeksach opuszczony, jak zapisano w odczytach wariantowych. Nie ma o tym
mowy w Glossa pseudo-Piotra z Poitiers, gdzie po numerze 7 zaraz przechodzi się do rozdziału drugiego następnej dystynkcji. Można domyślać się, iż chodzi tu o jakiś dodatek przyłączony przez Mistrza, gdy po raz drugi wykładał, czyli czytał Sentencje; zobacz Recherches
de Théologie ancienne et médievale 2(1930)92; Antonianum 41(1966)474, nota 2.
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9. Jest więc miłość prawdziwie Duchem Świętym. Stąd Augustyn, omawiając powyższą wypowiedź Apostoła w tej samej księdze,512 powiada, że miłość
jest dobrem, nad które nic lepszego, a przez to oznajmia, że jest ona Bogiem
mówiąc: „Jeżeli żadna rzecz od jego miłości nas nie oddziela, cóż może być
od tego dobra nie tylko lepsze, ale i pewniejsze?” Oto mówi, że nic nie jest
lepsze od miłości. Miłość więc jest Duchem Świętym, który jest Bogiem i
darem Boga, czyli danym. Który rozdziela wszystkim wiernym dary, a sam
nie jest dzielony, lecz niepodzielony wszystkim dawany. Stąd Augustyn,513
gdzie Jan mówi514 że nie pod miarą Chrystusowi dawany jest Duch, powiada: „Innym zaś rozdzielany jest, zaiste nie sam Duch, lecz jego dary.”
DYSTYNKCJA XVIIIi
Rozdział 1 (66).
Czy należy przyznać, że przez dar dawane są dary. Tu pyta się, skoro
Duch Święty, przez którego rozdzielane są dary, sam jest darem, czy należy
przyznać, że przez dar rozdzielane i dawane są dary. – Na co odpowiadamy,
że przez dar, którym jest Duch Święty, rozdzielane są własne każdemu,
a jego społem mają wszyscy dobrzy. Stąd Augustyn w XV księdze De Trinitate mówi:515 „Przez dar, którym jest Duch [153] Święty społem dla wszystkich członków Chrystusa, rozdzielane są liczne dary, każdemu z osobna
własne. Bo nie każdy z osobna ma wszystkie, lecz ci te, tamci inne, chociaż
wszyscy mają sam dar, to jest Ducha Świętego, przez którego wydzielane
są dary każdemu własne.” Otwarcie mówi, że przez dar dawane są dary.
Rozdział 2k (67).
1. Czy Duch Święty w tym samym znaczeniu zwany jest darem i danym czyli darowanym. Pilnie prócz tego trzeba rozważyć, ponieważ Duch
Święty zwany jest darem i danym, czy w tym samym znaczeniu oba miana
mu przypadają.
512
De moribus Ecclesiae, I, rozdział 11, n. 18 (PL 32,1310); u Lombarda, Glossa na Rz
8,39 (PL 191,1453 D).
513
In Ioannem, traktat 74, n. 3 (PL 35,1828; CSEL 36,514); zobacz Glossa Lombarda na
Rz 12,3 (PL 191,1499 A).
514
J 3,34.
i
U starszych scholastyków, którzy po Aleksandrze Haleńskim dzielą tekst Lombarda na
Dystynkcje (mianowicie sam Aleksander, Hugo ze Świętego Kara, pseudo-Weryk, bezimienny kodeks Todi, Biblioteka Miejska, 121), Dystynkcja ta zaczyna się od rozdziału 2 (67).
Idziemy zaś za nowszymi, którzy po Odonie Rigaldim, tu ją umieszczają. Zobacz: I. Brady,
The Distinctions..., w Francis. Studies 25(1965)108n.
515
Rozdział 19, n. 34 (PL 42,1084; CCL 50A,510).
k
Zobacz słowa Lombarda w pierwszej redakcji Glossa na Rz 11,36, już wspominane
w przypisach do Dystynkcji 15, rozdziałów 6-7; zobacz też: P. Abelarda, Theologia Scholarium, II,15 (PL 178,1083 A-C); oraz Summa sententiarum, I,6 (PL 171,1078 A; 176,52A).
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2. Dlaczego wydaje się, że tak jest? Można to mianowicie zobaczyć.
Skoro bowiem tym samym jest Ducha Świętego dawać i darować, na tej
samej podstawie zdaje się, że Duch Święty zwany jest danym i darem.
To również zdaje się oznajmiać Augustyn w XV księdze O Trójcy, gdy
mówi:516 Duch Święty na tyle jest darem Boga, na ile dany jest tym, którym
jest dawany; w sobie zaś jest Bogiem, chociaż nikomu nie jest dawany.”
Oto otwarcie mówi, że Duch Święty zwany jest darem, ponieważ jest dawany. – Jeżeli zaś tylko stąd zwany jest darem, ponieważ jest dawany, nie od
wieczności był darem, ponieważ dawany jest tylko w czasie.
3. Odpowiedź: dlaczego Duch Święty zwany jest dany lub darowany. Na to odpowiadamy, że Duch Święty zwany jest darem oraz dany czyli
darowany; lecz dany czyli darowany dlatego tylko jest nazywany, ponieważ
jest dawany lub darowany, co ma tylko w czasie. – Tu dlaczego darem.
Darem zaś zwany jest nie tylko dlatego, że jest dawany, lecz z właściwości
którą miał od wieczności; stąd i od wieczności był darem. Wiecznie bowiem
był darem, nie ponieważ był dawany, lecz ponieważ pochodzi od Ojca
i Syna. Stąd Augustyn w IV księdze De Trinitate:517 „Jak być zrodzonym jest
dla Syna być od Ojca, tak dla Ducha Świętego być darem Boga jest pochodzić od Ojca i od Syna.” Tu otwarcie okazuje się, że Duch Święty dlatego
jest darem, że pochodzi od Ojca i Syna, tak jak Syn dlatego jest od Ojca,
że zrodzony jest przez niego.
4. Co to jest dla Syna i Ducha Świętego być od Ojca. Nie tym samym
bowiem jest dla Syna i dla Ducha Świętego: być od Ojca, to znaczy nie dla
tej samej właściwości mówi się, że Syn jest Ojca, dla której Duch Święty.
Bo mówi się, że Syn jest od Ojca, [154] ponieważ zrodzony jest przez
niego; Duch święty zaś mówi się, że jest od Ojca i od Syna, ponieważ Duch
jest darem Ojca i Syna, to jest ponieważ od obu pochodzi.
5. Dlatego nazywa się Duch Święty, że jest darem, a dlatego darem, że pochodzi. Dlatego bowiem nazywa się Duchem, że jest darem,
a dlatego darem, że pochodzi. Stąd Augustyn w V księdze De Trinitate
mówi:518 „Duch Święty, który pojmowany jest nie jako Trójca lecz w Trójcy, w tym że właściwie nazywany jest Duchem Świętym, nazywany jest
odniesieniowo skoro odnosi się i do Ojca i do Syna, ponieważ Duch Święty
jest duchem i Ojca i Syna. Lecz samo odniesienie nie jawi się w tym imieniu, jawi się zaś, gdy zwany jest darem Boga: jest bowiem darem Ojca
i Syna, ponieważ od Ojca i od Syna pochodzi.” Tymi oto słowami otwarcie
okazuje się, że w tym samym odniesieniu zwany jest Duchem Świętym i darem, darem zaś ponieważ pochodzi od Ojca i Syna. Właściwością więc dzięki
której zwany jest Duchem Świętym lub darem, jest samo pochodzenie,
o którym wraz z innymi poniżej będziemy pełniej rozprawiali.519
516

Rozdział 19, n. 36 (PL 42,1086; CCL 50A,513).
Rozdział 20, n. 29 (PL 42,908; CCL 50,199).
518
Rozdział 11, n. 12 (PL 42,919; CCL 50,219).
519
W Dystynkcji 26, rozdziałach 6-7.
517
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6. Augustyn: że Duch Święty zawsze pochodzi. Skoro więc od wieczności pochodzi od obu i od wieczności był darem; przeto Duch Święty nie
dlatego tylko zwie się darem, że jest dawany, bo był darem także zanim był
dawany. – Stąd Augustyn w V księdze De Trinitate:520 „Zawsze pochodzi
Duch Święty, i nie od czasu, lecz od wieczności pochodzi; lecz ponieważ
tak pochodził, by mógł być darowany, był już darem, zanim zaistniał ktoś,
komu byłby dany. Inaczej bowiem pojmowany jest, gdy nazywany jest
darem, a inaczej gdy nazywa się darowany. Bo dar może istnieć nawet
zanim zostanie dany; darowany zaś w żaden sposób nie może być zwany,
jeżeli nie jest dany.” „Wiecznie521 przeto Duch Święty jest darem, czasowo
zaś darowany. „Tymi słowami otwarcie okazano, że jak Duch Święty od
wieczności pochodzi, tak od wieczności jest darem: nie ponieważ darowany jest przez Ojca Synowi, albo przez Syna Ojcu, lecz ponieważ od wieczności pochodzi zdolny być darowany.
7. Pyta się, komu może być darowany [i jakim sposobem inaczej
może być darowany niż Syn]. Lecz pyta się, komu może być darowany,
czy Ojcu i Synowi, czy tylko nam, którzy jeszcze nie istnieliśmy. Jeżeli zaś
nie mógł być dany Ojcu i Synowi, lecz tylko nam, i dlatego był darem,
ponieważ pochodził mogąc być tak dany, wydaje się, że Syn na tej samej
zasadzie zawsze był darem: ponieważ od Ojca pochodzi od wieczności,
mogąc nam być dany w czasie, bo i o Synu czyta się, że [155] jest nam
dany.522 – Na co odpowiadamy, że Duch Święty pochodzi nam tylko mogąc
być dany, nie Ojcu lub Synowi, tak jak i tylko nam dany został. A Syn prawdziwie dany jest nam i od wieczności pochodzi od Ojca, nie tylko jako
mogący być dany, lecz jako zrodzony, który mógłby być i darowany. Pochodzi więc jako zrodzony, który może być darowany; lecz Duch Święty nie
pochodzi jako zrodzony, lecz tylko jako dar. Darem zaś zawsze był, nie tylko
ponieważ może być darowany, lecz ponieważ od obu pochodzi i ponieważ
mógł być darowany. Stąd Augustyn w V księdze De Trinitate:523 „Tym
samym, że Bóg miał go darować, już był darem, nawet zanim był dany.”
I dlatego mógł być darowany. Lecz inaczej mógł być darowany niż Syn, bo
i inaczej dawany i inaczej pochodzi niż Syn. Pochodzenie bowiem Syna jest
zrodzeniem lub narodzeniem; pochodzenie zaś Ducha Świętego narodzeniem nie jest. Oba zaś są niewypowiedziane.
Rozdział 3 (68).
1. Że jak Syn rodząc się otrzymał nie tylko, że jest Synem, lecz także istotą, tak i Duch Święty pochodząc otrzymał nie tylko, że jest
darem, lecz także, że jest istotą. Trzeba zaznaczyć, że jak Syn rodząc się
520

Rozdział 15, n. 16 (PL 42,921n; CCL 50,224).
Tamże, rozdział 16, n. 17 (PL 42,922; CCL 50,224).
522
Zobacz Iz 9,6.
523
Rozdział 15, n. 16 (PL 42,921; CCL 50,224).
521
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otrzymał nie tylko, że jest Synem, lecz w ogóle że jest i jest samą substancją, tak i Duch Święty pochodząc od Ojca i Syna otrzymał nie tylko, że jest
Duchem Świętym lub darem, lecz także, że w ogóle jest i że jest substancją. Czego zaiste nie otrzymał z tego, co jest dane, skoro bowiem nie daje
się jak tylko w czasie; gdyby to miał dlatego, że dane, otrzymałby więc
w czasie, że istnieje. – Stąd Augustyn w V księdze De Trinitate:524 „Syn nie
tylko to ma rodząc się, że jest Synem, lecz w ogóle że jest. Pyta się więc,
czy Duch Święty przez to, że jest dany, ma nie tylko, że jest darem, lecz że
w ogóle jest. Bo jeżeli nie istnieje, jak tylko ponieważ jest dawany, to znaczy
jeżeli nie ma istnienia jak tylko dlatego że jest dawany, jak Syn rodząc się
ma nie tylko, że jest Synem, co mówi się relatywnie, lecz w ogóle że jest
samą substancją, jakim sposobem już Duch Święty był samą substancją,
skoro nie wcześniej był dawany niż zaistniał komu byłby dany?” Przeto nie
dlatego, że jest dany lecz pochodząc, ma że jest darem i że jest istotą; jak
Syn nie dlatego, że dany jest, lecz rodząc się otrzymał nie tylko, że jest
Synem, lecz że jest istotą. Stąd Augustyn w XV księdze De Trinitate mówi:525
„Jak Synowi daje [156] istotę bez początku czasowego, bez zmienności natury zrodzenie z Ojca, tak Duchowi Świętemu daje istotę bez jakiegoś czasowego początku, bez jakiejś zmienności natury, pochodzenie 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.
524

Tamże.
Rozdział 26, n. 47 (PL 42,1094n; CCL 50A,528).
526
Tu, jak nam się wydaje, wskazany został urywek Augustyna, De Trinitate, księga VII,
rozdział 6, n. 11 (PL 42,943; CCL 50,262), który przytoczony jest niżej w Dystynkcji 23, rozdziale 1, n. 2.
527
Rozdział 2, n. 3 (PL 42,936; CCL 50,250).
528
W Dystynkcjach 22-27.
529
Numer 37 (PL 10,154C – 155A).
525
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3. Wykłada słowa Hilarego. Można to zrozumieć tak: Z Ojca, który jest
mocą niezrodzoną, tę samą naturę którą ma Syn zrodzeniem, to jest rodząc
się, Duch Święty ma pochodzeniem, to jest pochodząc. – Wykład potwierdza słowami Hilarego. Dlatego ten sam, mówiąc otwarciej, otwiera to co
powiedział, dodając:530 „Zrodzenie, rzecze, Boga nie może mieć natury nie
tej, z której pochodzi: nie coś bowiem innego niż Bóg istnieje, co nie skądinąd niż z Boga istnieje.” W tych oto słowach otwiera się, w jaki sposób
należy pojmować owo:531 „Zrodzenie z Ojca daje Synowi naturę, a pochodzenie od obu daje istotę Duchowi Świętemu”: nie ponieważ ten z istoty
jest Synem, a tamten z istoty jest Duchem Świętym, a raczej z właściwości
osobowej, lecz ponieważ i ten rodząc się i tamten pochodząc ma tę samą
i całą istotę, która jest w Ojcu.
[157] Rozdział 4 (69).
1. Że Duch Święty zwany jest darem i darowanym zgodnie z obu
wspomnianymi sposobami pochodzenia. Z wyżej powiedzianego widoczne jest, że Duch Święty wiecznie jest darem, a czasowo jest dany lub
darowany. Z tego wynika ta różnica podwójnego pochodzenia, o którym
wyżej mówiliśmy.532 Bo zgodnie z jednym pochodzeniem nazywa się dany
lub darowany, zgodnie z drugim zaś nazywa się darem.
2. Zgodnie z tym, że jest darem, odnosi się do Ojca i Syna; zgodnie z tym że dany, do tego, kto dał i do tych, którym dał. I zgodnie
z tym, że wiecznie jest darem, odnosi się do Ojca i Syna; zgodnie 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 Augustyn w V księdze De Trinitate mówi:533 „Co dane jest odnosi
się i do tego kto dał, i do tych którym dał. Przeto Duch Święty nazywany
jest nie tylko Ojca i Syna, którzy dali, lecz także nasz, którzy otrzymaliśmy.
Duch więc i Boga jest, który dał i nas, którzy otrzymaliśmy.”
3. Że inaczej „nasz” zwie się Duch Święty, a inaczej duch naturalny. On nie jest naszym duchem,534 którym jesteśmy: ponieważ ten duch
jest człowieczy, który w nim jest,535 chociaż przyjęliśmy i tego ducha, który zwie się człowieczy; lecz inaczej ten, a inaczej tamten, nazywa się „nasz”.
Czym innym bowiem jest, co otrzymaliśmy, abyśmy istnieli, a czym innym
co otrzymaliśmy, abyśmy byli święci.” – Że zaś Duch Święty nazywany jest
530

Tamże (PL 10,155A).
Augustyn, De Trinitate, księga XV rozdział 26, n. 47 (PL 42,1094n; CCL 50A,528); zobacz
wyżej pod koniec n. 1.
532
W Dystynkcji 14, rozdziale 1.
533
Rozdział 14, n. 15 (PL 42,921; CCL 50,222n); zobacz Lombard, Glossa na 1 Kor 2,11
(PL 191,1551D – 1552A).
534
Augustyn, tamże.
535
Zobacz 1 Kor 2,11.
531
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nasz, dowodzi Pismo Święte:536 „Napisane jest bowiem o Janie, że przyszedł
w duchu Eliaszowym:537 oto tu nazwany jest duchem Eliasza, mianowicie
Duch Święty którego otrzymał Eliasz. I do Mojżesza rzekł Pan:538 Odejmę
z ducha twego i dam im, to jest dam im z Ducha Świętego, którego już
tobie dałem”: oto i tu nazwany został duchem Mojżesza. Widać więc, że
Duch Święty zwany jest naszym duchem, mianowicie ponieważ nam dany,
a dany zaiste po to, abyśmy byli święci; duch zaś stworzony po to jest dany,
abyśmy istnieli.
[158] Rozdział 5 (70).
1. Czy Syn, skoro jest nam dany, może zwać się „nasz”, jak Duch
Święty. Tu pyta się, czy i Syn, skoro jest nam dany, nazywa się, lub może
być zwany „nasz”. – Na to odpowiadamy, że Syn zwie się naszym chlebem,
naszym Odkupicielem i tego rodzaju: lecz nie nazywa się naszym Synem,
ponieważ Syn zwany jest tylko w odniesieniu do tego kto zrodził; i dlatego nie może być zwany naszym Synem, lecz tylko Ojca. W tym zaś, że nazywa się dany, odnosi się i do tego, który dał i do tych, którym jest dany, jak
Duch Święty.
2. Że nie nazywa się Duch Święty nasz, lecz Duch nasz. On też gdy
w Piśmie Świętym, jak zostało powiedziane,539 nazywa się Duch nasz, albo
Duch twój lub jego, jak powiedziane jest o Mojżeszu i Eliaszu, nigdy jednak
w Piśmie Świętym nie spotyka się takiego powiedzenia: Duch Święty nasz
lub twój albo jego, lecz Duch nasz lub Duch twój albo jego, ponieważ Duch
Święty dlatego zwany jest, że jest darem, a jedno i drugie mówi się w odniesieniu do Ojca i Syna, i to w odniesieniu wiecznym. Jeżeli jednak kiedyś zwany jest darem naszym, dar pojmuje się zamiast darowanego lub
danego. Gdy zaś dar pojmuje się tym sposobem, co Ducha Świętego, zwany
jest darem tylko Ojca i Syna, a nie człowieka. Tak i Syn pod tym mianem nie
może być zwany nasz, by był nazywany Synem naszym: tak jak i nie mówi
się Duch Święty nasz. A jednak o Synu mówi się „chleb nasz”, a o Duchu
„Duch nasz”: ten naszym chlebem, ponieważ nam dany pokrzepia nas; tamten
naszym Duchem, ponieważ natchniony jest nam przez Ojca i Syna i w nas
wionie dokąd chce.540 Stąd Augustyn w V księdze De Trinitate powiada:541
„Co z Ojca zrodzone jest, do Ojca tylko się odnosi, gdy mówi się Syn; i dlatego jest Synem Ojca a nie naszym. Mówimy jednak też chleba naszego daj
nam,542 tak jak mówimy Ducha naszego.”
536

Augustyn, jak wyżej.
Zobacz Łk 1,17
538
Lb 11,17.
539
Wyżej w rozdziale 4, n. 3.
540
Zobacz J 3,8; 1 Kor 12,11.
541
Rozdział 14, n. 15 (PL 42,921; CCL 50,222n).
542
Zobacz Mt 6,11; Łk 11,3.
537
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Rozdział 6 (71).
1. Czy Duch Święty odnosi się do siebie samego. Po tym wszystkim
pyta się, czy Duch Święty odnosi się do samego siebie. To bowiem wydaje
się można udowodnić z wyżej powiedzianego: jeżeli bowiem co jest dawane, odnosi się do tego kto daje i [159] do tego komu jest dawane, a Duch
Święty jest dawany przez samego siebie, jak zostało powiedziane,543 przeto
odnosi się do siebie samego.
2. Tego zagadnienia tu się nie rozwiązuje, lecz odkłada do następnych. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia odkładamy na później, aż będziemy
mówili o tym, co orzeka się o Bogu relatywnie w czasie,544 w czym „dane”
i „darowane” się zawiera.
DYSTYNKCJA XIX
Rozdział 1l (72).
Tu o równości trzech osób. Obecnie, gdy na miarę naszych zdolności nakreśliliśmy współwieczność trzech osób, pozostaje powiedzieć już
coś o ich równości. Wiara bowiem katolicka545 głosi, że trzy osoby jak są
współwieczne, tak i współrówne. Równy bowiem we wszystkim jest Syn
Ojcu, a Ojcu i Synowi Duch Święty. Ponieważ jak mówi Augustyn w księdze De fide ad Petrum,546 krótko wyjaśniając jak pojmuje się równość,
poucza: „Żaden z tych innego nie uprzedza wiecznością, ani nie przekracza wielkością, ani nie przewyższa mocą; ponieważ Ojciec nie jest wcześniejszy ani większy od Syna i Ducha Świętego, co dotyczy jedności natury
Bożej, ani Syn od Ducha Świętego. Wieczne bowiem i bez początku jest,
że Syn istnieje z natury Ojca; oraz wieczne i bez początku jest, że Duch
Święty z natury Ojca i Syna pochodzi. Dlatego więc słusznie wierzymy,
że trzej są jednym i zwiemy Bogiem, ponieważ całkowicie jedna jest
wieczność, jedna niezmierzoność, jedna z natury Boskość trzech osób.”
Oto Augustyn krótko zaznaczył, na czym polega równość trzech osób,
mianowicie ponieważ innej nie przewyższa, ani wiecznością, ani wielkością, ani mocą.

543

W Dystynkcji 15, rozdział 1.
Dystynkcja 30, rozdział 2.
l
Zobacz starszą redakcję Lombarda, Glossa na Rz 1,3, gdzie przytoczone jest de fide ad
Petrum (x 4c; z 3b).
545
Tak Symbol Quicumque: „Wszystkie trzy Osoby współwieczne sobie są i współrówne”
(wśród dzieł Atanazego, PG 28,1583 A; DS n. 75).
546
Rozdział 1, n. 4 (dzieło Fulgencjusza, PL 65,674 A-B; CCL 91A,714).
544
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[160] Rozdział 2 (73).
1. Że wieczność i wielkość i moc są w Bogu jednym, chociaż przytaczane są jako różne. Chociaż wyliczane są one jako różne, w Bogu jednak są jednym i tym samym, mianowicie istotą Bożą prostą i niezmienną.
2. Że wielkość jest istotą Boga. Stąd Augustyn w VII księdze De Trinitate:547 „Nie czym innym wielki, czym innym Bogiem jest, lecz tym wielki
czym Bogiem; ponieważ nie czym innym jest mu być wielkim, a czym innym
być Bogiem. Ta sama bowiem jest jego wielkość co moc i ta sama istota co
wielkość.” Ojciec więc i Syn razem jedną istotą i jedną wielkością.
3.m Że mocą Boga jest Bóg. Tak również moc Boga jest istotą Bożą.
Stąd Augustyn w VII księdze Wyznań:548 „Wolą i mocą Boga, sam Bóg jest.”
4.n Że wieczność Boga jest Bogiem. Także wieczność Boga jest istotą
Bożą. Augustyn wykazuje to mówiąc o urywku Psalmu:549 Lata twoje z pokolenia na pokolenie, „Jest pokolenie pokoleń, które nie mija, zebrane ze
wszystkich pokoleń, czyli święci. W nim będą lata Boga, które nie mijają,
to jest wieczność Boga. Bo nie czym innym są lata Boga, a czym innym on,
lecz lata Boga są wiecznością Boga; wieczność zaś jest samą substancją
Boga, nie mając nic zmiennego.”
5. Niewzruszenie więc utrzymujmy, że jest jednym i tym samym, to jest
istotą Bożą, wieczność Boga, moc, wielkość; a jednak Pismo zwykło te i tym
podobne przytaczać jako różne. W tych więc słowach Augustyn krótko ujął
równość trzech osób:550 „Ponieważ jeden drugiego nie przewyższa: ani
wiecznością, ani wielkością, ani mocą.”
6. Wyżej mówił o wieczności. Że zaś wiecznością żadna z trzech osób
innej nie przewyższa, wyżej wykazane zostało, gdzie dowiedziono współwieczności trzech osób.
[161] Rozdział 3o (74).
1. Tu o wielkości, że jej żadna osoba nie przekracza. Teraz więc pozostaje wykazać, że wielkością lub mocą jeden drugiego nie przekracza;
najpierw zobaczmy wielkość.
547

Rozdział 1, n. 1 (PL 42,933; CCL 50,245).
Zobacz: Abelard Theologia Scholarium, II,10 (PL 178,1058D).
548
Rozdział 4, n. 6 (PL 32,736; CSEL 33,146).
n
Piotr Lombard, Glossa na Ps 101,25 (PL 191,915 C-D).
549
Enarratio in Psalmum 101,25, kazanie 2, nn. 10-12 (PL 37,1311 n; CCL 40,1444-1447),
częściowo dosłownie, częściowo co do znaczenia; cały tekst zestawiony z Glossa ordinaria
o tym urywku (u Mikołaja z Liry, III,237a) oraz samego Augustyna, wziął z własnej Glossa
na ten urywek (PL 191,915 C-D).
550
Jak wyżej.
o
Częściowo z Summa sententiarum, I,8 (PL 171,1081 B; 176,55 A); stąd też niektóre
co do znaczenia w rozdziale 4, n. 6; zobacz: L. Ott, Die Trinitätslehre..., w Divus Thomas
(Fr.) 21(1943)166n.
m
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2. Że jedna osoba nie jest większa od innej, ani czymś więcej dwie
niż jedna. Ani trzy niż dwie lub jedna. Należy więc wiedzieć, że Ojciec
nie jest większy od Syna, ani Ojciec i Syn większy od Ducha Świętego; ani
czymś więcej nie są dwie osoby razem niż jedna, ani trzy razem czymś
więcej niż dwie; i nie większa jest istota w trzech, niż w dwóch, ani
w dwóch niż w jednej, ponieważ cała jest w każdej z osobna.551 Dlatego
Jan Damasceński powiada:552 „Wyznajemy, że cała natura bóstwa jest doskonała w każdej ze swoich hipostaz, to jest osób; cała w Ojcu, cała w Synu,
cała w Duchu Świętym; dlatego doskonały Bóg Ojciec, doskonały Bóg Syn,
doskonały Bóg Duch Święty.”
Rozdział 4 (75).
1. Jakim sposobem mówi się, że Ojciec jest w Synu, a Syn w Ojcu
i Duch Święty w obu, i każdy w każdym. I stąd jest, że mówi się, iż Ojciec
jest w Synu, a Syn w Ojcu, i Duch Święty w obu, i każdy w każdym. Stąd
Augustyn w księdze De fide ad Petrum:553 „Dla naturalnej jedności cały
Ojciec w Synu i Duchu Świętym jest, a cały Duch Święty jest w Ojcu i Synu.
Żaden z nich nie jest poza którymś z nich, z powodu jedności boskiej natury.” Oto tu nieco otwiera, (bo przez człowieka nie może tak wielka tajemnica być w pełni otwarta), w jakim znaczeniu mówi się, że każda z osób
cała jest w innych.
2. Stąd także Hilary głębiej to badając w III księdze De Trinitate
rzecze:554 „Wielu sprawia niejasność mowa Pana, gdy rzecze:555 Ja jestem
w Ojcu, a Ojciec we mnie; i słusznie. Natura bowiem umysłu [162] ludzkiego nie pojmuje znaczenia tego powiedzenia, ani żadnego przykładu nie
dostarczy ludzkie porównanie do spraw Bożych. Lecz co dla człowieka jest
niepojęte, możliwe jest dla Boga. Trzeba przeto poznać i pojąć, co to jest: Ja
jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie: jeżeli jednak zdołamy pojąć to tak, jak
jest. Że to, czego natura rzeczy zdaje się nie może przyjąć, to osiąga zasada
Bożej prawdy.” „Że więc Ojciec jest w Synu,556 a Syn w Ojcu, w obu jest doskonała pełnia bóstwa.” „Ponieważ pełnia bóstwa w Synu:557 co w Ojcu Jest,
to i w Synu jest; co w niezrodzonym, to w zrodzonym. Jeden od drugiego,
i obaj jedno;” „ten mianowicie,558 który jest nic nie mający, co nie byłoby
551

Zobacz Augustyn, De Trinitate, księga VI, rozdział 10, n. 12 (PL 42,932; CCL 50,

243).
552
De fide orthodoxa, III, rozdział 6 (PG 94,1003 A-B); przekład Burgundiona, rozdział
50, n. 2 (wydał E. Buytaert, s. 187).
553
Rozdział 1, n. 4 (dzieło Fulgencjusza, PL 65,674 A; CCL 91A,714).
554
Numer 1 (PL 10,76 A-B).
555
J 14,10-11.
556
Hilary, De Trinitate, księga III, n. 23 (PL 10,92 A).
557
Tamże, n. 4 (PL 10,77 C – 78 A).
558
Tamże, n. 23 (PL 10,91 C).
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także w tym od kogo jest.” „Nie dwaj jednym,559 lecz jeden w drugim,
ponieważ nie co innego w obu,” „aby byli jedno560 obaj w naszej wierze,
nie jeden; i nie wyznajemy, że obaj są tym samym, albo czymś innym,
ponieważ narodzenie nie pozwala na to, by Bóg narodzony z Boga był ten
sam, ani coś innego”. „Wyznajemy więc561 tę samą w obu tożsamość mocy
i pełnię bóstwa, ponieważ Prawda mówi:562 Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
mnie. Syn bowiem wszystko otrzymał od Ojca.” „Bo jeżeli otrzymał część
tego, który zrodził,563 przeto żaden nie jest doskonały: brakuje bowiem
temu skąd ubyło, a nie ma pełni w tym, który stanowi część. Żaden więc
nie jest doskonały, jeśli traci swą pełnię kto rodzi, a nie osiąga ten który
jest zrodzony.”
3. Wyznajmy więc, że Ojciec jest w Synu, a Syn w Ojcu. Bóg w Bogu, jak
tenże Hilary mówi w VII księdze De Trinitate, nie przez połączenie dwóch
zgodnych rodzajów, ani przez zaszczepioną naturę pojemniejszej substancji, lecz przez zjednoczoną tożsamość natury, przez zrodzenie żywego
z żywej natury: gdy rzecz nie różni się, gdy natury Bożej zrodzenie nie
zwyradnia, gdy nie coś innego rodzi się z Boga niż Bóg, gdy nic w nich
nie jest nowe, nic obce, nic rozdzielne.” Oto tymi słowami, na ile nieudolność
ludzka pozwala, w jakim znaczeniu Chrystus powiedział, że jest w Ojcu
a Ojciec w nim.
[163] 4. W tym też znaczeniu pojmuje się, że Duch Święty jest w obu
i każda osoba w każdej, ponieważ mianowicie w każdej jest ta sama pełnia
bóstwa i zjednoczona tożsamość natury. Bo natura Boża nie jest większa
w którejś z tych osób, lecz trzy te osoby są jednej a nie różnej natury. Dlatego mówi się, że jedna jest w drugiej, jak zostało powiedziane.
5. Stąd Ambroży,564 otwierając nam znaczenie powyższych słów, mówi
o Drugim Liście do Koryntian: „Przez to pojmuje się, że Ojciec jest w Synu
a Syn w Ojcu, ponieważ jedna jest ich substancja: tam bowiem jest jedność,
gdzie nie ma żadnej różności.” – Oto trzema świadectwami wybitnych
mężów, mianowicie Augustyna, Hilarego oraz Ambrożego, zgodnymi przez
przemawiające w nich objawienie Ducha Świętego, ukazane zostało pragnącym pobożnie wierzyć, (jednak jakby przez zwierciadło i przez podobieństwo),565 jak należy pojmować, gdy mówi się, że Ojciec jest w Synu, lub
Syn w Ojcu, lub Duch Święty w obu.

559

Tamże, n. 4 (PL 10,78 A).
Tamże, księga I, n. 17 (PL 10,37 C).
561
Tamże, księga III, n. 23 (PL 10,92 A).
562
J 14,10-11.
563
Hilary, De Trinitate, księga III, n. 8 (PL 10,80 A-B).
564
To znaczy Ambrozjaster, na 2 Kor 5,19: W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat ze
sobą (wśród dzieł Ambrożego, PL 17[1845]397 D; CSEL 81-II,237); całość w Glossa Lombarda o tym urywku (PL 192,44 C).
565
Zobacz 1 Kor 13,12.
560
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6. Powraca do tego, co zaczął, by mianowicie wykazać, że wielkością jeden nie przewyższa drugiego. Lecz teraz powróćmy już do założenia i zatrzymajmy się nad zaczętym, wykazując iż wielkością żadna
z trzech osób innej nie przewyższa, ponieważ żadna nie jest większa od
innych, i nie są czymś więcej dwie niż jedna, ani trzy niż dwie: „i nie większy Bóg,566 niż poszczególni z nich, ponieważ każdy z nich z osobna jest
doskonały i doskonałość ta nie ma gdzie wzrastać”.
Rozdział 5-6p (76-77).
1. Że żadna z osób nie jest częścią w Trójcy. I żadna z trzech osób
nie jest częścią Boga, lub istoty Bożej, ponieważ każda z nich z osobna jest
prawdziwym i pełnym Bogiem oraz całą i pełną istotą Bożą; i dlatego żadna
z nich nie jest w Trójcy częścią.
2. Co utrzymywał błędnowierca przedkłada i odpowiada Augustyn.
Stąd Augustyn w II księdze Contra Maximinum haereticum tak mówi:567
„Myślisz, że Bóg Ojciec z Synem i Duchem Świętym jednym Bogiem być
nie [164] może, boisz się bowiem, żeby Ojciec nie był częścią jednego
Boga, który składa się z trzech. Nie bój się tego: nie dokonuje się bowiem
żaden podział w jedności Bóstwa. Jeden jest Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty, to jest sama Trójca jest jednym Bogiem.” – „Przeto,568 powiadasz, Bóg
Ojciec jest częścią Boga. Nie! Trzema bowiem osobami są Ojciec, Syn
i Duch Święty; i ci trzej, ponieważ są jednej substancji, są jedno, i w najwyższym stopniu stanowią jedno, gdzie nie ma żadnej różnicy natur, żadnej
różnicy woli. Gdyby bowiem byli jedno z natury, a nie zgodą, nie byliby
w najwyższym stopniu jedno: gdyby zaś naturą byli różni, nie byliby jedno.
Ci więc trzej, którzy są jedno dla niewypowiedzianej jedności Bóstwa, którą
niewymownie się łączą, to jest jeden Bóg. Częścią więc Trójcy nie może
być jakikolwiek jeden z trzech. W Trójcy więc, która jest Bogiem, i Ojciec
jest Bogiem, i Syn jest Bogiem, i Duch Święty jest Bogiem; a ci trzej razem
to jeden Bóg. I jeden nie jest trzecią częścią tej Trójcy; ani tam czymś
więcej jest dwóch niż jeden, i nie są czymś więcej wszyscy niż każdy z osobna, bo wielkość jest duchowa a nie materialna. Kto może pojąć, niechaj
pojmuje;569 a kto nie może, niech wierzy i modli się, by pojął to, w co wierzy. Prawdą jest bowiem, co mówi Prorok:570 Jeśli wierzyć nie będziecie,
nie pojmiecie.” Tymi słowami otwarcie ukazuje wielkość trzech osób bez
różnicy.
566

Augustyn, De Trinitate, kięga VI, rozdział 8, n. 9 (PL 42,930; CCL 50,238).
Zobacz Hugo ze Św. Wiktora, De sacramentis, II,1,4 (PL 176,376 D – 377 B); oraz
Lombard, Glossa na 1 Kor 8,4 (PL 191,1603 A-C).
567
Rozdział 19, n. 1 (PL 42,764).
568
Tamże, n. 2 (PL 42,765).
569
Mt 19,12.
570
Iz 7,9 według Septuaginty; w Wulgacie: nie ostoicie się.
p
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3. Dowodzenie Augustyna przeciwko błędnowiercy, w którym
wykazuje, że Ojciec i Syn i Duch Święty nie są częściami w Trójcy.
Tenże pisarz w tymże dziele:571 „Ty mianowicie powiedziałeś, że jeden Bóg
nie jest złożony z części i to chcesz pojmować o Ojcu. On, powiadasz, jest
prostą mocą niezrodzoną. A jednak widzisz, że w tej prostej mocy wiele się
wymienia, gdy rzeczesz: Bóg zrodził Boga, dobry zrodził dobro, mądry
mądrego, łaskawy łaskawego, potężny potężnego. Czyżby więc dobroć
i mądrość i łaskawość i potęga były częściami jednej mocy, o której powiedziałeś, że jest prosta? Jeżeli powiesz: są częściami, przeto prosta moc jest
złożona z części; a prosta ta moc, jak określasz, jest jednym Bogiem: powiadasz więc, że Bóg jest złożony z części. Nie mówię, powiesz. Więc nie ma
części. Jeżeli więc w jednej osobie Ojca i to znajdujesz, co wydaje się mnogie, i nie znajdujesz części, ponieważ jedna moc jest prosta, tym bardziej
Ojciec i Syn i Duch Święty z powodu niepodzielnego Bóstwa to jeden Bóg,
i z powodu właściwości każdego to trzy osoby, i z powodu doskonałości
każdego z osobna częściami [165] jednego Boga nie są? Mocą jest Ojciec,
mocą jest Syn, mocą jest Duch Święty. To prawdę mówisz; lecz że moc
z mocy zrodzona i moc z mocy pochodząca nie chcesz, by miały jedną
naturę, to fałsz mówisz, to wbrew prawej i katolickiej wierze mówisz.” Tymi
słowami otwarcie naucza się, że owe trzy osoby nie są częściami Boga lub
istoty Bożej, i żadna z nich nie może być nazwana częścią Trójcy, ani jedna
nie jest większa od innych.
Rozdział 7 (78).
1.r Gdy mówimy, że trzy osoby są jedną istotą, nie orzekamy jak
rodzaju o gatunkach, ani jak gatunku o jednostkach, bo istota nie jest
rodzajem a osoby gatunkami, albo istota gatunkiem a osoby jednostkami. Tu trzeba dodać, że tak znaczna jest równość trzech osób oraz jednolita wielkość, iż gdy mówimy, że trzy osoby są jedną istotą lub substancją,
nie orzekamy ani jak rodzaju o gatunkach, ani jak gatunku o jednostkach;
bo istota Boża nie jest rodzajem a trzy osoby gatunkami, ani istota Boża
gatunkiem a trzy osoby jednostkami.
2. Najpierw dowodzi, że nie orzeka się tego jak rodzaju o gatunkach. Augustyn otwarcie tego dowodzi zdatnymi i niezłomnymi rozumowaniami, tak mówiąc w VII księdze De Trinitate:572 „Jeżeli istota jest
rodzajem, osoba zaś gatunkiem, jak myślą niektórzy, trzeba by były zwane
trzema substancjami, jak zwane są trzema osobami; jak gdy zwierzę jest
571

Augustyn, tamże, n. 3 (PL 42,765n).
Częściowo dosłownie u Piotra Abelarda, Theologia Scholarium, II,10 (PL 178,1057 D),
gdzie chce przypisać Augustynowi słowa: „gdy mówimy... nie orzekamy”; które ogólnie znajdują się rzeczywiście w De Trinitate, księga VII, rozdział 4, n. 8 (PL 42,941; CCL 50,257n);
tak również Hugo ze Świętego Wiktora, De sacramentis, II,1,4 (PL 176,377 D).
572
Rozdział 6, n. 11 (PL 42,943; CCL 50,262n).
r
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rodzajem a koń gatunkiem, zwane są trzema końmi, a one są trojgiem zwierząt. Bo tam nie orzeka się gatunku mnogo a rodzaju pojedynczo, jak gdyby
mówiło się: trzy konie są jednym zwierzęciem; lecz jak trzema końmi zwane
są nazwą gatunkową, tak trojgiem zwierząt nazwą rodzajową.” Gdy więc
wyznajemy, że trzy osoby są jedną istotą, nie trzema istotami, podczas gdy
trzy konie zwane są trojgiem zwierząt, a nie jednym, widać że mianem istoty
nie oznacza się rodzaju, ani mianem osoby gatunku.
3. Tu dowodzi, że nie orzeka się jak gatunku o jednostkach. „Jeżeli zaś mówią,573 że mianem osoby nie oznacza się gatunku, lecz coś jednostkowego [166] i niepodzielnego, a pod mianem istoty pojmuje się gatunek:
aby osoba nie była orzekana tak jak „człowiek”, lecz jak mówi się „ten człowiek”, na przykład Abraham, Izaak i Jakub, lub ktoś inny, który obecny
nawet palcem mógłby być wskazany: tak również ich to samo dowodzenie
pokona. Jak bowiem nazywa się Abrahama, Izaaka i Jakuba trzema jednostkami, tak trzema ludźmi i trojgiem zwierząt. Dlaczego więc Ojciec i Syn
i Duch Święty, jeżeli rozprawiamy o nich zgodnie z rodzajem, gatunkiem
i jednostką, nie są nazywani trzema istotami, jak trzema osobami?”
4. Tego samego dowodzi innym sposobem. Innym również sposobem tego samego dowodzi tenże sam Augustyn,574 mianowicie że istota
Boża nie jest rodzajem, a osoby gatunkiem, lub istota nie jest gatunkiem,
a osoby jednostkami. „Jedna, powiada, istota nie ma gatunków, tak jak
jedno zwierzę nie ma gatunków; Ojciec przeto i Syn i Duch Święty nie są
trzema gatunkami jednej istoty: a więc istota Boża nie jest rodzajem. Lecz
istota Boża nie jest też gatunkiem a osoby jednostkami, jak człowiek jest
gatunkiem, jednostkami zaś Abraham, Izaak i Jakub: jeżeli bowiem istota
jest gatunkiem jak człowiek, jak nie mówi się, że jeden człowiek jest Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, tak nie powie się, że jedna istota jest trzema
osobami. A więc nie mówimy tego według rodzaju i gatunków.
Rozdział 8s (79).
I nie według przyczyny materialnej trzy osoby zwane są jedną istotą. Trzeba zaznaczyć, że istota Boża nie jest materią trzech osób, jak naucza
Augustyn w tym samym dziele:575 „tak jak według wspólnej i tożsamej materii trzy osoby byłyby zwane jedną istotą, jak gdyby z tego samego złota
powstały trzy rzeźby, zwalibyśmy trzy rzeźby jednym złotem. Jednak nie tak
Trójcę, to jest trzy osoby, zwiemy jedną istotą i jednym Bogiem. Tak jak
z jednej materii jest jakichś troje. W równych bowiem rzeźbach trzy naraz
stanowią więcej złota niż każda z osobna, a jedna stanowi mniej złota niż
573

Augustyn, tamże (PL 42,943n; CCL 50,263).
De Trinitate, księga VII, rozdział 6, n. 11 (PL 42,944; CCL 50,263n).
s
Zobacz Piotr Abelard, Theologia Scholarium, II,15 (PL 178,1073 D).
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Augustyn, De Trinitate, księga VII, rozdział 6, n. 11 (PL 42,944n; CCL 50,264).
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dwie. W tej zaś istocie Trójcy w żaden sposób tak nie jest.” A więc nie według przyczyny materialnej mówimy, że trzy osoby są jedną istotą, jak trzy
rzeźby zwane są jednym złotem.
[167] Rozdział 9 (80).
1. I trzy osoby nie tak są zwane jedną istotą, jak trzech ludzi jedną
naturą lub jednej natury. Do tego również należy dodać, że trzy osoby
nie tak mówimy, iż są jedną istotą, jak Augustyn w tym samym dziele powiada,576 albo jednej istoty, „jak mówimy, że jacyś trzej ludzie tej samej płci,
tej samej miary ciała i tego samego ducha są jedną naturą lub jednej natury.
Bo w tych rzeczach nie tak wiele stanowi jeden człowiek jak trzech ludzi
razem, i czymś więcej jest dwóch ludzi niż jeden człowiek, jak powiedzieliśmy, 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 równe każdej z osobna.”
2. Z powyższych wynika,577 że trzy osoby zwane są istotą Bożą nie
według przyczyny materialnej, jak trzy rzeźby jednym złotem; ani według
podobieństwa budowy, jak trzej ludzie jednej natury; ani jak rodzaj orzekany jest o gatunkach, lub jak gatunek o jednostkach, to jest zawierający
o zawartych, większy o mniejszych.
3.t Co wydaje się przeciwne powyższym. Wydaje się zaś temu sprzeciwiać to, co pewni katoliccy wykładowcy Pisma Świętego w swych pismach
przekazali, w których zdają się oznajmiać, że istota Boża jest czymś wspólnym i powszechnym jak gatunek, natomiast trzy osoby są trzema szczegółami, trzema jednostkami różniącymi się liczbą. – Stąd Jan Damasceński,
wielki wśród nauczycieli Greckich, w księdze, którą napisał o Trójcy,578
którą też Papież Eugeniusz kazał przełożyć: „Wspólne i powszechne orzeka
się o ich poszczególnych podmiotach. Wspólne [168] więc to substancja,
szczegół zaś hipostaza, to jest osoba. Szczegółem zaś zwie się nie dlatego,
że ma szczegół natury, lecz jest szczegółem liczebnym, jak drobina, czyli
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De Trinitate, księga VII, rozdział 6, n. 11 (PL 42,944n; CCL 50,263, 265).
Jest to zebranie w całość n. 1 oraz rozdziałów 7-8.
t
Chociaż wszystkim to jest znane, podoba się dodać tu wyjaśnienie Glossy, niegdyś
przypisywanej Piotrowi z Poitiers: „Z księgi tej [to jest De fide orthodoxa] zaczerpnął Mistrz
tę powagę, gdy był w Rzymie” (b 43c; n 14a; p 53v). O tej podróży Lombarda zobacz I. Brady,
Peter Lombard: Canon of Notre-Dame, w Recherches de Théologie ancienne et médievale
32(1965)291nn.
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De fide orthodoxa, III, rozdział 6 (PG 94,1002 C); przekład Burgundiona, rozdział 50,
n. 1 (wyd. E. Buytaert, s. 186). Co o Eugeniuszu III (+1153) Mistrz tu opowiada, czyta się
w tytule, który dał swemu przekładowi sam Burgundion: „Zaczyna się księga Jana kapłana
Damasceńskiego, w której jest pewny przekaz prawej wiary, podzielona na sto rozdziałów,
przez sędziego Burgundiona, obywatela Pizańskiego, z greki na łacinę przełożona za błogosławionej pamięci Papieża Eugeniusza III” (wydanie przytoczone, s. 11).
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jednostka. (Pilnie zauważ!) Liczbą bowiem, a nie naturą, mówi się iż
różnią się hipostazy.” – Tenże sam w tymże samym dziele:579 „Substancja
oznacza wspólny i objętościowy gatunek ‘homoidów’ to jest gatunkowo
podobnych, czyli osób, na przykład: Bóg, człowiek; hipostaza zaś wskazuje
jednostkę, mianowicie Ojca, Syna, Ducha Świętego, Piotra, Pawła” i tego
rodzaju. – Oto otwarcie mówi, że substancja jest powszechnikiem, hipostaza zaś szczegółem; i że Bóg jest gatunkiem jak człowiek, a że Ojciec
i Syn i Duch Święty są jednostkami jak Piotr, Paweł, i że różnią się liczbą.
To powyższe wydaje się całkowicie sprzeczne ze zdaniem Augustyna. Cóż
więc na to powiemy?
4. Mówi, że należy utrzymywać słowa Augustyna. To zaiste możemy
i powinniśmy powiedzieć, że co wyżej przekazał Augustyn, bez żadnego
wahania należy utrzymywać.
5. Wykazuje że można słusznie pojąć to, co mówi Jan i jakim sposobem. To zaś, co tu powiedziane, chociaż na powierzchni mowy zdaje się
brzmieć niezgodnie z wiarą, może jednak być słusznie pojęte i jak najbardziej doprasza się życzliwego a pojętnego czytelnika. W wyjaśnieniu tego
wolę milcząc słuchać innych, niż mówiąc dać złośliwym sposobność uwłaczania.
6. W jakim znaczeniu powiedział, że substancja Boga jest gatunkiem lub powszechnikiem a osoby jednostkami. Wydaje mi się, że można to przyjąć tak: Gdy mówi ‘substancja to wspólne, hipostaza to szczegół’,
nie tak to bierze, gdy orzekane jest o Bogu, jak brane jest w filozofii; lecz
powiedział na podobieństwo tego, co mówią filozofowie: aby jak tam nazywa się wspólne lub powszechne, co orzekane jest o wielu, szczegółowe zaś
lub jednostkowe, co tylko o jednym, tak tu istota Boża nazwana została powszechna, ponieważ orzekana jest o wszystkich osobach razem i o poszczególnych z osobna, szczegółowa zaś każda z osób z osobna, bo ani o innych
społem, ani o jakiejkolwiek innej orzekana nie jest. Dla podobieństwa więc
orzekania substancję nazwał czymś powszechnym, a osoby szczegółami lub
jednostkami. – Z tego samego powodu powiedział, że ta Boża istota jest
‘wspólnym i objętościowym gatunkiem podobnych [169] gatunkowo
osób’: ponieważ jak ten gatunek ‘człowiek’ orzekany jest o swoich jednostkach, na przykład Piotrze i Pawle i innych, a one nie różnią się gatunkiem,
lecz są zgodne, tak Bóg orzekany jest o trzech osobach, które w bóstwie
nie różnią się, lecz we wszystkim zgadzają. Rozważając więc to podobieństwo między rzeczami wiecznymi a rzeczami doczesnymi, Jan nazwy powszechności i szczegółowości, które ściśle przypadają rzeczom doczesnym,
przeniósł na rzeczy wieczne. Augustyn zaś, widząc większe niepodobieństwo niż podobieństwo między wspomnianymi rzeczami, powyższe nazwy
oddalił od wzniosłości Trójcy.
579
Rozdział 4 (PG 94,998 A); przekład Burgundiona, rozdział 48, n. 1 (wyd. Buytaert,
s. 180).
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Rozdział 10u (81).
1. W jakim znaczeniu powiedział, że osoby różnią się liczbą. Co zaś
Jan mówi, że ‘hipostazy różnią się liczbą, nie naturą’, jak najbardziej prawdziwie i bez wątpliwości mówi, że ‘nie różnią się naturą’; co zaś rzecze, iż
‘różnią się liczbą’, należy zważać jak to pojmuje. Bo na różne sposoby mówi
się, że coś różni się liczbą.
2. Jakimi sposobami mówi się o różnieniu liczbą i według którego
sposobu mogłoby odpowiadać osobom. Mówi się bowiem, że coś różni
się liczbą, gdy tak się różni, że coś nie jest tamtym, ani czymś co tamtym
jest, albo w tamtym jest, jak różnią się Sokrates i Platon i tego rodzaju, co
u filozofów zwane jest jednostkowe lub szczegółowe; według tego sposobu nie można mówić, że trzy osoby różnią się liczbą. – Mówi się także,
iż różni się liczbą, co w wyliczaniu czyli rachowaniu nie łączy się ze sobą,
lecz oddziela się wzajem, jak gdy rozprawiając o jakichś rzeczach mówimy:
jedna, dwie, trzy; i może według tego sposobu Jan powiedział, iż hipostazy, to jest osoby, różnią się liczbą. Możemy bowiem powiedzieć: Ojciec jest
jeden, a Ojciec i Syn są dwaj, oraz Ojciec i Syn i Duch Święty są trzej; a także:
Ta osoba jest jedna, a ta i tamta są dwie, a ta i tamta oraz inna są trzy. Stosowniej jednak mówi się, że owe trzy osoby różnią się tylko właściwościami;
o ich różnicy według właściwości będzie mowa dalej.580
3. Teraz zaś powróćmy do zaczętego, powtarzając co zostało powiedziane, by „częściej rozważając zażylej się zapoznać”.581
[170] Rozdział 11 (82).
1. Że jedna osoba nie jest większa od drugiej, ani trzy naraz niż
jedna, a wykazuje to dowodem katolickim. Należy przeto wiedzieć,
że „tak wielka równość jest w Trójcy, jak mówi Augustyn w VIII księdze
De Trinitate,582 że nie tylko Ojciec nie jest większy niż Syn, lecz nawet
Ojciec i Syn razem nie są czymś większym niż Duch Święty, albo każda
osoba nie jest czymś mniejszym niż sama Trójca.” – Że zaś tak jest, jakimś
sposobem, jeśli to możliwe, należy udowodnić. „Na ile więc sam Stwórca
pomaga, zważmy, mówi Augustyn w tym samym dziele,583 jakim sposobem
w tej Trójcy dwie lub trzy osoby nie są czymś większym niż jedna z nich.”
2. Bardzo wnikliwym uzasadnieniem posługuje się by wykazać, że
tak jest. „Co zwane jest tam wielkim,584 nie skądinąd jest wielkie, niż dlatego,
u
Źródłem wydaje się Piotra Abelarda, Theologia christiana, III (PL 178,1250 D); zobacz
także Theologia Scholarium, II,10 oraz Sic et non, rozdział 8 (PL 178,1057n; 1359-1364).
580
W Dystynkcji 26.
581
Augustyn, De Trinitate, księga VIII, rozdział 1, n. 1 (PL 42,947; CCL 50,268).
582
Tamże.
583
Tamże.
584
Augustyn, tamże, rozdział 1, n. 2 (PL 42,947n; CCL 50,269).
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że prawdziwie jest, ponieważ tam wielkość jest samą prawdą, a prawda
istotą; więc nie jest tam większe, co nie istnieje prawdziwiej. Ojciec i Syn
zaś nie są prawdziwiej, niż sam Ojciec lub Syn; więc nie są czymś większym
obaj razem, niż każdy z nich z osobna. A ponieważ równie prawdziwie jest
także Duch Święty, dlatego Ojciec i Syn razem nie są czymś większym niż
on, bo nie są prawdziwiej.
3. Również inaczej dowodzi tego samego. Również:585 „W istocie
prawdy tym jest prawdziwe istnienie, czym jest istnienie, a tym jest istnienie, czym jest wielkie istnienie; tym więc jest wielkie istnienie, czym prawdziwe istnienie. Co więc tam jest równie prawdziwe, jest i równie wielkie;
co więc tam nie ma więcej prawdy, nie ma więcej wielkości. Więcej zaś
prawdy nie ma, co prawdziwiej nie jest; nie jest zaś prawdziwsza jedna
osoba od drugiej, lub dwie niż jedna, albo trzy razem niż pojedyncze; więc
nie ma więcej prawdy jedna niż druga, lub trzy razem niż pojedyncze. Tak
więc i sama Trójca nie jest czymś większym niż każda tam osoba, lecz tak
wielkim jak pojedyncze. Bo tam, gdzie sama prawda jest wielkością, nie
jest większe, co nie jest prawdziwsze.” – Oto właściwym sposobem i katolickim dowodem wykazane zostało, w jaki sposób jednolita jest wielkość
trzech osób, ponieważ ani jedna nie jest większa od drugiej, ani dwie od
jednej, ani trzy czymś większym niż pojedyncze.
[171] Rozdział 12v (83).
1. Że Boga nie należy nazywać potrójnym lecz troistym. Dlatego
chociaż Bóg zwany jest troisty, jednak nie powinien być zwany potrójny;
bo nie ma tam potrójności, gdzie jest najwyższa jedność i jednolita równość. – Stąd Augustyn w VI księdze De Trinitate mówi:586 „Dlatego, że Bóg
jest Trójcą nie powinien być uważany za potrójnego: inaczej mniej byłoby
samego Ojca lub samego Syna niż Ojca i Syna razem.” „Skoro więc taki jest
sam Ojciec,587 lub sam Syn, albo sam Duch Święty, jaki jest razem Ojciec
i Syn i Duch Święty, w żaden sposób Boga potrójnym zwać nie należy.
Bo Ojciec z Synem i Duchem Świętym nie są większym Bogiem niż każdy
z nich, bo nie ma gdzie rosnąć ta doskonałość. Doskonały zaś jest Ojciec
i Syn i Duch Święty, i doskonałym Bogiem każdy z nich; i dlatego powinien
raczej być zwany Trójcą niż potrójnym.”
2. Że nie tak jest w rzeczach cielesnych jak w Trójcy. „W rzeczach
cielesnych588 jedna nie stanowi tyle ile trzy naraz, a dwie stanowią więcej,
niż jedna rzecz. W najwyższej zaś Trójcy tyle stanowi jedna osoba, ile trzy
585

Tamże (PL 42,948; CCL 50,270,269).
Zobacz Piotr Abelard, Theologia Scholarium, II,10 (PL 178,1057 B-D) oraz Summa
sententiarum, I, 8 (PL 171,1081 A; 176,55 A).
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Rozdział 7, n. 9 (PL 42,929; CCL 50,237).
587
Tamże, rozdział 8, n. 9 (PL 42,929n; CCL 50,238).
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Augustyn, tamże, rozdział 10, n. 12 (PL 42,932; CCL 50,242n).
v

Księga I

190

naraz i tyle stanowią dwie ile jedna. A w sobie są nieskończone”, ponieważ
wielkości ich nie masz końca.589 A przez to otwiera się, co wyżej powiedzieliśmy, mianowicie „w jaki sposób590 i pojedyncze są w pojedynczych
i wszystkie w pojedynczych, i pojedyncze we wszystkich i wszystkie we
wszystkich, i jedno we wszystkich jest i jedno wszystkim.” – Oto już
wystarczająco wykazaliśmy, jak w Trójcy jakaś osoba nie przewyższa
innej wielkością.
[172] DYSTYNKCJA XXw
Rozdział 1 (84).
1. Wykazawszy, że żadna z osób nie przewyższa innej wielkością,
teraz wykazuje, że żadna nie przewyższa innej mocą. Obecnie pozostaje wykazać, w jaki sposób żadna z tych osób innej nie przewyższa mocą;
tak jak jedna i jednolita jest wielkość trzech, tak zostanie wykazane, że
jedna i jednolita jest moc trzech.
2. Należy więc wiedzieć, że Ojciec nie jest mocniejszy od Syna, ani Syn
lub Ojciec od Ducha Świętego; i nie większą moc mają dwaj lub trzej naraz,
niż każdy z nich z osobna, bo nie więcej może razem Ojciec i Syn niż sam
Duch Święty; ani ci trzej razem nie mogą więcej niż każdy z nich, ponieważ wszechmoc, którą ma Ojciec, otrzymał i Syn rodząc się i Duch Święty
pochodząc. – Czego Augustyn uzasadnieniami i powagami wiarogodnie
dowodzi w księdze Contra Maximinum,591 który mówił, że Ojciec mocniejszy jest i lepszy od Syna.
Rozdział 2 (85).
Że nie mniej może Syn niż Ojciec. „Niczego, powiada,592 mniej od
Ojca nie ma ten, który mówi:593 Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; bo jeżeli
ma czegoś mniej w mocy niż Ojciec, nie jego jest wszystko, co ma Ojciec.
Lecz jego jest wszystko, co ma Ojciec; tak wielką przeto ma moc, jak wielką
Ojciec.” „Równy więc jest Ojcu”: „bo nie może ten, który otrzymał, nierówny
być temu, który dał.”
589

Ps 144,3.
Augustyn, tamże.
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O tej Dystynkcji utkanej ze słów Augustyna zobacz Waltera z Mauretanii, Epistola ad
Petrum Abaelardum, wydał Henryk Ostlender, we Florilegium Patristicum, Bonn 19(1929)
34-40 oraz jego De Trinitate, rozdział 5 (PL 209,579 C – 581 A); a także L. Ott, Untersuchungen
zur theologischen Briefliteratur, 254-266.
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Rozdział 3 (86).
1. Tu przytacza mylny przekaz błędnowiercy. „Ty zaś wiesz o mocy,594
że Syn jest mocny, lecz Ojciec mocniejszy; by według naucza- [173] nia
waszego mocny mógł zrodzić mocnego, a nie wszechmocny wszechmocnego. Ma więc Ojciec wszechmoc, której nie ma Syn; a jeżeli tak jest, błędne
jest co mówi Syn:595 Wszystko, co ma Ojciec, moje jest.”
2. Błędnowierca wyznawał, że to jest prawda, z czego postąpił do
błędu. „Lecz, powiesz,596 Ojciec od nikogo mocy nie otrzymał, Syn zaś od
Ojca. Wyznajemy i my, że Syn otrzymał moc od tego, z kogo zrodził się
mocny, Ojcu zaś mocy nikt nie dał, ponieważ nikt go nie zrodził. Rodząc
bowiem dał Ojciec Synowi moc, jak wszystko co ma w swojej substancji
dał rodząc temu, kogo zrodził z substancji.”
3. Pytanie Augustyna, które zacieśnia błędnowiercę. „Lecz pyta
się,597 czy tak wielką, jaką sam ma, moc dał Ojciec Synowi, czy mniejszą.
Jeżeli tak wielką, pojmuje się, że nie tylko mocnego, lecz także wszechmocnego zrodził wszechmocny; jeżeli zaś mniejszą, jakim sposobem wszystko
co ma Ojciec jest Syna? Jeżeli wszechmoc Ojca nie jest Syna, bez wątpienia
nie wszystko co ma Ojciec jest Syna.” Tymczasem wszystko jest Syna; a więc
Ojciec nie jest mocniejszy od Syna.
4. Inaczej dowodzi, że Syn jest równy Ojcu. Także innym sposobem
dowodzi, że Syn jest równy Ojcu, przeciwko Maksyminowi, tak mówiąc:598
„Ty mówisz, że Ojciec zrodził Syna mniejszego od siebie samego, w czym
i Ojcu ujmujesz, który, jeśli zrodził jedynego Syna mniejszego, albo nie mógł,
albo nie chciał zrodzić równego.” „Jeżeli zaś mówisz,599 że nie chciał, powiedziałeś, że jest zazdrosny; jeżeli zaś nie mógł, gdzie jest wszechmoc Boga Ojca?”
5. Jeżeli Ojciec nie mógł, lub nie chciał, zrodzić równego Syna,
znajdowany jest niemocny lub zazdrosny. „Wprost do tego zagadnienia rzecz się sprowadza,600 że Bóg Ojciec równego sobie Syna zrodzić albo
nie mógł, albo nie chciał. Jeżeli nie mógł, niemocny; jeżeli nie chciał,
zazdrosny jest znajdowany. Lecz to jedno i drugie jest błędne; prawdziwy
Syn jest więc Ojcu równy.” Zrodził przeto Ojciec równego sobie Syna, a od obu
pochodzi, równy obu Duch Święty. „Jeżeli bowiem swą postać, powiada
Augustyn przeciw temu samemu,601 Ojciec mógł w jedynym Synu zrodzić
pełną, a jednak nie zrodził pełnej, lecz mniejszą, zmuszeni jesteśmy Ojca
zwać zazdrosnym.” Więc zrodził pełnego Boga i równego sobie Syna.
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Księga II, rozdział 19, n. 4 (PL 42,787).
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Augustyn, tamże, rozdział 7 (PL 42,762).
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Augustyn, tamże.
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Tamże, rozdział 15, n. 1 (PL 42,777).
595

Księga I

192

6. Przez podobieństwo wykazuje, że Ojciec zrodził Syna nie mniejszego. Dowodzi zaś przez ludzkie podobieństwo, że tak jest, mówiąc:
„Człowiek,602 [174] ojciec, jeśli by mógł, zrodziłby syna równego. Któż więc
ośmieli się rzec, iż Wszechmocny tego nie mógł? Dodaję też, że jeśli człowiek by mógł, zrodziłby syna większego i lepszego; lecz nic nie może być
większe i lepsze od Boga.” „Dlaczego więc Bóg,603 jak mówisz, zrodził nie
równego Syna, któremu nie były konieczne lata, przez które dopełniłaby
się równość, ani nie brakowało wszechmocy? Czy może nie chciał? Więc,
co być nie może, zazdrościł. Lecz nie zazdrościł; więc równego zrodził.”
„Wierzmy więc,604 że Syn jest mu równy.”
7. Przytacza pogląd błędnowiercy, by obalić. „Lecz może powiesz:605
Samym tym Ojciec jest większy od Syna, ponieważ z nikogo nie zrodzony,
zrodził jednak równego. Na co natychmiast odpowiem: Właśnie dlatego
Ojciec nie jest większy od Syna, ponieważ zrodził równego. Pytanie bowiem
o pochodzenie to: kto z kogo jest; o równość zaś: jaki i jak wielki jest.” To
znaczy: Pochodzenia dotyczy pytanie, w którym szuka się, kto z kogo jest;
równości zaś to, którym szuka się, jaki albo jak wielki ktoś jest. I gdy mówi
się,606 Syn zrodzony od Ojca, nie wskazuje się „nierówności substancji, lecz
porządek natury, przez który jeden nie jest wcześniejszy od drugiego, lecz
przez który jeden jest z drugiego”. A więc nie według tego, że Ojciec zrodził,
a Syn jest zrodzony, lub Duch Święty od obu pochodzi, jest tam równość
lub nierówność, ponieważ nie według tego jedna osoba zwana jest równa
lub nierówna drugiej.
8. Oto „równość Trójcy607 oraz jedna i ta sama substancja, jak pokrótce
mogliśmy, została udowodniona” w powyższych,608 mianowicie jak któraś
z trzech osób jakiejkolwiek innej ani wiecznością, ani wielkością, ani mocą
nie przewyższa.
DYSTYNKCJA XXI
Rozdział 1 (87).
1. Pyta się, jak można mówić: sam Ojciec, lub sam Syn, lub sam
Duch Święty, skoro są nierozdzielni. Tu rodzi się pytanie pochodzące
z powyższych. Zostało bowiem wyżej powiedziane,609 że tak wielki jest sam
602

Tamże, rozdział 18, n. 3 (PL 42,786).
Tamże, rozdział 15, n. 5 (PL 42,780).
604
Tamże, rozdział 18, n. 3 (PL 42,786).
605
Augustyn, tamże (PL 42,786).
606
Augustyn, tamże, rozdział 14, n. 8 (PL 42,775).
607
Augustyn, De Trinitate, księga VI, rozdział 9, n. 10 (PL 42,931; CCL 50,240).
608
O równości w wieczności: Dystynkcja 9; w wielkości: Dystynkcja 19; w mocy: niniejsza
Dystynkcja.
609
Dystynkcja 19, rozdział 12, n. 1.
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Ojciec, [175] lub sam Syn, lub sam Duch Święty, jak wszyscy trzej razem i że
dwie lub trzy osoby razem nie są czymś więcej niż jedna sama. Dlatego Augustyn w VI księdze De Trinitate610 pyta „jak to zaiste można powiedzieć, gdy
ani Ojciec nie jest sam, ani Syn, ani Duch Święty, lecz zawsze i nierozdzielnie:
i Syn z Ojcem, i Ojciec z Synem, i Duch Święty z obydwoma: nierozdzielne
bowiem są te trzy osoby.”
2. Odpowiedź Augustyna. Na to Augustyn tak odpowiada w tym
samym dziele:611 „Mówimy sam Ojciec, nie ponieważ rozdzielony jest od
Syna” lub od Ducha Świętego, lecz mówiąc to oznajmiamy, że „oni razem
z nim nie są Ojcem”. Sam bowiem Ojciec ojcem jest: nie mówi się tego
ponieważ on jest sam, to znaczy bez Syna lub Ducha Świętego, lecz przez to
Syn i Duch Święty wykluczani są od udziału w ojcostwie. Tak i gdy mówi się:
Sam Syn jest synem, lub sam Duch Święty jest duchem świętym, nie rozdziela
się Syna od Ojca lub Ducha Świętego od obu, lecz od udziału we właściwości synowskiej wykluczeni są Ojciec i Duch Święty, a od udziału we właściwości pochodzeniowej Ojciec i Syn. – Gdy więc mówi się: ‘tak wielki jest
sam Ojciec jak wielcy razem ci trzej’, przez to że mówi się ‘sam’ nie rozdzielany jest Ojciec od innych; lecz znaczenie jest to: Sam Ojciec, to jest Ojciec,
który tak jest ojcem, że ani Syn ani Duch Święty taki nie jest itd. Podobnie
pojmuj, gdy mówi się ‘sam Syn’ lub ‘sam Duch Święty’. „Mówi się więc sam
Ojciec, jak rzecze Augustyn w tym samym dziele,612 ponieważ tylko on jest
tam ojcem”; i ‘sam Syn’ ponieważ tylko on jest tam synem; i ‘sam Duch
Święty’, ponieważ tylko on jest tam duchem świętym.
Rozdział 2 (88).
1. Czy można mówić: sam Ojciec jest Bogiem, sam Syn jest Bogiem, sam Duch Święty jest Bogiem, albo Ojciec jest sam Bogiem,
Syn jest sam Bogiem, Duch Święty jest sam Bogiem. Potem pyta się,
czy jak mówi się: Sam Ojciec jest ojcem, lub sam Syn jest synem, tak można
mówić: sam Ojciec jest Bogiem, lub sam Syn jest Bogiem, tak i o Duchu
Świętym; albo Ojciec jest sam Bogiem, Syn jest sam Bogiem. – Na to odpowiadamy, że Ojciec i Syn i Duch Święty zwie się i jest sam Bóg, tak jak sam
mądry, sam potężny; lecz nie [176] wydaje się, że powinno być mówione
przez nas, posługujących się naszymi słowami, chyba gdzie zachodzi mowa
powagi: ‘sam Ojciec jest Bogiem’ lub ‘Ojciec jest sam Bogiem’. Tak mówimy o Synu i Duchu Świętym.
2. Że nie mówi się: sam Ojciec jest Bogiem. Dlatego Augustyn w VI księdze De Trinitate powiada:613 „Ponieważ wykazaliśmy w jaki sposób można
610

Rozdział 7, n. 9 (PL 42,929; CCL 50,237n).
Tamże (PL 42,929; CCL 50,238).
612
Rozdział 9, n. 10 (PL 42,930; CCL 50,239).
613
Tamże.
611
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by powiedzieć ‘sam Ojciec’ lub ‘sam Syn’, należy zwrócić uwagę na to zdanie,
które mówi, że sam Ojciec nie jest Bogiem prawdziwym sam, lecz Ojciec i Syn
i Duch Święty”. Oto masz, że nie należy mówić, iż sam Ojciec jest sam prawdziwym Bogiem.
3. Że Ojciec nie jest sam Bogiem, lecz Trójca. Ten sam w tym samym
dziele:614 „Jeżeli ktoś zapyta: Ojciec sam czy jest Bogiem, w jaki sposób odpowiemy, że nie jest? Chyba może tak powiemy, że wprawdzie Ojciec jest
Bogiem, lecz nie on sam jest Bogiem; powiemy zaś, że Ojciec i Syn i Duch
Święty są samym Bogiem.” Oto i tu masz, że Ojciec nie powinien być zwany
‘sam Bogiem’.
4.x Otóż niektórzy chcą, by ‘sam’ brać tylko po stronie podmiotu; jeżeli
zaś byłby po stronie orzeczenia, zgadzają się, że Ojciec sam jest Bogiem. –
Lecz ze słów Augustyna wydaje się okazywać, że ściśle ‘samym Bogiem’ powinna być nazywana cała Trójca. I tę Trójcę, jak mówi Augustyn Contra
Maximinum,615 pojmuje się, gdy Apostoł powiada:616 Błogosławiony i sam
możny; i tam:617 Jedynemu mądremu Bogu; oraz tam:618 Niewidzialnemu
samemu Bogu. Tego bowiem nie należy brać o samym Ojcu, jak spierał
się Maksymin i inni błędnowiercy, lecz o Trójcy, jak i to:619 Który sam ma
nieśmiertelność; ponieważ „zgodnie z prawą wiarą620 sama Trójca jest jednym samym Bogiem, błogosławionym, mocnym”, mądrym, niewidzialnym.
Stąd Augustyn w tym samym dziele:621 „Ponieważ jeden Bóg jest Trójcą, to
jest dla nas rozstrzygnięciem zagadnienia: byśmy pojmowali samego Boga
mądrego, samego mocnego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, który jest jednym
i samym Bogiem.”
5.y Augustyn do Maksymina:622 „Więc nie sam Ojciec, ani sam Syn, ani sam
Duch Święty jest Bogiem, lecz owa Trójca jednym samym Bogiem jest.”
614

Tamże.
Zobacz Lombard, Glossa na Tm 1,17 (PL 192,333 D) oraz na Rz 16,27 (PL 191,1531
D – 1532 A).
615
Księga II, rozdziały 11-13 (PL 42,766-770). Zobacz także De Trinitate, księga I, rozdział 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
Augustyn, Contra Maximinum, księga II, rozdział 12, n. 2 (PL 42,768).
621
Tamże, rozdział 13, n. 1 (PL 42,769), co do znaczenia.
y
Czy sam Mistrz dodał tę glosę, czy jakiś uczeń, nie wiemy, bo o niej Glossa pseudo
Piotra z Poitiers mówi nieosobowo: „Należy zaznaczyć, że po wydaniu tej księgi wpisana
została jakaś powaga Augustyna, która także twierdzi, iż nie należy zgadzać się, że Ojciec
jest sam Bogiem” (b 43r; n 14b; p 54a). Ponadto lepsze kodeksy opuszczają ten zapis, co
jednak nie stanowi w sobie mocnego dowodu; jest na marginesie w kodeksach łacińskich
Paryskiej Biblioteki Narodowej 3017, 3021, 3025, Biblioteki Miejskiej w Troyes 304 (drugą
ręką) i Watykańskim łacińskim 691 (=W); w trzeciej kolumnie w łacińskich kodeksach Paryskiej Biblioteki Narodowej 3018, 3024, 3026, 3027 A, 11690.
622
Tamże (PL 42,769).
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[177] Rozdział 3 (89).
1. Jakim sposobem Trójca zwie się samym Bogiem, skoro istnieje
ona z duchami i duszami świętymi. Lecz znowu pyta się, jakim sposobem ową Trójcę zwiemy ‘samym Bogiem’, skoro jest z duchami i duszami
świętymi. – Na co odpowiada Augustyn w VI księdze De Trinitate,623 tak
mówiąc: „Mówimy, że Trójca jest samym Bogiem, chociaż zawsze jest z duchami i duszami świętymi; lecz ‘samym’ zwiemy, bo nie co innego niż owa
Trójca jest Bogiem. Bo oni z nią nie są Bogiem,” lub cokolwiek innego;
lecz tylko ta Trójca, a nie oni lub coś innego, jest Bogiem.
2. Chociaż o samym Ojcu byłoby to powiedziane, to jednak Syn i Duch
Święty nie byliby wykluczeni. Jednak, jak mówi Augustyn,624 chociażby
o samym Ojcu powyższe było mówione, nie byliby stamtąd wykluczeni Syn
lub Duch Święty, ponieważ ci trzej jednym są.625 Jak w Apokalipsie czyta
się o Synu,626 że ma imię napisane, którego nikt nie zna, jeno on sam; nie
wydziela się stamtąd Ojca lub Ducha Świętego. A gdy powiedziane jest:627
Ojca nikt nie zna jeno Syn, nie wydziela się stamtąd Ojca i Ducha Świętego, ponieważ są nierozdzielni.” – Czasem też wymieniani są Ojciec i Syn,
a przemilczany jest Duch Święty; jak Prawda mówiąc do Ojca rzecze:628 Aby
poznali, że ty i któregoś posłał, Jezus Chrystus, jesteście jedynym prawdziwym Bogiem. „Dlaczego więc, rzecze Augustyn,629 zamilczał o Duchu
Świętym? Ponieważ rozumne jest, aby gdziekolwiek wymieniony został
jeden, jak Ojciec i Syn, w tak wielkim pokoju do jednego przylegający, pojmowany był również sam Pokój, chociaż nie jest wspomniany.” Przeto gdy
jeden z nich jest wymieniony, pojmuje się także pozostałych, co zachodzi
w wielu miejscach Pisma.
[178] DYSTYNKCJA XXII
Rozdział 1z (90).
1. O różnicy imion, którymi posługujemy się mówiąc o Bogu. Po
powyższym wydaje nam się, iż trzeba rozprawiać o różnicy imion, którymi
623

Rozdział 7, n. 9 (PL 42,929; CCL 50,238).
Contra Maximinum, księga II, rozdział 13, n. 1 (PL 42,769). Zobacz Glossa samego
Lombarda 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 poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga. i tego, któregoś posłał, Jezusa
Chrystusa.
629
De Trinitate, księga VI, rozdział 9, n. 10 (PL 42,930; CCL 50,239n).
z
Rozdziały 1-2: zobacz Piotr Abelard, Theologia christiana, III oraz Theologia Scholarium, I,6 (PL 178,1230 B, 988 C); Summa sententiarum, I,10 (PL 171,1082 A; 176,56 D –
58 D); zobacz także Roland Bandinelli, Sententiae, 43-47.
624
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posługujemy się mówiąc o niewymownej Jedności i Trójcy; a następnie
należy wykazać, jakimi sposobami coś o niej się mówi.
2. Tego więc przede wszystkim trzymajmy się, iż są pewne imiona oddzielnie do poszczególnych osób należące, jak mówi Augustyn w VIII księdze De Trinitate,630 które tylko o poszczególnych osobach są orzekane;
pewne zaś oznaczają jedność istoty; te orzekane są i o poszczególnych z osobna i o wszystkich razem; inne zaś są, które orzekane są o Bogu w przenośni
i przez podobieństwo.” – Stąd Ambroży w II księdze De Trinitate powiada:
„Aby wiara czyściej jaśniała, wydaje się, że należy wyprowadzić trojaką różnicę. Są bowiem pewne imiona, które jawnie ukazują własność Bóstwa;
i są takie, które wyrażają przejrzystą prawdę Boskiej wysokości; inne zaś
są, jakie w przenośni, przez podobieństwo o Bogu są orzekane. Znamionami własności są: zrodzenie, Syn, Słowo i tego rodzaju; jedności zaś wiecznej: mądrość, moc, prawda i tego rodzaju; podobieństwa zaś: blask, cecha,
zwierciadło i tego rodzaju.”
Rozdział 2 (91).
Do powyższego dodaje, że są pewne imiona, które Bogu przystają
czasowo i orzekane są względnie. Do tego dorzucić trzeba, że są także
pewne imiona, jak mówi Augustyn w V księdze De Trinitate, które czasowo [179] Bogu przystoją i względem stworzeń są orzekane; niektóre z nich
orzekane są o wszystkich osobach, jak pan, stwórca, ucieczka; niektóre zaś
nie o wszystkich, jak darowany, dany, posłany.
Rozdział 3a (92).
O tym mianie, trójca, dodaje. Prócz tego jest jedno miano, którego
nie orzeka się o żadnej osobie z osobna, lecz o wszystkich razem, to jest
„trójca”; nie jest ono orzekane według substancji, lecz jakby zbiorczo oznacza
wielość osób.
Rozdział 4 (93).
O innych imionach, które odpowiadają Bogu czasowo a nie są orzekane odnośnie. Są także pewne imiona, które odpowiadają Bogu w czasie
a nie są orzekane odnośnie, jak wcielony, uczłowieczony i tego rodzaju. –
Oto sześć różnic nazw zaznaczyliśmy, których używamy mówiąc o Bogu;
które trzeba omówić z osobna.
630
Numer 1 (PL 42,947; CCL 50,268); lecz raczej zobacz księgę V, rozdziały 8-16 (PL
42,916-924; CCL 50,215-227).
a
Dosłownie z Summa sententiarum, I,9 (PL 171,1082 C-D; 176,56 C); źródłem dla
niej było dzieło Waltera z Mauretanii: De Trinitate, rozdział 8 (PL 209,584 C); zobacz o tym:
l. Ott, Die Trinitätslehre..., w Divus Thomas (Fr.) 21(1943)167n.
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Rozdział 5b (94).
1. Że te imiona, które ściśle należą do poszczególnych osób, orzekane są ściśle odnośnie; te zaś, które jedność istoty oznaczają, orzekane są w sobie, i o poszczególnych, i o wszystkich razem osobach,
a łącznie brane są pojedynczo, nie mnogo. Należy przeto wiedzieć, że
to co ściśle należy do poszczególnych osób orzekane jest wzajem odnośnie,
jak Ojciec i Syn, oraz dar obu, Duch Święty; te zaś, które oznaczają jedność
istoty, w sobie są orzekane. A te, które w sobie są orzekane, są mianowicie
orzekane substancjalnie, i o wszystkich łącznie, i o pojedynczych osobach
są orzekane z osobna, a łącznie brane są pojedynczo, nie mnogo, jak Bóg,
dobry, mocny, wielki i tego rodzaju. Co zaś orzekane jest odnośnie, nie
jest orzekane substancjalnie.
2. Stąd Augustyn w V księdze De Trinitate tak mówi:631 „Cokolwiek w sobie
jest orzekane, najznakomitsza owa i Boska wzniosłość substancjalnie [180]
jest orzekana; co zaś orzekane jest wobec czegoś, nie substancjalnie, lecz
odnośnie jest orzekane. Tak wielka jest siła tej samej substancji w Ojcu i Synu
i Duchu Świętym, że cokolwiek o pojedynczych w nich samych jest powiedziane, nie mnogo łącznie, lecz pojedynczo winno być brane. Mówimy bowiem: Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem: nikt
nie wątpi że jest to orzekane substancjalnie; jednak nie mówimy, że ta Trójca
jest trzema bogami, lecz jednym Bogiem. Tak Ojciec nazywany jest wielki,
Syn wielki i Duch Święty wielki, jednak nie trzech wielkich, lecz jeden wielki.
Tak i wszechmocny Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny Duch Święty;
jednak nie trzej wszechmocni, lecz jeden wszechmocny. Cokolwiek bowiem w sobie samym zwane jest Bogiem, podobnie mówi się o poszczególnych osobach, i orzekane jest razem o całej Trójcy, nie mnogo, lecz pojedynczo. A ponieważ dla Boga nie czym innym jest być, a czym innym być
wielkim, lecz tym samym dla niego jest być, co być wielkim, dlatego jak nie
mówimy trzy istoty, tak nie mówimy trzy wielkości, lecz jedna istota i jedna
wielkość.”
3. Że Bóg jest wielki tą wielkością, którą sam jest; tak samo o dobroci i o wszystkim co orzekane jest substancjalnie. „Bo Bóg632 nie jest
wielki tą wielkością, którą nie jest on sam, żeby był jej jakby uczestnikiem:
inaczej owa wielkość byłaby większa niż Bóg; nie ma zaś czegoś większego
od Boga; tą przeto wielkością jest wielki, którą sam jest. Dlatego nie mówimy trzy wielkości, lecz jedna wielkość; ani trzech wielkich, lecz jeden wielki; ponieważ Bóg wielki jest nie przez uczestnictwo w wielkości, lecz wielki
jest sobą samym wielkim, ponieważ on jest swoją wielkością. Tak i o dobroci
i wieczności i wszechmocy Boga trzeba mówić, i w ogóle o wszystkim co
b

Zobacz: Summa sententiarum, I,9 (PL 171,1081 B – 1082 C; 176,55 B – 56 C).
Rozdział 8, n. 9 (PL 42,916n; CCL 50,215n).
632
Augustinus, De Trinitate, księga V, rozdział 10, n. 11 (PL 42,918; CCL 50,218).
631
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o Bogu może być wypowiadane substancjalnie, czym orzekany jest w sobie,
nie przenośnie ani przez podobieństwo, lecz ściśle; jeżeli jednak ustami
człowieka coś o nim może ściśle być powiedziane.”
2. Oto otwarcie pouczył, że imiona oznaczające jedność Boskiej wysokości: i orzekane są o Bogu w sobie, to jest bez odniesienia, i o wszystkim
osobach razem, i o poszczególnych z osobna, i łącznie nie są brane mnogo, lecz pojedynczo. Te zaś imiona, które przynależą ściśle do poszczególnych osób, orzekane są w odniesieniu, a nie substancjalnie. „Czym bowiem
ściśle pojedyncza osoba w Trójcy jest zwana, jak mówi Augustyn w tym samym dziele,633 w żaden sposób nie jest orzekane w niej samej, lecz wobec
innej wzajem, albo wobec stworzenia; i dlatego jasne jest, że orzekane jest
w odniesieniu, a nie substancjalnie.”
[181] DYSTYNKCJA XXIIIc
Rozdział 1 (95).
1. O tym imieniu, którym jest osoba, które chociaż orzekane jest
według substancji, łącznie jednak brane jest mnogo, a nie pojedynczo.
Do powyższego dorzucić trzeba, że choć wszystkie imiona, które orzekane są
o Bogu według substancji, pojedynczo a nie mnogo orzekane są o wszystkich
osobach łącznie, jak wyżej zostało wykazane,634 jest jednak jedno imię, mianowicie „osoba”, które orzekane jest według substancji o poszczególnych
osobach, a łącznie brane jest mnogo a nie pojedynczo. Mówimy bowiem:
Ojciec jest osobą, Syn jest osobą, Duch Święty jest osobą; i to orzeka się
według substancji. Jednak nie mówi się: Ojciec i Syn i Duch Święty są jedną
osobą, lecz trzema osobami. To więc imię wyjęte jest ze wspomnianego
prawidła imion, które orzekane są o Bogu według substancji, bo chociaż
ono orzekane jest w sobie i według substancji, łącznie jednak brane jest
mnogo, a nie pojedynczo.
2. Powaga, że osoba orzekana jest w sobie i według substancji. Że
zaś osoba orzekana jest według substancji, wykazuje Augustyn w VIII księdze De Trinitate mówiąc:635 „Dla Boga nie jest czym innym być, a czym innym być osobą, lecz całkowicie tym samym.” – Że Ojciec nie przez to jest
Ojcem, przez co jest. Także:636 „W tej Trójcy, gdy mówimy osoba Ojca,
633

Tamże, rozdział 11, n. 12 (PL 42,918; CCL 50,218).
Niemal cała złożona jest ze słów i wypowiedzi Augustyna, pod przewodem jednak
Summa sententiarum, I,9 (PL 171,1081 D – 1082 A), która w rzeczy samej zależy od Piotra
Abelarda: Theologia Scholarium, I,6, oraz: Sic et non, rozdział 5 i 8 (PL 178,988 D, 1358 C,
1360 A). – Zobacz J. Schneider, Die Lehre vom dreieinigen Gott..., 118-123.
634
W Dystynkcji XXII, rozdział 5.
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Rozdział 6, n. 11 (PL 42,943; CCL 50,261).
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Tamże PL 42,943,262).
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nie co innego mówimy niż substancja Ojca. Przeto jak substancją Ojca jest
sam Ojciec, nie przez co ojcem, lecz przez co jest, tak i osoba Ojca nie czym
innym niż samym Ojcem jest. Osobą bowiem zwana jest w sobie, nie względem Syna lub Ducha Świętego; tak jak w sobie nazywa się Bóg, i wielki,
i dobry, i sprawiedliwy i tego rodzaju. A jak dla niego to jest być, co Bogiem
być, co wielkim, co dobrym być, tak dla niego to jest być, co osobą [182]
być. – Oto wyraźnie masz, że osoba orzekana jest według substancji, aby
gdy mówi się „Ojciec jest osobą”, znaczenie było to: Ojciec jest istotą Bożą;
podobnie gdy mówi się „Syn jest osobą”, „Duch Święty jest osobą”, to znaczy
istotą Bożą.
3. Dlaczego Ojciec i Syn i Duch Święty nie są nazywani jedną osobą, jak jedną substancją i jednym Bogiem. Dlatego rodzi się tu pytanie,
trudne wprawdzie lecz potrzebne, w którym pyta się, dlaczego ci trzej nie
są nazywani jedną osobą, tak jak jedną istotą i jednym Bogiem. Pytanie to
Augustyn starannie rozpatruje i stosownie wyjaśnia w VIII księdze De Trinitate,637 tak mówiąc: „Dlaczego tych trojga łącznie nie nazywamy jedną
osobą, tak jak jedną istotą i jednym Bogiem, lecz nazywamy trzema osobami, chociaż nie mówimy trzech Bogów albo trzy istoty?” – Rozstrzyga. „Ponieważ chcemy zachować chociaż jeden wyraz dla tego znaczenia, którym
pojmuje się Trójcę, byśmy całkowicie nie milkli, zapytani ‘co trzy’, skoro
wyznajemy, że są trzej.” „Gdy więc pyta się ‘co trzy’, jak mówi Augustyn
w V księdze De Trinitate,638 ludzka mowa doznaje wielkiej nędzy. Powiedziano jednak: ‘trzy osoby’. Nie żeby to było powiedziane, lecz żeby nie
milczano.” Bo tym wyrazem nie może być wyjaśniona wybitność rzeczy niewymownej. Oto ukazuje z jakiej konieczności mówi się mnogo „osoby”,
mianowicie byśmy tym jednym imieniem odpowiedzieli pytającym o trzy.
Rozdział 2 (96).
1. Z jakiej konieczności Łacinnicy mówią trzy osoby, a Grecy trzy
hipostazy lub substancje. Tą koniecznością przyciśnięty jest nie tylko język łaciński, lecz także grecki, cierpiący w tej dziedzinie niemal to samo
ubóstwo imion. Stąd Augustyn wyjaśniając co z konieczności przez Greków lub Łacinników, powiedziano o niewymownej Trójcy, w VII księdze
De Trinitate rzecze:639 „Z powodu mówienia o niewymownych, byśmy jakimś
sposobem mówić mogli, u Greków mówi się: jedna istota, trzy substancje”
(to jest jedna usia, trzy hypostases: inaczej bowiem Grecy biorą substancję
niż Łacinnicy). „U Łacinników zaś mówi się: jedna istota lub substancja, trzy
osoby, ponieważ nie inaczej w mowie naszej, czyli łacińskiej, zwykła być pojmowana istota niż substancja. A żeby rozumiano przynajmniej w zagadce,
637

Rozdział 6, n. 11 (PL 42,943; CCL 50,262). Gdzie tez pierwsza część rozwiązania.
Rozdział 9, n. 10 (PL 42,918; CCL 50,217).
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spodobało się tak mówić: by gdy pytano czym jest troje, coś odpowiadać;
tych troje prawdziwa wiara [183] wyznaje, gdy mówi, że i Ojciec nie jest
Synem; i mówi że Duch Święty czyli dar Boga, nie jest ani Ojcem, ani
Synem.”
2. Że o Bogu prawdziwiej się myśli, niż głosi, a prawdziwiej istnieje niż się myśli. „Gdy więc pyta się czym troje lub czym trzy,640 udajemy
się na poszukiwanie jakiegoś imienia, którym objęlibyśmy tych troje; i nie
przychodzi na myśl, ponieważ nadwybitność Bóstwa przekracza zdolność
używanej mowy. Bardziej prawdziwie bowiem myśli się o Bogu, niż mówi
i bardziej prawdziwie istnieje niż się myśli.
3. „Ojciec więc i Syn i Duch Święty,641 ponieważ są trzej, pytajmy co jest
potrójne, co mają wspólnego. Nie mogą bowiem być nazwani trzema ojcami, ponieważ tam tylko Ojciec jest ojcem; ani trzema synami, ponieważ
tam ani Ojciec nie jest synem, ani Duch Święty; ani trzema duchami świętymi, ponieważ Duch Święty w ścisłym znaczeniu, w którym zwany jest także Darem Boga, nie jest ani Ojcem, ani Synem. Co więc trojakie? Jeżeli
mówi się, że są trzema osobami, wspólne im jest to, czym jest osoba.”
„Z pewnością bowiem,642 ponieważ Ojciec jest osobą, i Syn jest osobą, i Duch
Święty jest osobą, dlatego zwani są trzema osobami.” „Dlatego więc mówimy trzy osoby,643 ponieważ wspólne jest im to, czym jest osoba.” – Z powyższych otwarcie można pojąć, z jakiej konieczności mówi się u Łacinników
„trzy osoby”, ponieważ osoba jest orzekana według substancji; stąd też
trzem wspólne jest to, czym jest osoba.
Rozdział 3 (97).
1. Dlaczego nie mówimy, że trzech bogów jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym, jak mówimy że trzy osoby, skoro to czym jest Bóg jest
im wspólne, ponieważ Ojciec jest Bogiem, i Syn jest Bogiem, i Duch
Święty jest Bogiem. Lecz pyta się tu: skoro mówimy, że Ojciec i Syn i Duch
Święty są trzema osobami, ponieważ wspólne im jest to, czym jest osoba,
to znaczy ponieważ Ojciec jest osobą, i Syn jest osobą, i Duch Święty jest
osobą, dlaczego nie mówimy podobnie, ”trzej bogowie”, skoro i Ojciec jest
Bogiem, i Syn jest Bogiem, i Duch Święty jest Bogiem? – Temu mianowicie
sprzeciwia się Pismo; tamtego zaś chociaż nie mówi, jednak nie zaprzecza.
2. Zagadnienie. Dlatego Augustyn poruszając i rozstrzygając to zagadnienie w księdze VII De Trinitate tak mówi:644 „Jeżeli dlatego mówimy, że
Oj- [184] ciec i Syn i Duch Święty są trzema osobami, ponieważ wspólne
jest to, czym jest osoba, dlaczego nie mówimy też, że są trzema bogami?
640

Augustyn, tamże.
Augustyn, tamże (PL 42,940; CCL 50,256n).
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Augustyn, tamże, n. 8 (PL 42,941; CCL 50,257).
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Augustyn, tamże (PL 42,940; CCL 50,257).
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Rozdział 4, n. 8 (PL 42,940n; CCL 50,257n).
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Z pewnością, jak zostało powiedziane,645 ponieważ Ojciec jest osobą, i Syn
osobą, i Duch Święty osobą, dlatego zwani są trzema osobami. Ponieważ
więc Bóg Ojciec, i Bóg Syn, i Bóg Duch Święty, dlaczego nie są zwani trzema bogami?” – Oto stawia pytanie. Zważ co odpowiada dodając:646 „Czy
dlatego nie są nazywani trzema bogami, ponieważ Pismo nie mówi trzej
bogowie? Lecz i trzech osób nigdzie tekst Pisma nie wspomina. Czy dlatego wolno było z konieczności mówienia i spierania się mówić trzy osoby,
nie ponieważ Pismo mówi, lecz ponieważ Pismo nie zaprzecza? Jeżeli zaś
powiedzielibyśmy trzej bogowie, Pismo sprzeciwiłoby się mówiąc:647
Słuchaj Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.” Oto rozstrzygnięcie zagadnienia, dlaczego raczej mówimy o trzech osobach, niż o trzech bogach,
ponieważ temu mianowicie Pismo nie sprzeciwia się.
Rozdział 4 (98).
1. Inne zagadnienie: dlaczego nie mówimy trzy istoty jak trzy osoby, skoro Pismo temu się nie sprzeciwia. Zaiste i tu wynurza się inne
pytanie, które Augustyn dołącza w dalszym ciągu mówiąc:648 „Dlaczego, rzecze, nie wolno powiedzieć i trzy istoty, ponieważ Pismo podobnie jak nie
mówi, tak i nie sprzeciwia się? A jeżeli powiesz, że dla jedności Trójcy nie
mówi się trzy istoty, lecz jedna istota, pytam dlaczego dla tej samej jedności
Trójcy nie mówi się jedna osoba, a trzy osoby. Jak bowiem wspólne jest im
miano istoty, tak że każdy z osobna nazywany jest istotą, tak wspólny im
jest wyraz osoba.” – „Cóż więc pozostaje?649 Byśmy wyznali, że z konieczności mówienia u Greków i Łacinników zrodziły się te wyrazy, przeciwko
podstępom lub ułudom błędnowierców. I gdy ludzka bieda usiłowała
mówiąc do ludzkich rozumów, co w skarbcu ducha utrzymuje o Bogu, czy
to przez pobożną wiarę, czy przez jakiekolwiek pojmowanie, lękała się
mówić trzy istoty, by w tej najwyższej jednolitości nie pojmowano jakiejś
rozmaitości. Nie mogła znowu powiedzieć, że nie ma jakiegoś trojga: co
ponieważ powiedział Sabeliusz, popadł w błędnowierstwo. Szukała więc,
co by powiedziała troiste, i powiedziała trzy osoby, czyli trzy substancje”
według Greków.
[185] 2. Jak my mówimy trzy osoby, tak Grecy trzy substancje, które
zwą hipostazami, inaczej biorąc substancje niż my. Co bowiem trzeba
pojmować według naszego zwyczaju o osobach,650 to według Greków o substancjach. Tak oni bowiem mówią trzy substancje, jedna istota” (to jest
trzy hipostazy, jedna usia), „jak my mówimy trzy osoby, jedna istota lub
645

Jak wyżej, Dystynkcja XXIII, rozdział 2.
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substancja”. „Chociaż i oni,651 gdyby chcieli, jak zwą trzema substancjami
trzy hypostases, mogliby zwać trzema osobami trzy prosopa. Tego jednak nie
chcieli mówić, ponieważ być może zgodnie ze zwyczajem ich języka mówi
się stosowniej.”
Rozdział 5 (99).
1. Że w Trójcy nie ma rozmaitości, ani pojedynczości lub samotności, lecz jedność i troistość, i różnica i tożsamość. Już wystarczająco,
jak sądzę, wykazane zostało z jakiej konieczności mówimy trzy osoby; a dlaczego podobnie nie trzech bogów lub trzy istoty: ponieważ mianowicie
w jednym sprzeciwia się Pismo, w drugim pojmowanie rozmaitości. Ponieważ tam nie ma w ogóle żadnej rozmaitości, tak jak ani pojedynczości, ani
samotności, lecz jest jedność i troistość.
2.d Stąd Augustyn w VII księdze De Trinitate mówi:652 „Ludzka bieda szukając co nazwie trojgiem, powiedziała trzy osoby lub substancje: w tych
imionach nie chciała pojmować rozmaitości, lecz i pojedynczości nie chciała,
by tam nie tylko jedność była pojmowana z tego, że mówi się jedna istota,
lecz także troistość z tego, że mówi się trzy osoby.”
3.e Również Hilary w VII księdze De Trinitate powiada:653 „Pan mówi:654
Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Gdy to się mówi, wyklucza się pojmowanie
pojedynczego i jedynego. Bo powiedzenie nie oznacza samotnego, a wyznanie uczy, że natura jest jednolita. Ojciec bowiem widziany jest w Synu przez
zjednoczone podobieństwo natury. Jednym są bowiem zrodzony i rodzący: jednym są, a nie jeden. Przeto Syn nie jest samotny, ani pojedynczy, ani
nierówny”. – Również w tym samym:655 „Jak w Ojcu i Synu [186] dwóch
bogów wierzyć, niezbożne jest, tak Ojca i Syna pojedynczym Bogiem głosić,
świętokradzkie jest.” „Nic w nich nowego, nic rozmaitego, nic obcego, nic
rozdzielnego nie ma.”
4. O tym również mówi Augustyn w księdze Quaestionum veteris ac novae
Legis:656 „Jeden jest Bóg, lecz nie pojedynczy.” – Także Ambroży w księdze
De Trinitate powiada:657 „Co jest jednej substancji, nie da się oddzielić, chociaż nie jest pojedynczości, lecz jedności.” „Bóg, gdy nazywany jest jeden,658
651

Tamże, rozdział 6, n. 11 (PL 42,943; CCL 50,261).
Częściowo w Summa sententiarum, I,9 (PL 171,1081 D – 1082 A; 176,55 C – 56 A),
gdzie także dosłownie powaga Augustyna, a pierwsza Ambrożego niżej w n. 4.
652
Rozdział 4, n. 9 (PL 42,941n; CCL 50,259).
e
Jak zaznaczyli już w tym miejscu Ojcowie wydawcy drugiego wydania (1916), pierwsza
powaga Hilarego utkana jest z siedmiu urywków De Trinitate, VII, nn. 38-39.
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Numery 38-39 (PL 10,231 B – 232 B).
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J 14,9.
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Hilary, tamże, n. 39 (PL 10,233 A), gdzie i tekst bezpośrednio następny.
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Zagadnienie 122 (dzieło Ambrozjastra wśród dzieł Augustyna, PL 35,2367; CSEL
50,369).
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To jest De fide, V, rozdział 3, n. 46 (PL 16[1845]658 D; CSEL 78,234).
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Ambroży, tamże, II, rozdział 1, n. 18 (PL 16,563 C; CSEL 78,63).
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nie wyklucza troistości Bóstwa; i dlatego nie orzeka się, co jest pojedynczości, lecz co jest jedności.” – Oto z powyższych okazuje się, że Bóg nie ma
być wyznawany ani pojedynczy, ani rozmaity, ani jedyny czy samotny,
ponieważ pojedynczość i samotność wyklucza wielość osób, a rozmaitość
znosi jedność istoty.
5. Rozmaitość wprowadza rozdział Bóstwa, pojedynczość zabiera różnicę Trójcy. Stąd Ambroży w I księdze De Trinitate mówi:659 „Jednolitość nie
jest rozmaita ani pojedyncza”; „i nie mieszając Ojca i Syna według Sabelian; ani rozdzielając Ojca i Syna według Arian. Ojciec bowiem i Syn mają
różnicę, rozdzielenia zaś nie mają.” – Także w tym samym:660 „Ojciec i Syn
jednym Bóstwem są; i nie ma tam różnicy substancji ani żadnej rozmaitości:
inaczej jak mówimy, że Bóg jest jeden? Rozmaitość bowiem powoduje wielość.” Wiadomo więc z powyższych, że w Trójcy na ma żadnej rozmaitości.
6. Czasem osoby zwane są rozmaite, to jest różne. Jeżeli jednak czasem na piśmie znajdzie się powiedzenie: trzy rozmaite osoby i tego rodzaju,
‘rozmaite’ znaczy ‘różne’.
Rozdział 6 (100).
Że Bóg nie powinien być zwany mnogi. I jak w Trójcy nie ma rozmaitości, tak i mnogości; i dlatego Bóg nie powinien być zwany mnogi, lecz
troisty i prosty. Stąd Ambroży w I księdze De Trinitate rzecze:661 „W Ojcu
i Synu jest nie różne, lecz jedno Bóstwo; ani nie może być zmieszane, co
jest jedno, ani nie może być mnogie, co jest jednolite.” Bóg więc nie jest
mnogi.
[187] DYSTYNKCJA XXIVf
Rozdział jedyny (101).
1. Co znaczą te nazwy: jeden, dwaj lub dwie, trzy lub troje, trojaki lub trójca, wielu lub wielość, różnica lub różne, gdy używamy ich
mówiąc o Bogu. Ponieważ w Trójcy nie ma rozmaitości lub pojedynczości, ani mnogości lub samotności, trzeba tu starannie szukać, co znaczą te
nazwy, mianowicie: jeden lub jedna, dwaj lub dwie, trzy lub troje, wielu lub
wielość, różnica lub różne, gdy mówi się: jeden Bóg, dwie osoby lub trzy
osoby, wiele osób, różne są osoby; lub gdy mówi się różnica osób, wielość
osób, trójca osób i tego rodzaju. Mówiąc to zdajemy się zakładać w Bogu
659
To jest De fide, a poprawnie w księdze II, rozdziale 8, n. 69 (PL 16,574 B; CSEL
78,81).
660
Księga I, rozdział 2, nn. 18-19 (PL 16,533 A-B; CSEL 78,11).
661
Rozdział 2, n. 17 (PL 16,533 A; CSEL 78,10).
f
Zobacz: J. Schneider, Die Lehre vom Dreieinigen Gott..., 189-196.
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wielkości liczbowe, i mnogość rzeczy lub rozmaitość. Co więc one tam
oznaczają, starajmy się wykazać, dzięki wyjawieniu przez tego, o kim mówimy.
2. g Bardziej są one wypowiadane celem wykluczenia tego, czego
w Bogu nie ma, niż celem stwierdzenia czegoś. Jeżeli pilnie rozważamy
powyższe słowa powag,662 byśmy zdobyli pojmowanie tego, co powiedziane,
używanie tych słów wydaje się wprowadzone bardziej dla usuwania i wykluczania z prostoty Bóstwa, czego tam nie ma, niż stwierdzenia czegoś.
3. Co znaczy jeden, gdy mówi się jeden Bóg. Gdy bowiem mówi się
„jeden Bóg”, wyklucza się wielość bogów, a nie zakłada się wielkości liczbowej w Bogu; jakby się mówiło: Jest Bóg, i nie ma mnogich lub wielu
bogów. Stąd Ambroży w księdze De Trinitate rzecze:663 „Gdy [188] Boga
nazywamy jednym, jedność wyklucza liczbę bogów, a nie zakłada w Bogu
wielkości, ponieważ ani liczby, ani wielkości tam nie ma.”
4. W jakim znaczeniu mówi się jeden jest Ojciec lub jeden jest Syn.
Podobnie gdy mówi się „jeden jest Ojciec” lub „jeden jest Syn” i tego rodzaju,
znaczenie powiedzenia jest takie: że nie ma wielu Ojców lub wielu Synów;
tak i o podobnych.
5. W jakim pojmowaniu mówi się wiele osób. Również gdy mówimy,
że „jest wiele osób”, wykluczamy pojedynczość i samotność, a nie stwierdzamy tam rozmaitości lub mnogości; jakby się mówiło: wyznajemy osoby bez
samotności i pojedynczości. Stąd Hilary w IV księdze De Trinitate tak mówi:664 „Rzekł Bóg:665 Uczyńmy człowieka na wyobrażenie i podobieństwo
nasze. Pytam teraz, czy uważasz, że sam Bóg to do siebie powiedział, czy
sądzisz, że była to mowa do kogoś innego. Jeżeli mówisz, że sam, dowodzisz jego głosem, mówiącego: Uczyńmy oraz naszą. Wyznanie wspólnoty
bowiem zniosło pojęcie pojedynczości i samotności, ponieważ ktoś samotny nie może mieć wspólnoty. A samotności pojedynczego nie przyjmuje
Uczyńmy, ani do innego od siebie nie powiedziałby nasze.” – Zwróć uwagę,
czytelniku, na te słowa, i zobacz że nazwą wspólnoty oznaczył wielość;
wyznanie więc wspólnoty jest wyznaniem wielości, którą wyznał mówiąc
g
Zdanie tu przytoczone, że jedność i liczby w sprawach Bożych należy brać tylko wykluczająco, a nie przypisująco, nie jest ogólnie przyjmowane przez innych scholastyków; i to
nie tylko od XIII wieku, lecz już od pierwszych glosatorów, jak zawiązkowo ukazuje wspomniany J. Schneider. Zobacz: Bonawentura, In II librum Sententiarum, dystynkcja 44, wątpliwość 3, gdzie mowa jest, że stanowisko Mistrza odchyla się od ogólniejszego poglądu:
„W pierwszej księdze... jest coś innego, że te nazwy ‘troisty’ oraz ‘trójca’ nie wyrażają przypisania, a tylko odmówienie; i to mówi w dystynkcji XXIV” (Opera omnia, II,1016a; zobacz
także Przedmowę, tamże 2a). Gdzie indziej, In I librum Sententiarum, dystynkcja 24, artykuł 1,
zagadnienie 1: „W tym artykule nie jest ogólnie popierany przez mistrzów Paryskich” (I,426a).
662
Jak wyżej Dystynkcja 23, rozdziały 5-6.
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To jest De fide, I, rozdział 2, n. 19 (PL 16,533 A-B; CSEL 78,11); lecz tylko częściowo;
zobacz De Spiritu Sancto, III, rozdział 13, n. 93 (PL 16,799 A-B; CSEL 79,189).
664
Numer 17 (PL 10,110 A – 111 A); zobacz wyżej, Dystynkcja 2, rozdział 4, nn. 3-4.
665
Rdz 1,26.
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Uczyńmy oraz nasze. Oba bowiem wypowiadane są mnogo. Lecz tym wyznaniem wielości nie stwierdził rozmaitości lub mnogości, lecz zaprzeczył
samotności i pojedynczości. Tak więc gdy mówimy wiele osób, lub wielość
osób, wykluczamy pojęcie pojedynczości i samotności.
6. Co oznacza troistość gdy mówi się trzy osoby. Tak też gdy mówimy „trzy osoby”, nazwą troistości nie stwierdzamy w Bogu wielkości liczbowej lub jakiejś rozmaitości, lecz oznaczamy pojmowanie skierowane nie
do kogoś innego, jak tylko Ojca i Syna i Ducha Świętego, by tej wypowiedzi
takie było pojmowanie: Są trzy osoby, lub jest trzech: Ojciec i Syn i Duch
Święty; to znaczy nie tylko Ojciec, nie tylko Syn, nie tylko Ojciec i Syn są
w Bóstwie, lecz także Duch Święty, a nie ktoś inny od nich. Podobnie jest
tam nie tylko ta lub ta osoba, albo ta i ta, lecz ta i ta oraz tamta, a nie inna.
I że to tak trzeba pojmować wystarczająco wykazuje Augustyn, gdzie mówi,666
że tym mianem „nie chciał pojąć rozmaitości, lecz wykluczyć pojedynczość.”
7. Co przez dwie, gdy mówi się dwie osoby, lub Ojciec i Syn są
dwaj. Podobnie gdy mówimy „dwaj są, Ojciec i Syn”, nie podwójną wiel[189] kość tam stwierdzamy, lecz oznaczamy to, że nie jest tylko Ojciec,
albo tylko Syn, lecz Ojciec i Syn, i ten nie jest tamtym; i tak o innych tego
rodzaju. – Tak również gdy mówimy „Ojciec i Syn są dwiema osobami”,
oznaczamy tym, że nie tylko Ojciec jest osobą, ani tylko Syn jest osobą, lecz
Ojciec jest osobą i Syn jest osobą, i ta nie jest tamta.
8. W jakim znaczeniu mówi się różnica w osobach lub różne osoby. Gdy zaś mówimy „osoby są różne”, lub „jest różnica w osobach”, wykluczamy zlanie i zmieszanie, i oznaczamy, że ta nie jest tamta. A gdy
dodajemy: „osoby różnią się właściwościami” czy „właściwościami się różniące”, oznaczamy, że inna jest ta osoba, a inna tamta swoimi właściwościami.
A gdy mówimy „że inna i inna” nie stwierdzamy tam rozmaitości lub wrogości, lecz wykluczamy sabeliańskie zlanie.
9. Jak się tam bierze rozróżnienie. Tak też gdy mówi się „rozróżnione osoby”, lub gdy mówi się „rozróżnienie jest w osobach”, to samo pojmowanie zakładamy. Tym bowiem sposobem brana jest tam różnica,
którym rozróżnienie. I stosownie mówi się, że jest tam rozróżnienie lub
różnica, a nie rozmaitość lub podział czy rozdział. – Stąd Ambroży w I księdze De Trinitate:667 „Nie ten sam jest Ojcem, który Synem, lecz między
Ojcem i Synem jest wyraźna różnica.”
10. W jaki sposób brana jest tam trójca. Gdy zaś mówi się „trójca”,
wydaje się to oznaczać, co oznacza się gdy mówi się „trzy osoby”: aby jak
nie można powiedzieć: Ojciec jest trzema osobami, lub Syn jest trzema osobami, tak nie powinno się mówić: Ojciec jest trójcą, lub Syn jest trójcą.
11. Co wydaje się powyższym przeciwne. Tu nie należy pomijać, że
chociaż wyżej powiedziano,668 iż Boga nie należy wyznawać ani pojedynczym
666

Zobacz wyżej, Dystynkcja XXIII, rozdział 5, n. 2.
To jest De fide, I, rozdział 2, n. 16 (PL 16[1845]532 C; CSEL 78,10).
668
Tu, w n. 5.
667
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ani mnogim, i to powagami Świętych zostało potwierdzone, Izydor zdaje
się przeciwnie myśleć, mówiąc:669 „Należy rozróżnić między trójcą a jednością. Jedność bowiem jest prosta i pojedyncza, trójca zaś mnoga i policzalna, ponieważ „trójca” jest „jednością trzech”. Oto jedność zwie pojedynczą,
a trójcę mnogą i policzalną. – Lecz na to mówimy, że pojedynczą bierze tak
jak inni biorą jedno, mnogą i policzalną tak jak inni mówią trojaki.
[190] DYSTYNKCJA XXV
Rozdział 1h (102).
1. Co znaczy, gdy mówi się mnogo: trzy osoby lub dwie osoby. Poza
tym rozważyć trzeba, gdy to miano „osoba”, jak powiedziano wyżej,670 orzekane jest według substancji, jakie jest pojmowanie wyrażenia, gdy wypowiadane jest mnogo: trzy osoby lub dwie osoby oraz gdy mówi się: inna
jest osoba Ojca, inna osoba Syna, inna osoba Ducha Świętego. Jeżeli bowiem w tych wyrażeniach miano osoby pojmuje się jako istotę, zdajemy się
wyznawać wiele istot, a tak wielu bogów. Jeżeli zaś tam nie oznacza istoty,
inne jest znaczenie tego miana, gdy mówi się: Ojciec jest osobą, Syn jest
osobą; a inne gdy mówi się: Ojciec i Syn i Duch Święty są trzema osobami,
oraz gdy mówi się: inna jest osoba Ojca, inna Syna i tego rodzaju.
2. Że wydaje się, iż według istoty mówi się: inna osoba Ojca, inna
Syna, czy trzy osoby, jak gdy mówi się: Ojciec jest osobą, Syn jest osobą. Osoba bowiem, jak wyżej mówi Augustyn,671 orzekana jest w sobie; a dla
Boga tym samym jest być osobą, co istnieć, tak jak tym samym jest istnieć co
być Bogiem. Stąd wyraźnie wynika, że orzekamy istotę Bożą mówiąc: Ojciec
jest osobą, Syn jest osobą, Duch święty jest osobą, to jest istotą; i w ogóle
jedno i to samo oznaczane jest mianem „osoba”, to znaczy istota Boża, gdy
mówi się: Ojciec jest osobą i Syn jest osobą, co oznacza miano „Bóg” gdy
mówi się: Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem. Tak też to samo jest oznaczane gdy mówi się: Bóg jest Bogiem i Bóg jest osobą; w obu bowiem mianach
pojmuje się istotę Bożą, ponieważ oba orzekane są według substancji.
[191] 3. Gdy zaś mówi się: Ojciec, Syn i Duch Święty są trzema osobami, cóż mianem „osoba” oznaczamy? Czy istotę? To bowiem by się wydawało, gdybyśmy wyżej przytoczone słowa Augustyna starannie zbadali.
669
Tylko częściowo i co do znaczenia czyta się to u Izydora. Ethymologiae, VII, rozdział 4,
nn. 1, 2 i 8 (PL 82,271 A, C).
h
Zobacz Piotr Abelard, Theologia christiana, IV (PL 178,1269n); Walter z Mauretanii,
De Trinitate, rozdziały 2 i 6 (PL 209,577 C – 578 A, 581 A – 582 B); Summa sententiarum, I,9
(PL 171,1081 D – 1082 C; 176,55 C-D). Zobacz też: J, Schneider, Die Lehre vom Dreieinigen
Gott..., 118-136.
670
Jak wyżej, Dystynkcja 23, rozdział 1.
671
Tamże, n. 2.
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Wyżej bowiem powiedział,672 że „dlatego mówimy trzy osoby, ponieważ to,
czym jest osoba, jest trzem wspólne”; a także „ponieważ Ojciec jest osobą,
i Syn jest osobą, i Duch Święty jest osobą, dlatego zwani są trzema osobami.” Wydaje się więc że miano ”osoba” ma to samo znaczenie gdy mówi się
„trzy osoby”, które ma gdy mówi się „Ojciec jest osobą, Syn jest osobą,
Duch Święty jest osobą”; ponieważ jak wykazuje Augustyn, mówi się to, to
znaczy „trzy osoby”, z powodu tego oraz „ponieważ to, czym jest osoba,
jest im wspólne”. To więc co jest im wspólne, to znaczy Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, wydaje się, że jest oznaczone mianem „osoba”, gdy mówi
się „trzy osoby”.
4. Wydaje się, że można inaczej wykazać, że orzeka się według istoty, nawet gdy wypowiadane jest mnogo. Inaczej też można wykazać, że
tam miano „osoba” oznacza istotę, gdy mówi się „trzy osoby”. Jak bowiem
wyżej powiedział Augustyn,673 z tej konieczności rzekliśmy „trzy osoby”, by
pytającym odpowiedzieć, „co trzy”, albo co troje”. Gdy więc pyta się „co
trzy” albo „co troje”, stosownie odpowiada się, gdy mówi się „trzy osoby”.
A gdy pyta się „co trzy” albo „co troje”, przez „co” pyta się o istotę: nie znajduje się bowiem co to są ci trzej, jak tylko istotę. Jeżeli więc poprawnie odpowiadamy na pytanie, trzeba byśmy odpowiadając oznaczyli „istotę”: inaczej
nie wykazujemy, co to są trzej. Jeżeli zaś odpowiadając oznaczamy istotę,
tę istotę pojmujemy pod mianem ”osoby”, gdy mówi się „trzy osoby”.
5. Pogląd pewnych, którzy uważają, że mianem osoby oznacza się
istotę, gdy mówimy trzy osoby. Niektórym wydaje się,674 że mianem
„osoba” oznacza się istotę, gdy mówi się „trzy osoby”, dlatego że Augustyn
powiada:675 „dlatego mówi się trzy osoby, ponieważ wspólne jest im to,
czym jest osoba”, by takie było pojmowanie: Ojciec i Syn i Duch Święty są
trzema osobami, to znaczy jest trzech mających to wspólne, czym jest osoba, to znaczy są trzej, z których każdy jest osobą, czyli istotą. – Lecz jakim
sposobem, według tego pojmowania, powie się: „inna jest osoba [192]
Ojca, inna Syna? I to też chcą pojąć, mianowicie: inny jest Ojciec i inny Syn,
to jednak mający wspólne, czym jest osoba. I to potwierdzają powagą Augustyna, który w VII księdze De Trinitate powiada:676 „Mówimy, że trzy osoby są tej samej istoty, lub trzy osoby są jedną istotą. Nie mówimy zaś, że
trzy osoby są z jednej istoty, jakby inne tam było czym jest istota, inne czym
jest osoba.” – Tą powagą i powyższymi usiłują twierdzić, że we wspomnianych wypowiedziach miano osoby oznacza istotę. Lecz co odpowiedzą na
to, co sam Augustyn mówi w księdze De fide,677 mianowicie że „inny jest
Ojciec w osobie czyli osobowo, inny osobowo Syn, inny osobowo Duch
672

Jak wyżej, Dystynkcja 23, rozdział 2, n. 3.
Tamże, n. 1-2.
674
Być może Walterowi z Mauretanii, De Trinitate, rozdział 6 (PL 209,581 C-D).
675
Zobacz wyżej, Dystynkcja 23, rozdział 2.
676
Rozdział 6, n. 11 (PL 42,945; CCL 50,246n).
677
To jest Fulgencjusz, De fide ad Petrum, rozdział 1, n. 5 (PL 65,674 C; CCL 91A,715).
673
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Święty”? Jakim sposobem bowiem inny osobowo Ojciec, inny osobowo
Syn, jeżeli w byciu osobą są całkowicie zgodni, to znaczy jeżeli osoba powoduje pojmowanie tylko istoty? Dlatego wydaje nam się, że inaczej można to
wyrazić bardziej odpowiednio, zgodnie z powagami nauczycieli katolickich.
Rozdział 2 (103).
1. Że to miano ”osoba” trojako w Trójcy jest brane, i to jest pożyteczna i katolicka nauka o osobie oraz osobach. Trzeba przeto wiedzieć, że to miano „osoba” ma wiele, a nie jedno tylko znaczenie; i jak mówi
Hilary w księdze De Trinitate,678 „pojmowanie wyżej powiedzianych należy czerpać z przyczyn mówienia, ponieważ nie mowie poddana jest rzecz,
lecz rzeczy poddana jest mowa.” Rozróżniając więc przyczyny wypowiadania tego miana, mianowicie „osoba”, wyodrębniamy znaczenie, mówiąc iż
to miano, mianowicie „osoba”, ściśle orzekane jest według substancji
i oznacza istotę, jak wyżej okazuje Augustyn,679 gdy mówi: Bóg jest osobą,
Ojciec jest osobą.
2. Co znaczy gdy mówi się trzy osoby: mianowicie trzy samoistności lub trzy byty, nie trzy istoty. Z pewnej jednak konieczności, jak wyżej powiedział Augustyn,680 przeniesione zostało to miano, by mówiono
mnogo „trzy osoby”, gdy pyta się co trzy lub co troje; gdzie nie oznacza
istoty, to jest natury Bożej, która wspólna jest trzem, lecz samoistności, lub
według Greków hipostazy. Grecy mianowicie jak [193] rzecze Augustyn,
inaczej biorą substancję, to jest hipostazę, inaczej my. My bowiem substancją nazywamy istotę czyli naturę; mówimy zaś osoby, tak jak oni mówią
substancje, czyli hipostazy. Jeżeli więc my tak bierzemy osoby, jak oni substancje lub hipostazy, a inni inaczej biorą hipostazy, niż my substancję:
inaczej więc my bierzemy osoby niż substancję. Gdy więc mówimy „trzy
osoby”, nie oznaczamy tam istoty mianem osoby. Co więc mówimy? Mówimy, że są trzy osoby, to jest trzy samoistności, mianowicie trzy byty: na co
Grecy mówią trzy hipostazy.
3. Wykazuje, że słowa Augustyna zgadzają się z tym zdaniem. A to
znaczenie wsparte jest powyższymi słowami Augustyna,681 jeżeli głębiej są
pojmowane: „Ponieważ bowiem Ojciec jest osobą”, to jest istotą, „i Syn
osobą, i Duch Święty osobą, dlatego zwani są trzema osobami”, to jest trzema
samoistnościami, trzema bytami. Nie mogliby bowiem być zwani samoistnościami lub bytami, gdyby każdy z nich nie był osobą, to jest istotą. „Ponieważ
więc wspólne jest im to, czym jest osoba”, to jest istota, „przeto słusznie
zwani są trzema osobami”, to jest samoistnościami lub samoistnymi: aby
jak prawdziwie i ściśle istnieje istota, która jest im wspólna, tak ci trzej
678

Księga IV, n. 14 (PL 10,107 C).
Dystynkcja 23, rozdział 1, n. 2.
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Tamże, rozdział 1, n. 3.; rozdział 2, n. 1.
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Jak wyżej, Dystynkcja 23, rozdział 2, n. 3.
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prawdziwie i ściśle pojmowani byli jako samoistności lub byty. I dlatego
Augustyn rozróżniając przyczyny tego co powiedziano, rzecze:682 „trzy osoby są jedną istotą lub tej samej istoty, nie z jednej istoty, by nie pojmowano, że czym innym jest tam osoba, czym innym istota.” Trzy bowiem osoby,
to jest samoistności, są jedną istotą i jednej istoty; nie są zaś jedną osobą
lub jednej osoby, chociaż osoba niekiedy orzekana jest według substancji:
gdyby się bowiem to mówiło, powstałoby zamieszanie w osobach.
4. Odpowiada tu na ich zarzut, którym usiłują udowodnić, że osoby bierze się według istoty, ponieważ odpowiadamy pytającym co
trzej lub co troje. Na to zaś co oni mówią:683 „A gdy pyta się ‘co trzy’ albo
‘co troje’, przez ‘co’ pyta się o istotę: nie znajduje się bowiem co to są ci
trzej, jak tylko istotę,” – chcąc przez to doprowadzić nas, byśmy pod mianem „osoba” pojmowali istotę, gdy odpowiadamy „trzy osoby” – mówimy
tak: Niewątpliwie prawdą jest, że nie ma czegoś jednego, czym ci trzej są,
jak tylko istota: jednym bowiem są ci trzej, to jest istotą Bożą. Stąd Prawda
mówi:684 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jednak gdy pyta się co trzy lub co troje,
nie pyta się o istotę, i tam „co” nie do istoty się od- [194] nosi, lecz ponieważ wiara katolicka wyznaje, że są trzej, jak mówi Jan w Liście kanonicznym:685 Trzej bowiem są, którzy świadectwo dają na niebie, pytano czym
ci trzej są, to znaczy czy są trzema rzeczami i jakimi trzema rzeczami, oraz
jakim mianem te trzy rzeczy są oznaczane. I dlatego z konieczności mówienia wynaleziono do odpowiadania to miano „osoba” i powiedziano
„trzema osobami”.
5.i Co nazywane jest trzema rzeczami i jedną rzeczą. Niech zaś nie
wzrusza ciebie, że powiedzieliśmy „trzy rzeczy”, mówiąc to bowiem nie
stwierdzamy w Trójcy liczby różnych rzeczy; lecz tak mówimy „trzy rzeczy”,
że wyznajemy, iż są one jakąś jedną najwyższą rzeczą. Stąd Augustyn
w pierwszej księdze De doctrina christiana tak mówi:686 „Rzeczy, którymi
należy się rozkoszować, szczęśliwymi nas czynią”. „Rzeczami więc, którymi
trzeba się rozkoszować są Ojciec i Syn i Duch Święty; i ta sama Trójca jest
pewną najwyższą rzeczą i wspólną rozkoszującym się nią, jeżeli jednak jest
rzeczą, a nie przyczyną wszystkich rzeczy, jeżeli jednak i przyczyną. Nie łatwo
bowiem można znaleźć miano, które odpowiadałoby takiej wzniosłości, jak
tylko że lepiej nazywana jest ta Trójca ‘jednym Bogiem’.” Jeżeli więc mówi
się trzy rzeczy, a one są jedną rzeczą; tak mówi się trzy samoistności, a one
są jedną substancją. Oto ukazane zostało, jakie jest pojmowanie tego miana „osoba”, gdy mówimy „trzy osoby”.
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Jak wyżej, Dystynkcja 25, rozdział 1, n. 5.
Tamże, n. 4.
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J 10,30.
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1 J 5,7.
i
Tu według N. Häringa przeciwstawiona jest nauka Mistrza Gilberta Porretańskiego;
zobacz N. Häring, Das sogenannte Glaubensbekenntnis des Reimser Konsistoriums von
1148, w Scholastik 40(1965)62, przypis 44.
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Rozdział 3, n. 3 (PL 34,20; CSEL 80,9; CCL 32,8).
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Rozdział 3. (104).
1. W jakim znaczeniu mówi się: Inna jest osoba Ojca, inna Syna,
inna Ducha Świętego. Teraz spojrzyjmy, czy zgodnie z tą samą zasadą i przyczyną mówi się: Inna jest osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego. –
Co zaiste tak może być pojęte, iż takie jest znaczenie: Inna jest samoistność
lub hipostaza Ojca, inna samoistność Syna, inna Ducha Świętego; i inną
samoistnością Ojciec, inną Syn, inną Duch Święty.
2. Jak to się pojmuje: Inny w osobie Ojciec, inny Syn. Wreszcie pyta
się, czy zgodnie z tą samą zasadą brane jest, gdy się mówi:687 Inny jest Ojciec
w osobie, inny Syn w osobie, inny w oso- [195] bie Duch Święty; czyli inny
osobowo Ojciec, inny osobowo Syn, inny osobowo Duch Święty.
3. Że osoba brana jest tu inaczej niż wyżej: brana jest tu jako właściwość. Na to mówimy, że chociaż mogłaby tu być brana tym samym sposobem, stosowniej jednak z myślą wypowiedzi zmienia się inne pojmowanie, by tu pod mianem „osoby” pojmowana była właściwość osoby, żeby
znaczenie było takie: Inny jest w osobie lub osobowo Ojciec, to jest właściwością swoją Ojciec inny jest niż Syn, a Syn swoją właściwością inny niż
Ojciec. Ojcowską bowiem właściwością wyodrębnia się osoba Ojca od osoby
Syna, a osoba Syna synowską właściwością wyodrębnia się od Ojca, a Duch
Święty wyodrębnia się od obu właściwością pochodzeniową.
4. Że zgodnie z tym sposobem również w poprzednich wypowiedziach może być brana. Tym też sposobem zaiste może być brana „osoba”
w powyższych wypowiedziach,688 gdy mówi się: Inna jest osoba Ojca, inna
Syna, to jest inna jest właściwość którą Ojciec jest Ojcem, inna którą Syn
jest Synem, inna którą Duch Święty jest Duchem Świętym. – Tak też pod
mianem „osoby” niektórzy689 chcą pojmować właściwości, gdy mówi się
„trzy osoby”; lecz lepiej jest, byśmy pojmowali samoistności lub hipostazy,
gdy mówimy „trzy osoby”.
5. Zbiera wynik powiedzianego. Z powyższych wynika, że miano osoby w Trójcy ma trojakie znaczenie: gdzieś bowiem pojmuje się jako istotę,
gdzieś pojmuje się jako hipostazę, a gdzieś pojmuje się jako właściwość.
6.k Powagami Świętych wykazuje to, co powiedział. Że zaś orzekane
jest według substancji i niekiedy oznacza istotę, wyżej z wypowiedzi Augu687

Jak wyżej, Dystynkcja 25, rozdział 1, n. 5.
W niniejszym rozdziale, pod n. 1.
689
Może Roland Bandinelli: „Co zaś przeciwstawiono: ‘w osobach właściwość...’, to należy czytać nieprzechodnio; i znaczenie jest: ‘w osobach właściwość’, to jest osoby są samymi właściwościami; to jest, rzeczami mianem właściwości oznaczonymi są same osoby”
(Sententiae, wyd.: A. M. Gietl, 20, 1nn).
k
Zobacz Hugo ze Świętego Wiktora, De sacramentis, II,1,4 (PL 176,379 C), gdzie częściowo przytoczone są te słowa pseudo-Hieronima; tak również w Summa sententiarum, I,11
(PL 171,1085 B; 176,59 A), której wniosek przyjmuje Lombard. Według Waltera z Mauretanii
niektórzy źle wyłożyli słowa przypisane Hieronimowi, aby stwierdzić istnienie relacji; zobacz
688
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styna otwarcie wykazaliśmy.690 – Iż natomiast brane jest zamiast hipostazy
i właściwości, trzeba wykazać z powag Świętych, byśmy nie wyglądali, że
ośmielamy się coś mówić z naszych przypuszczeń. O tym Hiero- [196] nim
w Expositio fidei catholicae ad Alypium et Augustinum episcopos tak
mówi:691 „W Trójcy nie ma w ogóle żadnego stopnia. Niczego co mogłoby
być nazwane niższe albo wyższe, lecz całe Bóstwo jest równe w swej doskonałości: by wyjąwszy wyrazy, które wskazują właściwości osób, cokolwiek
mówi się o jednej osobie, o trzech jak najbardziej godnie pojmować było
można. A że odpierając Ariusza twierdzimy, iż jedna i ta sama jest substancja Trójcy i w trzech osobach wyznajemy jednego Boga, tak unikając bezbożności Sabeliusza rozróżniamy trzy osoby pod właściwościami wyrażone:
mówiąc, że nie sam sobie jest Ojcem, sam sobie Synem, sam sobie Duchem
Świętym, lecz inna jest osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego. Bo
nie tylko imiona wyznajemy, lecz także właściwości imion, to jest osoby,
lub jak Grecy wyrażają się hipostazy, to jest samoistności. I Ojciec nigdy
nie wyklucza osoby Syna lub Ducha Świętego, ani Syn lub Duch Święty nie
przyjmuje imienia i osoby Ojca, lecz Ojciec zawsze Ojcem, i Syn zawsze
Synem, i Duch Święty zawsze Duchem Świętym. Przeto substancją są jedno,
lecz osobami i imionami różnią się.” Oto tu wyraźnie Hieronim mówi, że
właściwości są osobami, a osoby są samoistnościami; stąd jasne jest, co powiedzieliśmy, mianowicie imieniem „osoby” oznaczana jest i hipostaza
i właściwość. Także Jan Damasceński powiada,692 iż osoby są hipostazami
i nazywa je bytami, tak mówiąc: „W Bóstwie wyznajemy jedną naturę i trzy
hipostazy prawdziwie istniejące, to jest osoby.”
DYSTYNKCJA XXVI.
Rozdział 1.l (105).
1. O właściwościach osób, lecz najpierw o tym mianie hipostaza.
Teraz trzeba nam powiedzieć o właściwościach osób, które często w tej rozprawie wspominaliśmy. Lecz najpierw posłuchajmy, co [197] o tym mianie, mianowicie hipostaza, powiada Hieronim. Mówi bowiem, że pod tym
mianem ukryta jest trucizna. Lecz mówi to zgodnie z tym, jak używali go
De Trinitate, rozdział 12 (PL 209,587 D – 588 B). Stąd Mistrz chce tymi samymi słowami
wyłożyć prawdę poprawnie, wracając do samego tekstu Expositio.
690
Jak wyżej, Dystynkcja 23, rozdziały 1-2.
691
A nawet Pelagiusz w Libellus fidei ad Innocentium Papam, n. 3 (w dziełach Augustyna, PL 39,2181n); lepszy w samej rzeczy tekst znajduje się w Scripta ad historiam Pelagianorum pertinentia (PL 45,1716n); jeszcze raz czyta się u Garneriusza, Dysertacja V: De
libellis fidei (opera Marii Mercatoris praemissa, PL 48,488nn).
692
De fide orthodoxa, III, rozdział 5 (PG 94,999 B); przekład Burgundiona, rozdział 49
(wyd. E. Buytaert, s. 183).
l
Zobacz Piotr Abelard, Theologia christiana, IV (PL 178,1269 B-D); Mistrz zaś powraca tu
do tekstu samego Hieronima.
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błędnowiercy, by uwodzić prostaczków, mianowicie zamiast osoby i zamiast istoty. Żeby, czy mówi się jedna tylko hipostaza czy trzy, mniej doświadczonych doprowadzali do niedorzeczności, gdy to miano nie było
jeszcze u katolików tak pospolite, a jego znaczenie tak określone jak teraz.
I dlatego Hieronim powiada, że tym mianem nie należy się posługiwać bez
rozróżnienia lub wyjaśnienia, wtedy mianowicie gdy z błędnowiercami się
spierano, tak pisząc De fide catholica ad Damasum Papam:693 „Przez biskupa Arian wymagane jest ode mnie, człowieka rzymskiego, nowe miano
hipostazy. Pytamy co należy pojmować przez trzy hipostazy? Mówią: trzy
osoby samoistne. Odpowiadamy, że my tak wierzymy. Nie wystarczy im
znaczenie, wymagają samego miana, ponieważ nie wiem jaka trucizna ukryta
jest w zgłoskach. Wołamy: Jeżeli ktoś nie wyznaje trzech hipostaz, to jest
trzech samoistnych osób, niech będzie wyklęty. Jeżeli zaś ktoś pojmując
hipostazę jako istotę, nie mówi, że trzy hipostazy mają jedną istotę, obcy jest
Chrystusowi; bo mianowicie mówiąc trzy hipostazy, usiłuje pod pozorem
pobożności głosić trzy natury. Niech wystarczy nam mówić: jedna substancja
i trzy doskonałe, równe osoby; jeśli podoba się, zamilczmy trzy hipostazy.
Niedobre jest przewidywanie, gdy w jednym wyrazie znaczenia się nie zgadzają. Albo, jeżeli uważacie za słuszne, nie przeczymy, iż ‘trzy hipostazy’
musimy wypowiadać z ich objaśnieniami. Lecz wierzcie mi, w miodzie ukryta
jest trucizna:694 Szatan przemienia się w Anioła światłości.” - Tymi słowami nie przeczy, że należy posługiwać się mianem „hipostaza”, lecz wykazuje,
iż błędnowiercy używają go przewrotnie; wobec nich potrzebna jest ostrożność, w rozróżnieniu znaczenia. Inaczej zaprzeczałby sobie, kto wyżej wyznaje trzy hipostazy.
Rozdział 2 (106).
1. O własnościach osób oraz o ich relatywnych imionach. Spójrzmy już na własności osób, które w Piśmie zazwyczaj zwane są też pojęciami czyli relacjami. „W tej Trójcy Świętej (do której dlatego powracamy, by
głębiej wpoiła się w nasze serce), rzecze Augustyn w księdze De fide ad
Petrum,695 czym innym jest zrodzić niż być zrodzonym, oraz czym innym
pochodzić niż zrodzić i być zrodzonym; stąd jasne jest, że inny jest Ojciec,
inny jest Syn, inny jest Duch Święty.”
[198] 2. Co jest własne Ojcu, co jest własne Synowi, co jest własne
Duchowi Świętemu. „I własne jest samego Ojca,696 nie że sam nie jest zrodzony, lecz iż zrodził jednego Syna; własne samego Syna, nie że on nie zrodził, lecz że z istoty Ojca jest zrodzony; własne zaś Ducha Świętego jest,
nie że on ani nie jest zrodzony, ani nie zrodził, lecz że sam od Ojca i Syna
693

Epistola 15, nn. 3-4 (PL 22[1859]356n; CSEL 54,64nn).
2 Kor 11,14.
695
Rozdział 1, n. 6 (dzieło Fulgencjusza, PL 65,675 A-B; CCL 91A,715n).
696
Tamże, rozdział 2, n. 7 (PL 65,675 C; CCL 91A, 716).
694
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pochodzi.” Oto krótko przyznał trzy własności trzem osobom, z których
jedna nie jest inna. Przyznał to bowiem, gdy powiedział: „Czym innym jest
zrodzić, niż być zrodzonym, i czym innym pochodzić,” to znaczy inną własnością, czyli pojęciem, jest zrodzenie, inną narodzenie, inną pochodzenie,
które innymi imionami zwane są ojcostwem, synostwem.
3. Tu o imionach relatywnych, które oznaczają same relacje. Te
własności oznaczają imiona tych osób, mianowicie Ojciec, Syn, Duch Święty,
są one relatywne i orzekane względem siebie wzajem, bo oznaczają relacje,
które w Bogu nie są przypadłościowe, lecz w samych osobach od wieczności
istnieją niezmiennie: by nie tylko nazwy były relatywne, lecz także same
relacje czyli pojęcia w samych rzeczach, mianowicie w osobach.
Rozdział 3.m (107).
1. Że nie wszystko, co orzeka się o Bogu, orzeka się według substancji; coś bowiem orzeka się według relacji, niczego jednak według
przypadłości. O tym należy wiedzieć, że nie wszystko, co orzekane jest
o Bogu, orzekane jest według substancji, ponieważ coś orzeka się według
relacji, która nie jest przypadłością, ponieważ nie jest zmienna. Jak Augustyn uczy w V księdze De Trinitate:697 „nic w Bogu nie jest orzekane według przypadłości, ponieważ nic mu nie przypada; jednak nie wszystko co
się orzeka, orzekane jest według substancji. W rzeczach stworzonych
i zmiennych, co nie jest orzekane według substancji, pozostaje iż orzekane jest według przypadłości. W Bogu zaś nic mianowicie nie jest orzekane
według przypadłości, ponieważ nic w nim nie jest zmienne albo utracalne;
a jednak nie wszystko co jest orzekane, według substancji jest orzekane.
Orzekane jest bowiem względem czegoś, jak Ojciec względem Syna i Syn
względem Ojca; [199] co nie jest przypadłością, ponieważ i ten zawsze
Ojcem, i ten zawsze Synem; i tak zawsze, ponieważ Syn zawsze jest zrodzony
i Syn nigdy nie zaczął istnieć. Bo gdyby kiedyś zaczął być, albo kiedyś przestał być Synem, orzekałoby się według przypadłości. A ponieważ Ojciec nie
nazywa się Ojcem, jak tylko dlatego że ma Syna, a Syn nie jest nazywany,
jak tylko dlatego że ma Ojca, nie jest to orzekane według substancji, lecz
orzekane jest nawzajem; jednak nie według przypadłości, ponieważ to, że
zwie się Ojciec, i że zwie się Syn, mają wieczne i niezmienne.” – Oto tymi
słowami otwarcie wykazane jest, że coś orzekane jest o Bogu według substancji, coś według relacji, nic jednak według przypadłości. Wykazane jest
także, iż własnością Ojca jest, że ma Syna, a własnością Syna jest, że ma Ojca.
I dlatego gdy powiedział „wieczne i niezmienne” jest, że nazywa się Ojciec
m
Po pewnych słowach wprowadzających z Summa sententiarum, I,9 (PL 171,1081 B-C;
176,55 B), Mistrz przechodzi do pełniejszego przytoczenia tekstu Augustyna. Zobacz L. Ott,
Die Trinitätslehre der Summa sententiarum..., w Divus Thomas (Fr.) 21(1943)168n.
697
Rozdział 5, n. 6 (PL 42,913n; CCL 50,210n).
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i nazywa się Syn, chciał aby tak pojmowano: to znaczy własność, którą
Ojciec jest Ojcem, oraz własność, którą Syn jest Synem, jest wieczna i niezmienna, ponieważ i Ojciec zawsze Ojcem i Syn zawsze Synem.
2. Hilary określa własności Ojca i Syna. Stąd Hilary oznaczając własności osób tak mówi w XII księdze De Trinitate:698 „Jeżeli Ojcu zawsze
własne jest, że zawsze jest Ojcem, konieczne jest, żeby zawsze Synowi
własne było, że zawsze jest Synem. Gdzie bowiem zawsze jest Ojciec,
zawsze jest i Syn; więc kto nie zawsze jest Ojcem, nie zawsze zrodził.” Również w tym samym dziele:699 „Zrodzonemu Bogu wyraźnie jest własne,
że jest Synem.”
Rozdział 4.n (108).
1. Dlaczego mówi się, że własnością Jednorodzonego jest, iż jest
Synem Boga, skoro także ludzie są synami Boga. Tu pyta się jakim sposobem mówi się że własne jest zrodzonemu Bogu, iż jest Synem Boga, albo
zrodzony z Boga, skoro także ludzie zwani są synami Boga i są nimi, zgodnie z tym:700 Synami Najwyższego wszyscy; a do Mojżesza o ludzie Izraelu
Pan powiedział:701 Syn mój pierworodny Izrael.
2. Rozstrzygnięcie. Lecz jest wielka różnica: ludzie bowiem są uczynieni synami Boga, a nie przez własność zrodzenia; Bóg zaś Syn własnością
pochodzenia [200] jest Synem i prawdą zrodzenia, nie uczyniony lub przysposobiony. Tamci mianowicie wcześniej istnieją, niż są synami Boga: stają
się bowiem synami, a nie rodzą się synami Boga.
3. Rozstrzygnięcie umacnia powagą. Otwarta różnica między Bogiem
Synem a ludźmi synami: ponieważ on rodzony Syn, ci uczynieni synami. Stąd Hilary wykazując, że sam Bóg zrodzony, własnością pochodzenia jest Synem Boga, jasno wyodrębnia go od ludzi, synów Boga, tak
mówiąc w XII księdze De Trinitate:702 „Prawdziwemu Ojcu tylko kto z niego się rodzi, prawdziwie jest Synem. A my jesteśmy wprawdzie synami dla
Boga, lecz przez uczynienie. Byliśmy bowiem kiedyś synami gniewu,703 lecz
synami Boga stajemy się przez przysposobienie, bardziej niż rodzimy się.
A ponieważ wszystko, co powstaje, nie istniało zanim powstało, my ponieważ synami nie byliśmy, stajemy się. Przedtem bowiem nie byliśmy synami, lecz staliśmy się przez łaskę; nie urodzeni ani zrodzeni, lecz nabyci.
Nabył bowiem nas Bóg sobie, a przez to mówi się, że nas zrodził: wiemy
698

Numer 23 (PL 10,447 A).
Numer 15 (PL 10,442 A).
n
Zagadnienie wywodzi się z kontekstu Hilarego, De Trinitate, księga XII, n. 14-15 (PL
10,441 B-C); odpowiedź dobywa się z innych jego numerów, przytoczonych niżej.
700
Ps 81,6.
701
Wj 4,22.
702
Numery 12-13 (PL 10,440 C – 441 A).
703
Zobacz Ef 2,3.
699
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bowiem, że nigdy nie mówi się ściśle z wyrażeniem własności, że Bóg zrodził synów.” „Z przysposobienia bowiem człowiek jest synem Boga,704 nie
ze zrodzenia; i to nie jest jego własnością, ale nazwaniem; a przez to nie
jest zwany prawdziwie synem, bo i nie mówi się ściśle, że jest zrodzony,
ani zawsze był synem. Jednorodzony zaś Bóg nie był kiedyś nie-synem,
i nie był czymś zanim synem, i nie czymkolwiek on jak tylko synem. I tak,
kto zawsze jest synem” własnością i prawdą rodzenia, jest synem samego
tego, który zrodził; i tylko ten, który zrodził, jest jego ojcem, ponieważ jak
tamten syn pochodzeniem, tak ten ojciec zrodzeniem.
Rozdział 5o (109).
1. Że człowiek zwie się synem Trójcy, a Trójca może być nazwana
ojcem ludzi. Człowiek zaś, który jest synem Boga przez uczynienie, jest
synem nie tylko Ojca, lecz Syna i Ducha Świętego, to znaczy całej Trójcy:
a Trójca sama może być nazwana jego ojcem. – Stąd Augustyn w V księdze
De Trinitate rzecze:705 „Trójca nie może być nazywana ojcem, chyba może
w przenośni względem stworzenia, z powodu przysposobienia synów.
Co bowiem napisane jest:706 Słuchaj Izraelu! Pan, Bóg twój, Bóg jeden jest,
trzeba zaiste pojmować nie wykluczając Syna albo Ducha Świętego; tego
jednego Pana Boga naszego poprawnie zwiemy także ojcem naszym, łaską
swą nas odradzają- [201] cym.” – O tym także Hilary w VI księdze De Trinitate powiada:707 „Wszystkim, którym jest ojcem, przez wiarę Bóg jest ojcem;
przez tę wiarę wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga.”
2. Oto wykazane zostało, mówi się, że to iż jest synem, stanowi własność
Boga zrodzonego, ponieważ mianowicie on tylko ściśle zwie się „zrodzony”.
Dlatego Hilary w III księdze De Trinitate rzecze:708 „Pan mówiąc:709 Wsław
Syna twego, stwierdził, że nie samym imieniem, ale i własnością jest Synem.
My jesteśmy synami Boga, lecz nie taki to syn. Tamten bowiem prawdziwy
i własny jest Syn: z pochodzenia nie z przysposobienia; prawdziwie, nie
z nazwy; przez zrodzenie, a nie stworzenie.”
Rozdział 6 (110).
1. Że Duch Święty właściwie zwany jest darem Boga, ponieważ
przez właściwość jest darem, jak Syn przez zrodzenie, i obu sposobami mówi się w odniesieniu i według tego samego odniesienia. Tak
704

Hilary, tamże, n. 15 (PL 10,441 C – 442 A).
Zobacz Lombard, Glossa na Rz 1,4 (PL 191,1310 D – 1311 B).
705
Rozdział 11, n. 12 (PL 42,918n; CCL 50,219).
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Pwt 6,4.
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również o Duchu Świętym należy mówić, który właściwie zwany jest darem
Boga, chociaż jest i wiele innych darów Boga; lecz Duch Święty tak niezmienną i wieczną własnością jest darem, jak Syn własnością jest Synem.
Tak bowiem zwany jest darem jak Duchem Świętym, i obu zaiste imionami zwany jest w odniesieniu; tym samym odniesieniem zwany jest Duchem
Świętym i darem, chociaż to odniesienie nie jest tak widoczne w tym imieniu „Duch Święty”, jak w tym mianie „dar”. – Stąd Augustyn w V księdze
De Trinitate tak mówi:710 „Duch Święty, który nie jest Trójcą, lecz pojmowany jest w Trójcy, przez to że właściwie zwany jest Duchem Świętym, zwany jest odniesieniowo, ponieważ odnosi się i do Ojca i do Syna, ponieważ
Duch Święty jest duchem i Ojca i Syna. Lecz to odniesienie w tym imieniu
nie jest widoczne; widoczne zaś jest, gdy zwany jest darem Boga:711 darem
jest bowiem Ojca i Syna, ponieważ od Ojca pochodzi i od Syna.”
2. Czym jest Duch Święty. „Przeto Duch Święty jest jakąś niewymowną wspólnotą Ojca i Syna.712 I może dlatego tak jest zwany, jak już powiedzieliśmy i nie lenimy się powtórzyć, ponieważ Ojcu i Synowi ta nazwa
może przynależeć. Bo sam tym właściwie jest zwany, czym oni wspólnie,
ponieważ i Ojciec duch, i Syn duch; i Ojciec święty, i Syn święty. Aby więc
nazwą, która obu przypada, oznaczona była wspólnota obu, [202] obydwóch darem zwany jest Duch Święty.” – Oto masz, dlaczego Duch Święty
ściśle zwany jest darem, i że odniesieniowo orzekany jest czy darem, czy
Duchem Świętym; i że sobie właściwe ma miano, lecz oddzielnie, które
Ojcu i Synowi przypada wspólnie. I należy wiedzieć, że gdy Ojciec lub Syn
zwany jest „duch” czy „święty”, ani jedno ani drugie nie jest orzekane
odniesieniowo, lecz według substancji.
Rozdział 7 (111).
Czy Ojciec lub Syn lub Trójca może być nazwana duchem świętym. Tu można zapytać, czy Ojciec lub Syn lub nawet sama Trójca może
być nazwana duchem świętym, jak z osobna mówi się „duch” i „święty”.
O tym Augustyn w V księdze De Trinitate mówi tak:713 „Trójca w żaden sposób nie może być nazwana synem; duch zaś święty może być orzekany powszechnie, według tego, co zostało napisane,714 że Duchem jest Bóg. Przeto
Ojciec i Syn i Duch Święty, ponieważ Bóg jest jeden, a Bóg zaiste jest święty i Bóg jest duchem, Trójca może być nazwana i duchem świętym, lecz
jednak wtedy ‘duch święty’ nie jest orzekany odniesieniowo, lecz według
istoty, ponieważ właściwie Duch Święty, który nie jest Trójcą, lecz w Trójcy,
orzekany jest odniesieniowo.”
710

Rozdział 11, n. 12 (PL 42,919; CCL 50,219).
Dz 8,20.
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Augustyn, jak wyżej.
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Rozdział 8 (112).
Niektórzy sądzą, lecz błędnie, że Duch Święty nie jest orzekany w
odniesieniu do Ojca i Syna, ponieważ wyrazy wzajem sobie nie odpowiadają. Niektórzy jednak sądzą, że Duch Święty lub dar, nie jest orzekany w odniesieniu do Ojca lub Syna. Jeżeli bowiem, powiadają, orzeka się
to w odniesieniu do siebie, odpowiadają sobie wzajem swoimi wyrazami:
aby jak Ojciec zwany jest „ojcem Syna”, a Syn „synem Ojca”, tak Ojciec zwany
był „ojcem Ducha Świętego lub ojcem Daru”, a Duch Święty lub Dar „Ojca
duchem lub darem”. – Lecz nie we wszystkich odniesieniowych tak jest: nie
wszystko bowiem co orzekane jest w odniesieniu, odpowiada sobie wzajem swoimi wyrazami. Stąd Augustyn obalając ich pogląd mówi w V księdze De Trinitate:715 „Niech nie wzrusza, rzecze, ponieważ powiedzieliśmy,
że Duch Święty, nie sama Trójca, lecz ten, który jest w Trójcy, orzekany jest
w odniesieniu, chociaż wzajem nie odpowiada mu wyraz tego, do kogo
[203] się odnosi. Orzekamy bowiem ‘Ducha Świętego Ojca’, lecz nie orzekamy wzajem ‘Ojca Ducha Świętego’, by Duch Święty nie był pojmowany
jako jego syn. Orzekamy również ‘Ducha świętego Syna’, lecz nie orzekamy ‘Syna Ducha Świętego’, by Duch Święty nie był pojmowany jako jego
ojciec. W wielu bowiem odniesieniach zachodzi brak wyrazu, którym by
sobie wzajem odpowiadali. Gdy więc orzekamy ‘Dar Ojca i Syna’ nie możemy zaiste orzekać ‘Ojca Daru’ albo ‘Syna Daru’; lecz by to wzajemnie odpowiadało, orzekamy ‘Dar dawcy’ i ‘dawcę Daru’, ponieważ tu można było
znaleźć używany wyraz, a tam nie było można. „Gdy więc orzekamy Dar
dawcy i dawcę Daru,716 jedno i drugie wzajem orzekamy.” Dawcą jednak
Bóg nie był, jak tylko od czasu, gdy Duch Święty jest Darem, nawet odwiecznie.717
DYSTYNKCJA XXVIIp
Rozdział 1 (113).
1. Czy te same właściwości przyznają Augustyn i Hilary i czy one
nazywane są ojcostwem, synostwem, pochodzeniem. Tu można zapytać, czy właściwości które Hilary wyżej przypisał,718 mianowicie że Ojciec
zawsze jest Ojcem, a Syn zawsze jest Synem, są tymi samymi właściwościami,
715

Rozdział 12, n. 13 (PL 42,919n; CCL 50,220).
Tamże, rozdział 11, n. 12 (PL 42,919; CCL 50,219).
717
Zobacz Augustyn, tamże, rozdział 16, n. 17 (PL 42,922; CCL 50,224).
p
O różnych źródłach tej dystynkcji zobacz: I. Brady, The Distinctions..., w Franciscan
Studies 25(1965)109n. – O nauce Lombarda zobacz: J. Schneider, Die Lehre vom Dreieinigen
Gott..., 162-172.
718
Dystynkcja 26, rozdział 3, n. 2.
716
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które Augustyn wyżej rozróżnił,719 mówiąc że własne jest Ojca, iż zrodził
Syna, i własne Syna, że zrodzony jest przez Ojca, a Ducha Świętego, iż od
obu pochodzi; wreszcie, czy one są tymi, które nazywane są ojcostwem,
synostwem, pochodzeniem.
2. Że właściwości, które przyjmuje Hilary i Augustyn, nie wydają się
te same. Wydaje się, że nie te same są właściwości, które przyjmuje Hilary
i te, które przyjmuje Augustyn. Gdyby bowiem były te same, tym samym
jest przeto Ojcu być Ojcem i zrodzić Syna: co zaiste nie- [204] którzy przyznają. Jeżeli zaś tak jest, komu przypada, by był Ojcem, temu przypada zrodzić Syna. Natura więc Boża, jeżeli jest Ojcem, zrodziła Syna; jeżeli zaś nie
zrodziła, nie jest Ojcem. Lecz kto ośmieli się powiedzieć, albo że ona zrodziła Syna, albo że ona nie jest Ojcem? A jeżeli ona jest Ojcem, a nie zrodziła Syna, nie jest więc tym samym powiedzieć, że coś jest Ojcem i rodzi
Syna; i tak nie wydaje się, by właściwość była jedna i ta sama.
3. Odpowiedź, w której wykazuje, że właściwości są te same. –
W jaki sposób należy pojmować te słowa Hilarego. Na co bez uszczerbku innych odpowiadamy, że te same właściwości obaj przypisali, chociaż
różnymi słowami. Co bowiem mówi Hilary, tak trzeba pojmować: ‘Własne
Ojca jest, że zawsze jest Ojcem’, to znaczy własnością Ojca jest, którą
zawsze jest Ojcem; zawsze zaś jest Ojcem, ponieważ zawsze zrodził Syna.
Tak i ‘własne Syna jest, że zawsze jest Synem’, to znaczy własnością Syna,
którą zawsze jest Synem; Synem zaś zawsze jest, ponieważ zawsze zrodzony
jest. Przeto własnością, którą Ojciec jest Ojcem, jest że zawsze zrodził;
i zwana jest ona ojcostwem lub zrodzeniem. A własnością, którą Syn zawsze
jest Synem, jest że zawsze jest zrodzony przez Ojca; i zwana jest ona synostwem lub zrodzeniem, lub narodzeniem, lub rodem, lub zdolnością urodzenia się. Tak i własnością, którą Duch Święty jest Duchem Świętym lub
Darem, jest że pochodzi od obu; i zwana jest ona pochodzeniem. W powyższych więc wypowiedziach te same oznaczone są własności.
Rozdział 2 (114).
1. Że nie całkiem tym samym jest mówić, iż coś jest Ojcem i zrodziło lub ma Syna; tak i o innych. A jednak nie wydaje nam się, że jest całkowicie 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 imiona: Ojciec, Syn i Duch Święty, oznaczają nie tylko odniesienia, lecz także hipostazy i są (imionami) hipostaz. Dlatego mówimy, że imię Ojca nie tylko oznajmia odniesienie, lecz także oznacza
hipostazę, to jest samoistność; tak i Syn oraz Duch Święty.
719

Czyli Fulgencjusz, jak wyżej, Dystynkcja 26, rozdział 2, n. 2.
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3. Wyrazami odniesień są: ojcostwo, synostwo, pochodzenie, a nie
oznaczają osób. Wyrazy zaś odniesień, mianowicie ojcostwo, synostwo,
[205] pochodzenie, lub zrodzić, rodzić się, pochodzić, same tylko odniesienia, czyli mieć Syna i mieć Ojca oznaczają, a nie hipostazy.
4. Co się pojmuje, gdy mówi się: Bóg jest Ojcem, lub Bóg jest Synem, lub Bóg jest Duchem Świętym. Jak na przykład gdy mówimy „Bóg
jest Ojcem”, imieniem Ojca i odniesienie oznajmiamy i Boską hipostazę
oznaczamy, by takie było pojmowanie: Bóg lub istota Boża jest Ojcem, to
jest tym, który zrodził, czyli hipostazą, która ma Syna. Podobnie „Bóg jest
Synem”, to jest hipostazą zrodzoną lub mającą Ojca. Tak też „Bóg jest
Duchem Świętym”, to jest hipostazą pochodzącą od obu, czyli tym, który
pochodzi. Gdy więc miana odniesień umieszczamy w orzeczeniach, same
tylko pojęcia oznaczamy, nie hipostazy, jak gdy mówi się „Bóg zrodził”,
to jest ma Syna, oraz „Bóg jest zrodzony”, to jest ma Ojca; a wtedy trzeba
w podmiotach pojmować tylko hipostazy, które tymi właściwościami są
określane, a nie istotę.
Rozdział 3 (115).
1. Te właściwości określają hipostazy, a nie substancję, czyli naturę.
Te bowiem właściwości ściśle odpowiadają osobom, każda z osobna każdej z osobna, i osoby są przez nie określane i od siebie wzajem się różnią,
ale od siebie nie odchodzą. – Stąd Jan Damasceński mówi:720 „Nie różnią
się wzajem osoby według substancji, lecz według znamiennych przymiotów, to jest właściwości określających; są zaś znamienne, to jest określające, dla hipostaz a nie dla natury: bo określają hipostazy.” – Również:721
„Mówimy, że Boska hipostaza Słowa istnieje bezczasowo i wiecznie, prosta, mająca wszystko co ma Ojciec, jako jemu homousion, to jest współistotna, sposobem i odniesieniem zrodzenia różniąca się od hipostazy
ojcowskiej, nigdy jednak od ojcowskiej hipostazy nie odchodząca.”
2. Tu właściwości różnią się otwarcie. Tenże sam otwarciej wyrażąjąc właściwości osobowe, powiada w tym samym dziele:722 „Uznajemy różnicę hipostaz, to jest osób w trzech właściwościach, to jest ojcowskiej,
synowskiej i pochodzeniowej; same zaś osoby za nieodstępne oraz niezmienne [206] i wzajem zjednoczone, a jedność zaiste bez zmieszania: trzy
bowiem są, chociaż zjednoczone, różne zaś nieodlegle.” Bo każda z osobna
„jest doskonałą hipostazą i posiada własny sposób istnienia, czyli swoją
własność; lecz zjednoczone są substancją, i nie są odległe, ani nie odchodzą
720
De fide orthodoxa, III, rozdział 6 (PG 94,1002 C – 1003 A); przekład Burgundiona,
rozdział 50, n. 1 (wyd. E. Buytaert, s. 186n).
721
Tamże, rozdział 7 (PG 94,1077 C-D); przekład Burgundiona, rozdział 51, n. 1 (wyd.
przytoczone, s. 191).
722
Tamże, rozdział 5 (PG 94,999 B-C); przekład Burgundiona, rozdział 49 (wyd. przytoczone, s. 183n), gdzie i tekst bezpośrednio następujący.
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od hipostazy ojcowskiej.” Oto tu masz trzy owe różne właściwości, które
wyżej723 różnymi sposobami były oznaczone.
3.r Że są inne miana osób, oznajmujące te same właściwości, mianowicie zrodzony, rodzic, słowo, obraz. Nie należy tu pominąć, że jak
Ojciec i Syn i Duch Święty są imionami osób i oznaczają właściwości osobowe, tak są również inne miana osób, to jest, które te same osoby oznaczają i ich właściwości oznajmiają, te same co i powyższe imiona: dlatego
orzekane są w odniesieniu, mianowicie rodzic, zrodzony, słowo, obraz. –
Stąd Augustyn w V księdze De Trinitate rzecze:724 „Trzeba zobaczyć, że to
znaczy gdy mówi się zrodzony, co znaczy gdy mówi się Syn. Dlatego bowiem syn, że zrodzony, a ponieważ syn, zaiste zrodzony.” „Jak zaś syn do
ojca,725 tak zrodzony do rodzica się odnosi; a jak ojciec do syna, tak rodzic
do zrodzonego.”
4. O mianie słowo i obraz. Tenże w VI księdze De Trinitate:726 „Sam
Syn zaiste brany jest przez Słowo, a nie Ojciec i Syn razem, jakby obaj byli
jednym słowem. Tak bowiem orzeka się słowo, w jaki sposób obraz; jednak
Ojciec i Syn nie są obaj razem obrazem, lecz sam Syn obrazem Ojca, w jaki
sposób i Synem.” Tenże w VII księdze De Trinitate:727 „Słowo według tego,
że jest mądrością i istotą, jest tym co Ojciec; według tego, że jest Słowem,
nie jest tym co Ojciec, ponieważ Słowo nie jest Ojcem, a słowo orzekane
jest w odniesieniu tak jak syn.”
5. Że nie dlatego zwany jest słowem, dlaczego mądrością. Tenże
sam w tym samym dziele:728 „Jak syn odnosi się do ojca, tak i słowo do tego,
czyim jest słowem, gdy nazywane jest słowem. I z tego powodu nie dlatego
słowem, dlaczego mądrością [207] jest orzekane, ponieważ słowo nie jest
orzekane w sobie, a tylko w odniesieniu do tego czyim jest słowem, jak syn
do ojca. – Że dlatego słowem jest zwany, dlaczego synem. – „Dlatego
zaiste syn dlaczego słowo i dlatego słowo dlaczego syn, mądrość zaś dlaczego istota; a przeto ponieważ Ojciec i Syn jedną istotą, także jedną
723

Dystynkcja 26, rozdziały 2-3.
Numery 3-6: Zobacz starszą postać tej treści w pierwotnej Glossa na Rz 1,3: „Lecz pyta się,
jakim sposobem wyżej Augustyn odniósł do istoty, skoro sam gdzie indziej powiada, że
obraz odnosi się do osoby, tymi słowy (Augustyn w VI księdze De Trinitate, rubryka marginalna): ‘Nie Ojciec i Syn obaj razem obrazem, lecz sam Syn obrazem Ojca, jak i Synem’.
(Augustyn w VII księdze, rkp. x; również w tej samej rkp. z). Także: ‘Nie ten sam Ojciec jest
Słowem, jak nie Synem i nie obrazem’. Także: ‘Cóż niedorzeczniejszego niż orzekać obraz
o sobie?’ (Rozwiązanie rkp. z). Na co odpowiada się, że obraz czasem odnoszony jest do
osoby, a wtedy orzekany jest tylko w odniesieniu do Syna; czasem zaś do istoty, a wtedy
orzekany jest w sobie i zarazem wypowiadany jest o trzech osobach” (rkp. x 5a; rkp. z 3b).
724
Rozdział 7, n. 8 (PL 42,915; CCL 50,213).
725
Tamże, rozdział 6, n. 7 (PL 42,915; CCL 50,211).
726
Rozdział 2, n. 3 (PL 42,925; CCL 50,230).
727
Rozdział 3, n. 4 (PL 42,937; CCL 50,251).
728
Tamże, rozdział 2, n. 3 (PL 42,936; CCL 50,249); gdzie też tekst, który bezpośrednio
następuje.
r
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mądrością.” – Tenże sam w tymże dziele:729 „Sam Ojciec nie jest słowem,
jak i nie synem i nie obrazem”. „Cóż zaś niedorzeczniejszego, niż orzekać
obraz o sobie?” Tenże w V księdze:730 „Synem zwany jest w odniesieniu,
w odniesieniu bowiem orzekane jest słowo i obraz, a we wszystkich tych
wyrazach odnosi się do Ojca; żadne zaś z tych nie nazywa się Ojcem.”
6. Krótko zbiera ostateczne pojmowanie powyższych. Otwarcie wykazane zostało, że jak syn lub zrodzony mówi się w odniesieniu do ojca, tak
słowo i obraz, i że dlatego mówi się słowo czy obraz, dlaczego syn, to znaczy
tą samą właściwością czy pojęciem orzekane jest słowo i obraz, którym syn;
lecz nie dlatego, dlaczego słowo zwane jest mądrością lub istotą, ponieważ
nie w tym pojęciu w jakim mówi się słowo, mówi się mądrość: bo mądrość
orzekana jest według istoty, a nie według odniesienia.
Rozdział 4 (116).
Ogólne prawidło tego, co orzekane jest w sobie i tego co orzekane jest w odniesieniu: cokolwiek bowiem w sobie, oba razem są orzekane, lecz nie tak w powyższych odniesionych. Należy tu zwrócić
uwagę na pewne prawidło tego co w sobie i tego co w odniesieniu orzekane jest o Ojcu i Synu. „Cokolwiek bowiem w sobie jest orzekane, jak mówi Augustyn w VI księdze De Trinitate,731 nie jest orzekane jedno bez
drugiego, to jest czymkolwiek orzekani są według ich substancji, obaj
razem są orzekani. Przeto ani Ojciec nie jest Bogiem bez Syna, ani Syn bez
Ojca, lecz obaj razem Bogiem”; lecz nie obaj razem ojcem, nie obaj razem
synem, lub słowem czy obrazem.
[208] Rozdział 5 (117).
1.s Czy według substancji orzekane są Bóg z Boga i tego rodzaju.
Tu zapytano: gdy mówi się „Bóg z Boga”, „światłość ze światłości” i tego
rodzaju, czy mówi się według substancji; bo wiadomo, że nie mówi się tego
według odniesienia. Jeżeli zaś mówi się według substancji, obaj jednocześnie, mianowicie Ojciec i Syn, mogą być zwani Bóg z Boga, światłość ze
światłości, według powyższego prawidła.
2. Odpowiedź kiedy nazw substancji używa się zamiast osób. Na
co odpowiadamy, że, chociaż Bóg orzekany jest według substancji, i światłość i mądrość i tego rodzaju, i nigdy nie bierze się w odniesieniu, czasem
jednak zamiast w odniesieniu, to jest zamiast osób, lecz nie w odniesieniu
się bierze, jak gdy mówi się „Bóg zrodził Boga”, jednego używamy o Ojcu,
729

Tamże, rozdział 1, nn. 1-2 (PL 42,933, 934; CCL 50, 244, 247).
Rozdział 13, n. 14 (PL 42,920; CCL 50,221).
731
Rozdział 2, n. 3 (PL 42,925; CCL 50,230).
s
Zagadnienie jest Augustyna, jak widać niżej na końcu n. 2.
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drugiego o Synu. Podobnie gdy mówi się „Bóg z Boga”, „światłość ze światłości”. Również w innych wypowiedziach często znajdują się nazwy istoty
wprowadzone na oznaczenie osób, jak gdy mówi się „Bóg się rodzi”, „Bóg
umarł”, „Bóg cierpi”, gdy wskazuje się tylko Syna. Tak i o samym Synu pojmuje się, gdy się mówi „Bóg z Boga” i tego rodzaju. Stąd Augustyn pytając
jakim sposobem orzeka się tego rodzaju, w VI księdze De Trinitate rzecze:732 „W jaki sposób mówi się Bóg z Boga, światłość ze światłości? Bo nie
obaj razem Bogiem z Boga, lecz sam Syn z Boga, mianowicie Ojca; i nie
obaj razem światłość ze światłości, lecz sam Syn ze światłości Ojca.”
3. Że tylko według miana substancji mówi się „to z tego”, a nie
według imion osób. I należy wiedzieć, że tylko według mian substancji
mówi się „to z tego”, chociaż te miana nie oznaczają tam substancji. Według
zaś tychże imion osób nigdy nie mówi się „to z tego”, jak Słowo ze Słowa
lub Syn z Syna, ponieważ tego rodzaju imiona różnym osobom odpowiadać nie mogą. Co Augustyn, chociaż niejasno, w tej samej księdze tak wyraża:733 „To tylko o nich nie może być orzekane, to z tego, czym obaj razem
nie są”, to znaczy tylko tym mianem nie możemy się posługiwać do wykazania jeden z jednego, które obu razem nie przypada. „Jak nie można mówić Słowo ze Słowa, ponieważ nie obaj razem Słowem; ani Obraz z Obrazu,
ani Syn z Syna, ponieważ nie są obaj razem Synem lub Obrazem.”
[209] 4. Że nazwy substancji czasem nasuwają pojmowanie Trójcy. I jak miana substancji czasem nasuwają wyraźnie pojmowanie osób, tak
też niekiedy całej Trójcy naraz. Stąd Augustyn w tym samym dziele
rzecze:734 „W imieniu Ojciec sam przez się wyrażony jest Ojciec, w imieniu
zaś Bóg, i on i Syn i Duch Święty, jak gdy powiedziane jest:735 Nikt nie jest
dobry, tylko sam Bóg, ponieważ Trójca jest jednym Bogiem.”
DYSTYNKCJA XXVIII
Rozdział 1t (118).
1. Że nie tylko trzy powyższe właściwości są w osobach, lecz także
inne, które oznaczane są innymi nazwami, jak niezrodzony. Ponadto
trzeba rozważyć, że nie tylko trzy powyższe właściwości, czy pojęcia, są
w osobach, lecz także inne, które innymi oznaczone są nazwami. Bo także
732

Rozdział 2, n. 3 (PL 42,925; CCL 50,231).
Augustyn, De Trinitate, księga VI, rozdział 2, n. 3 (PL 42,925n; CCL 50,231).
734
De Trinitate, księga V, rozdział 8, n. 9 (PL 42,917; CCL 50,215).
735
Łk 18,19.
t
Zobacz: Piotr Abelard, Theologia Scholarium, I,5-6 (PL 178,987 A – 988 C); i Summa
sententiarum, I,11 (PL 171,1086 A-B; 59 C-D); tu zaś ponownie przytacza Lombard te same
słowa Augustyna. W jaki sposób naukę Mistrza rozwijają jego uczniowie, ukazuje J. Schneider,
Die Lehre vom Dreieinigen Gott..., 172-180.
733
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miano „niezrodzony” orzekane jest w odniesieniu o samym Ojcu i oznacza
inne pojęcie niż „ojciec” lub „rodzic”. Bo nie jest tym samym być ojcem i być
niezrodzonym, to znaczy nie tym samym pojęciem orzekany jest ojciec, którym niezrodzony. Ojciec bowiem, jak zostało powiedziane,736 orzekany jest
według właściwości rodzenia, niezrodzony zaś według właściwości niezrodzoności. Różni się przeto Ojciec od Syna władzą rodzenia, różni się też
właściwością niezrodzoności, to znaczy ponieważ niezrodzony. – O niezrodzonym pełne potwierdzenie, że mianowicie orzeka się w odniesieniu, i inne jest pojęcie które orzeka niezrodzony, inne które
Ojciec. Stąd Augustyn rozróżniając między właściwościami, tą którą orzekany jest „ojciec”, a tą którą orzekany jest „niezrodzony”, w V księdze De
Trinitate tak mówi:737 „Nie tym samym jest mówić niezrodzony, czym jest
mówić ojciec; bo choćby Syna nie zrodził, nic by nie przeszkadzało zwać
go niezrodzonym. A gdyby każdy zrodził syna, nie byłby tym samym niezrodzony, ponieważ zrodzeni ludzie rodzą innych.” Nie dlatego więc zwany
jest „ojciec”, ponieważ „niezrodzony”. Przeto gdy „o Bogu738 [210] Ojcu
jedno i drugie się orzeka, inne pojęcie jest, przez które pojmowany jest
rodzic, inne przez które niezrodzony. Rodzic bowiem orzekany jest wobec
zrodzonego, to jest Syna, gdy zaś mówi się niezrodzony, mówi się nie czym
jest, lecz czym nie jest.”
2. Posługuje się przykładami, by to wykazać. „Trzeba to wyjaśnić
przykładami.739 Że mówi się niezrodzony, okazuje się tym, że nie jest synem.
Lecz zrodzony (genitus) i niezrodzony (ingenitus) właściwie się mówi; po
łacinie zaś mówi się syn (filius), lecz zwyczaj mówienia nie dopuszcza by
mówiono niesyn (infilius). Nic jednak pojmowaniu się nie ujmuje, jeśli
powie się nie syn (non filius); jak też gdyby powiedziano nie zrodzony
(non genitus), zamiast tego, że mówi się niezrodzony (ingenitus), nic innego się nie mówi. Przeto nie należy zważać w rzeczach na to, co pozwala
lub czego nie pozwala mówić zwyczaj naszej mowy, lecz na to, by zajaśniało pojmowanie samych rzeczy.” – Że to samo znaczy nie zrodzony, co
niezrodzony i ostatecznie nie syn. „A więc mówmy nie tylko niezrodzony, lecz i nie zrodzony, co oznacza to samo. Czyż więc mówimy coś
innego niż nie syn? Przeczący więc przedrostek nie powoduje tego, że co
bez niego mówi się w odniesieniu, po jego wstawieniu mówi się substancjalnie; lecz tylko przeczy tego, co bez niego było mówione. Jak więc w innych orzecznikach gdy mówimy ‘człowiek jest’, oznaczamy substancję. Kto
więc mówi ‘nie człowiek jest’, nie wypowiada innego rodzaju orzecznika,
lecz tylko tamtego zaprzecza. Jeżeli więc według substancji mówię ‘człowiek jest’, tak według substancji przeczę, gdy mówię ‘nie człowiek jest’.
736

Dystynkcja 26, rozdziały 2-3.
Rozdział 6, n. 7 (PL 42,914; CCL 50,211).
738
Tamże (PL 42,914s; CCL 50,211n).
739
Augustyn, tamże, rozdział 7, n. 8 (PL 42,915n; CCL 50,212nn), gdzie też tekst bezpośrednio następny.
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A jeśli to samo znaczy, że mówi się zrodzony, co znaczy że mówi się syn,
to samo więc znaczy że mówi się nie zrodzony, co znaczy że mówi się nie
syn. Mówiąc nie syn, przeczymy w odniesieniu; więc w odniesieniu przeczymy mówiąc nie zrodzony. Niezrodzony zaś czym jest, jak tylko nie zrodzony? Nie odchodzi się przeto od orzecznika w odniesieniu, gdy mówi się
niezrodzony. Jak bowiem zrodzony nie mówi się w sobie, lecz że jest z rodzica; tak gdy mówi się niezrodzony, nie w sobie się mówi, lecz wykazuje
się, że nie jest z rodzica; oba zaś orzekane są w odniesieniu. Co zaś wypowiadane jest w odniesieniu, nie wskazuje substancji. Chociaż więc różne
jest zrodzony i niezrodzony, nie oznacza jednak różnych substancji, trzeba
bowiem by jak odnosi się syn do ojca, a nie syn do nie ojca, tak odnosił się
zrodzony do rodzica a nie zrodzony do nie rodzica.” – Oto jasno wykazuje, że niezrodzony orzekany jest w odniesieniu i bierze się o samym
Ojcu, inne jest pojęcie, którym orzeka się „niezrodzony”, innym którym
„ojciec”; i to samo znaczy gdy mówi się „niezrodzony”, co „nie zrodzony”
lub „nie syn”.
[211] Rozdział 2 (119).
1. Czy jak sam Ojciec zwany jest „niezrodzony”, tak powinien zwać
się „nie zrodzony” oraz „nie syn”. Dlatego zwykło się pytać, czy jak sam
Ojciec zwany jest „niezrodzony”, tak on tylko sam powinien być zwany „nie
zrodzony”, lub „nie syn”, żeby nawet Duch Święty nie mógł być zwany „nie
syn” lub „nie zrodzony”.
2. Pogląd niektórych. Niektórym wydaje się, że tylko Ojciec powinien
być zwany „nie zrodzony” lub „nie syn”; Duch zaś Święty, jak nie jest zwany „niezrodzony”, tak, powiadają, nie powinien być zwany „nie zrodzony”
lub „nie syn”. Trzeba mianowicie mówić i wierzyć, że Duch Święty nie jest
zrodzony lub nie jest synem, lecz nie powinien być zwany „nie zrodzony”
lub „nie syn”.
3.u Pogląd innych. Innym zaś wydaje się, że chociaż Duch Święty nie
może być zwany „niezrodzony”, może jednak być zwany „nie zrodzony”
lub „nie syn”. Co zaś Augustyn powiedział wyżej,740 iż to samo znaczy, gdy
mówi się „niezrodzony”, co gdy mówi się „nie zrodzony” lub „nie syn”, powiadają, iż rzekł wyjaśniając etymologię, a nie sposób orzekania.

u
„Innym” mianowicie Piotrowi Abelardowi w Theologia Scholarium, I,6: „Duch zaś
Święty sam także jest nie zrodzony... a jednak nie jest niezrodzony”; zobacz też Theologia
christiana, I,4 oraz III (PL 178,987 D – 988 A; 1131 D – 1132 A, 1230 B); a także i jego uczniom,
na przykład: Sententiae Hermanni, rozdział 4 (PL 178,1698 D); oraz bezimiennej Ysagoge
in theologiam, III: „Nie wolno więc dlatego zwać Ducha niezrodzonym, ponieważ nie ma
nie bycia od innego, lecz raczej nie zrodzonym, to jest nie synem” (wyd. A. M. Landgraf,
Ĕcrit théologiques de l’école d’Abélard, w Spicilegium Sacrum Lovaniense 14(1934)259).
740
Dystynkcja 28, rozdział 1, n. 2.
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Rozdział 3 (120).
Jaka jest właściwość, którą orzeka „niezrodzony”. Jeżeli zaś chcesz
wiedzieć co to za właściwość, według której Ojciec zwany jest „niezrodzony”, posłuchaj Hilarego, nazywającego ją niemożliwością urodzenia się
(innascibilitas), tak mówiącego w IV księdze De Trinitate:741 „Jest jeden
od jednego, mianowicie od niezrodzonego zrodzony, z właściwością
w każdym z nich: i niemożliwości urodzenia się i zrodzenia. Dzięki więc
objawionemu w Pismach pojmowaniu osób, oraz znaczeniu zrodzenia
i niemożliwości zrodzenia, nie należy mniemać, iż Bóg jest samotny. Różnica więc lub rozdział osób zawarta jest w Piśmie Świętym, nigdzie zaś nie
ma rozdzielenia natur.
[212] Rozdział 4 (121).
1. Arianie usiłowali dowodzić, że innej substancji jest Ojciec,
innej Syn, ponieważ ten niezrodzony, tamten zrodzony; Ambroży odpowiadając im powiedział, że tego miana „niezrodzony” w Boskich
Pismach nie wyczytał. Tego też nie trzeba przemilczać, że Arianie z tego
usiłowali udowodnić, że Ojciec jest innej substancji, Syn innej, ponieważ
ten zwany jest niezrodzony a tamten zrodzony, a różni się być niezrodzonym i zrodzonym. – Stąd Ambroży odpowiadając na ich pytanie twierdzi,
że w Boskich Pismach tego miana, mianowicie niezrodzony, nie wyczytał,
tak mówiąc w IV księdze De Spiritu Sancto:742 „Ponieważ świeżo usłyszeli
niektórzy nas mówiących, że Syn Boży, który jest zrodzony, nie może być
nierówny Ojcu, który zrodził, chociaż ten jest zrodzony a tamten zrodził,
bo zrodzenie należy do natury. Wobec tego pytania sądzą, że głos im zapiera, lecz naganną wymówką zmieniają ślad w tym miejscu, gdyż uważają, że przez zmianę mowy dokonuje się zmiana pytania, twierdząc: Jak
mogą niezrodzony i zrodzony być jednej natury i substancji? Przeto bym
odpowiedział na postawione mi pytanie, przede wszystkim w Boskich
Pismach nigdzie „niezrodzony” nie znajduję, nie wyczytałem, nie usłyszałem. Jakiej więc zmienności są ludzie tego rodzaju, że mówią, iż twierdzimy to, co nie jest napisane, gdy mówimy to, co jest napisane, a oni
zarzucają, że napisane nie jest? Czyż oni sami sobie nie przeczą i powagi
swego zarzutu nie umniejszają?”
2. Dlaczego Ambroży nie chciał posługiwać się tym mianem „niezrodzony”, otóż z powodu błędnowierców. Zważ czytelniku, że tym
mianem „niezrodzony” Ambroży nie chciał posługiwać się ze względu

741

Numer 33 (PL 10,120 C – 121 B).
Raczej De incarnationis dominicae sacramento, rozdział 6, nn. 79-80 (PL 16[1845]
838 C-D; CSEL 79,264n).
742
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na błędnowierców. Tak i nam trzeba coś przemilczać z powodu podstępów oszczerców, w co katoliccy i pobożni czytelnicy bezpiecznie mogą
wierzyć.
3. Bardzo pożyteczna zasada, mianowicie że są takie wyrazy, których czasem użyć, a czasem religijnie zamilczeć je możemy. Są bowiem
niektóre wyrazy, które nie są tak wielkiej świętości i powagi, żeby trzeba
nam było zawsze służyć wyznaniem i przyjęciem, lecz czasem mogą być pominięte milczeniem; a nie są jednak takiej przewrotności, byśmy w razie
potrzeby nie mogli swobodnie nimi się posłużyć.
[213] Rozdział 5 (122).
1. Czy różne jest być Ojcem i być Synem. Prócz tego zwykło się pytać,
skoro wyżej powiedziane zostało,743 że czymś innym jest mówić niezrodzony,
czymś innym ojciec, i że różne jest zrodzony i niezrodzony, czy podobnie
być ojcem i być synem jest różne, czy to samo.
2. Odpowiedź, gdzie powiada, iż różne jest być Ojcem i być Synem,
lecz nie Ojcem być i Synem być. Na co odpowiadamy, że w tym samym
znaczeniu, w którym mówi się, że różne jest „zrodzony” i „niezrodzony”,
można mówić, że nie to samo jest, lecz różne, być Ojcem i być Synem lub
być Duchem Świętym; ponieważ nie w tym pojęciu Ojciec jest ojcem, w którym Syn jest synem, lub w którym Duch Święty jest duchem świętym. Przeto w tym znaczeniu zgadzamy się, że czym innym jest być Ojcem, a czym
innym jest być Synem, ponieważ inne jest pojęcie którym Ojciec jest ojcem,
inne którym Syn jest synem. Lecz jeśli przestawisz, aby mówić: Czym innym
jest Ojcem być, innym Synem być, pojmowanie się zmienia; i dlatego nie
zgadza się. Znaczenie bowiem jest takie, jakby się mówiło: Czym innym jest
czym Ojciec jest, zaiste nie ojcem lecz jest; innym czym Syn jest, zaiste nie
synem, lecz jest; co jest całkowicie błędne. Przez to bowiem Ojciec jest,
przez co Ojciec Bogiem jest, to jest przez istotę lub naturę. A Syn przez to
Bogiem jest, przez co Ojciec jest Bogiem; przez to więc Syn jest przez co
Ojciec jest, i tak tym samym jest Ojcem być i Synem być; lecz nie jest tym
samym być ojcem i być synem. – Stąd Augustyn w V księdze De Trinitate
mówi:744 „Chociaż różne jest być ojcem i być synem, nie jest jednak różna
substancja, bo tego nie mówi się według substancji, lecz według odniesienia: to jednak odniesienie nie jest przypadłością, ponieważ nie jest zmienne.” Oto mówi, że różne jest być ojcem i być synem. Co należy brać według
powyższej zasady, ponieważ inne zaiste jest pojęcie którym jest ojciec, inne
którym jest syn; bo nie według istoty Ojciec zwany jest ojcem lub Syn
synem, lecz według odniesienia.

743
744

Dystynkcja 28, rozdział 1, n. 1.
Rozdział 5, n. 6 (PL 42,914; CCL 50,211).
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Rozdział 6 (123).
1. Jakim sposobem mówi się mądrość zrodzona lub urodzona, czy
według odniesienia czy według substancji. Należy też wiedzieć, że jak
sam Syn zwany jest „słowo” lub „obraz”, tak również on sam zwany jest „mądrość zrodzona” [214] lub urodzona i dlatego pyta się, czy to jest orzekane
w odniesieniu, a jeżeli orzekane jest w odniesieniu, czy według tego samego odniesienia, którym orzekane jest „słowo” lub „obraz”. – O tym Augustyn
w VII księdze De Trinitate tak mówi:745 „Gdy mówi się ‘słowo’, bierzemy to,
jakby się mówiło ‘zrodzona mądrość’, by był i Syn i obraz; a gdy te dwa się
wymawia, to jest: ‘zrodzona mądrość’, w pierwszym z nich, dlatego że jest
‘zrodzona’, pojmuje się i słowo i obraz i Syna, a w tych wszystkich mianach
nie jest ukazywana istota, ponieważ orzekane są w odniesieniu; natomiast
w drugim, którym jest ‘mądrość’, wskazywana jest także istota, ponieważ
mówi się i w sobie. Mądra jest bowiem sobą samą i to jest dla niej być, co
być mądrą; stąd Ojciec i Syn razem jedna mądrość, ponieważ jedna istota.”
2. Jak należy pojmować powyższe słowa Augustyna. Pilnuj się czytelniku, jak masz pojąć to, co mówi Augustyn. Wydaje się bowiem twierdzić,
że gdy mówi się „zrodzona mądrość”, „mądrość” oznacza tam istotę, a „zrodzona” znaczy odniesienie. Jeżeli to tak jest, musimy mówić, że istota Boża
jest zrodzona, co sprzeciwia się powyższemu.746 – Lecz na to odpowiadamy,
iż w pierwszym, to jest w tym że jest „zrodzona”, pojmuje się to samo pojęcie, które oznajmiane jest, gdy mówi się „słowo”, lub „obraz”; w drugim zaś,
mianowicie „mądrość”, ukazywana jest istota, to znaczy ukazywane jest, że
Syn jest istotą, ponieważ mądrość orzekana jest według istoty. I dlatego gdy
mówi się „zrodzona mądrość”, pojmuje się, że ten, który jest zrodzony, jest
istotą. Tu jednak „mądrość” robi nie za istotę, lecz za hipostazę: (Zważ pilnie!) jak gdy mówi się Słowo lub Syn, pojmuje się hipostazę ze swą właściwością, tak gdy mówi się „zrodzona mądrość”, to samo się pojmuje, to jest
zrodzoną hipostazę. Dlatego powiada czujnie należy pojmować, gdy mówi
się Słowo i gdy mówi się „zrodzona mądrość”, to jest to samo odniesienie
i ta sama hipostaza, w której jest ta właściwość. A przez to wsparte jest to,
co wyżej powiedzieliśmy,747 mianowicie, że gdy mówi się Ojciec, lub Syn,
lub Duch Święty, oznaczone są nie tylko właściwości, jak gdy mówi się:
ojcostwo, synostwo, lecz ze swoimi właściwościami także hipostazy.
Rozdział 7 (124).
Że obraz jest czasem orzekany według istoty. To także trzeba wiedzieć, że chociaż wyżej powiedziane zostało,748 iż „obraz” mówi się o Synu
745

Rozdział 2, n. 3 (PL 42,936; CCL 50,250).
Mianowicie temu, co powiedziano w Dystynkcji 5.
747
Dystynkcja 27, rozdział 2, nn. 2-3.
748
Tamże, rozdział 3, nn. 3-6.
746
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w odniesieniu, jak „słowo” lub „syn”, czasem jednak znajduje się orzeczony według substancji. [215] Stąd Augustyn w księdze De fide powiada,749
iż „jedno jest Trójcy Świętej istotne Bóstwo” oraz obraz, na który został
uczyniony człowiek. – Także Hilary w V księdze De Trinitate tak rzecze:750
„Człowiek staje się na wspólny obraz. Miano nie różni się, natura nie odrębna: jeden bowiem jest obraz, na który człowiek został stworzony.”
Z tego bowiem wynika, że obraz niekiedy pojmowany jest jako istota,
a wtedy orzekany jest w sobie, a nie w odniesieniu.
DYSTYNKCJA XXIXv
Rozdział 1 (125).
1. O zasadzie: która orzekana jest w odniesieniu i oznajmia mnogie odniesienia. Jest prócz tego inne miano, oznajmujące liczne odniesienia, mianowicie „zasada”. I mówi się Ojciec zasadą, Syn zasadą, i Duch
Święty zasadą, lecz rozmaicie; bo Ojciec zwany jest zasadą względem Syna
i względem Ducha Świętego.
2. Jakim sposobem Ojciec zwany jest zasadą całego Bóstwa. Stąd
Augustyn w IV księdze De Trinitate powiada:751 „Ojciec jest zasadą całej
Boskości, lub jeśli lepiej się mówi, Bóstwa”, ponieważ sam jest od nikogo.
„Nie ma bowiem, z kogo jest lub od kogo pochodzi”; lecz od niego i Syn
jest zrodzony i Duch Święty pochodzi. Przeto nie jest zwany zasadą całego
Bóstwa, iż jest zasadą siebie lub istoty Bożej, lecz ponieważ jest zasadą Syna
i Ducha Świętego, w których każdym jest całe Bóstwo.
3. Jakim sposobem i czego zasadą zwany jest Syn i Duch Święty
i cała Trójca. Syn względem Ducha Świętego, Duch zaś Święty nie jest zwany zasadą, jak tylko wobec stworzeń, wobec których także i Ojciec zwany
jest zasadą i Syn i sama Trójca razem i pojedyncza osoba zasa- [216] dą
zwana jest stworzeń. „Ojciec więc jest zasadą bez zasady,752 Syn zasadą
z zasady, Duch Święty zasadą z obu”, to jest z Ojca i Syna.
Rozdział 2 (126).
1. Że Ojciec i Syn jest zasadą od wieczności, lecz nie Duch Święty,
on nawet zasadą być zaczął. I Ojciec od wieczności jest zasadą Syna,
a Ojciec i Syn zasadą Ducha Świętego, ponieważ Syn od Ojca, a Duch Święty
749

To jest Fulgencjusz, De fide ad Petrum, rozdział 1, n. 5 (PL 65,674 D; CCL 91A,715).
Numer 8 (PL 10,134 B-C).
v
Zobacz: Abelard, Theologia christiana, IV (PL 178,1291 nn). Treść zaś rozdziałów 1-3
opiera się raczej bezpośrednio na tekstach Augustyna i Hilarego.
751
Rozdział 20, nn. 29 i 28 (PL 42,908; CCL 50,199n).
752
Augustyn, Contra Maximinum, II, rozdział 17, n. 4 (PL 42,784n).
750
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od obu. Duch zaś Święty nie od wieczności jest zasadą, lecz zaczął nią być,
bo nie jest zwany zasadą, jak tylko wobec stworzeń. Gdy więc stworzenia
zaczęły istnieć, i Duch Święty zaczął być ich zasadą. Tak również Ojciec i Syn
zaczął z Duchem Świętym być jedną zasadą stworzeń, ponieważ stworzenia
zaczęły istnieć od Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2. Jakim sposobem ci trzej są jedną zasadą stworzenia. I ci trzej nazywani są nie trzema, lecz jedną zasadą wszystkich stworzeń, ponieważ jednym i tym samym sposobem są zasadą rzeczy. Rzeczy bowiem nie są inaczej
od Ojca a inaczej od Syna, lecz całkiem tym samym sposobem. Dlatego
Apostoł, pojmując że ta Trójca jest jedną zasadą rzeczy, mówi:753 Z niego
i przezeń i w nim jest wszystko.
3. Jakim sposobem należy przyjmować, że wszystko jest z Boga.
„Gdy więc słyszymy, że wszystko jest z Boga, jak mówi Augustyn, De natura
boni,754 powinniśmy zaiste pojmować wszystkie natury oraz wszystko co
naturalnie istnieje. Nie są bowiem z niego grzechy, które natury nie zachowują, lecz psują, które rodzą się z woli grzeszących.” Wszystkiego przeto,
co istnieje naturalnie, Ojciec z Synem i Duchem Świętym jest jedną zasadą,
i ona istnieć zaczęła.
4. Że od wieczności zasada Syna, a Ojciec i Syn Ducha Świętego.
Od wieczności zaś Ojciec jest zasadą Syna przez zrodzenie, a Ojciec i Syn
jedną zasadą Ducha Świętego. Stąd Augustyn w V księdze De Trinitate tak
mówi:755 „Ojciec zwany jest w odniesieniu, również w odniesieniu [217]
zwany jest zasadą; lecz Ojcem zwany jest wobec Syna, zasadą zaś wobec
wszystkiego, co z niego istnieje. I zasadą zwany jest Syn. Gdy więc mówiono mu:756 Któż ty jesteś? odrzekł: Początek, który i mówię z wami. Lecz
czyżby był zasadą Ojca? Zaiste stwórcą chciał siebie ukazać, gdy powiedział,
że jest zasadą, tak jak i Ojciec jest zasadą stworzenia, ponieważ od niego
jest wszystko. Gdy więc i Ojca zwiemy zasadą i Syna zasadą, nie orzekamy
dwóch zasad stworzenia, ponieważ Ojciec i Syn razem są jedną zasadą
wobec stworzenia, jak i jednym stwórcą.”
5. Tu dodaje o Duchu Świętym, że i on jest zasadą. „Jeżeli zaś coś
co pozostaje w sobie a coś rodzi lub wykonuje, jest zasadą tej rzeczy, którą rodzi, lub tej, którą wykonuje, to nie możemy przeczyć, że również Duch
Święty słusznie zwany jest zasadą. Ponieważ nie wydzielamy go z nazwy
stwórca: gdyż napisane jest o nim, że działa,757 i zaiste działa zostając w sobie: bo nie przemienia się, ani nie obraca w coś z tego, co działa. Jedną
więc zasadą wobec stworzenia z Ojcem i Synem jest Duch Święty, a nie
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Rz 11,36.
Rozdział 28 (PL 42,560; CSEL 25,868); już w Glossa Mistrza na Rz 11,36 (PL 191,1493 A).
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Rozdział 13, n. 14 (PL 42,920; CCL 50,220n); zobacz także Enarratio in Psalmum 109,
n. 13 (PL 37,1457; CCL 40,1614).
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J 8,25.
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Zobacz 1 Kor 12,11: A wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch.
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dwiema lub trzema zasadami.” – Oto wyraźnie wykazuje Augustyn, że Ojciec
i Syn i Duch Święty są jedną zasadą rzeczy stworzonych, to znaczy jednym
i tym samym sposobem są zasadą, i ten sposób dostatecznie otworzył, że
mianowicie działają wszystko, a ponieważ ci trzej działają razem, dlatego
mówi się, że są jedną zasadą.
Rozdział 3 (127).
1. Tu wykazuje, jakim sposobem Ojciec jest zasadą Syna, a on i Syn
zasadą Ducha Świętego. Potem w tej samej księdze w ciągłości wykazuje,
jakim sposobem Ojciec zwany jest zasadą wobec Syna, a wobec Ducha
Świętego on i Syn, mówiąc że dlatego Ojciec jest zasadą Syna, ponieważ
zrodził go, a Ojciec i Syn są zasadą Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty pochodzi, lub dany jest od obu. Mówi bowiem tak:758 „Jeżeli rodzący
wobec tego co rodzi jest zasadą, Ojciec jest zasadą wobec Syna, ponieważ
go zrodził. Czy zaś i wobec Ducha Świętego Ojciec jest zasadą, ponieważ
powiedziane jest:759 Od Ojca pochodzi, niemałe jest zagadnienie. Bo jeżeli
tak jest, nie jest już zasadą tej tylko rzeczy, którą rodzi lub czyni, lecz także
tej, którą [218] daje i która od niego pochodzi. Jeżeli więc to, co jest dane,
lub co pochodzi, ma zasadę od której jest dawane lub pochodzi, trzeba wyznać, że Ojciec i Syn są zasadą Ducha Świętego, nie dwiema zasadami; lecz
jak Ojciec i Syn w odniesieniu do stworzenia zwany jest jednym stwórcą
i panem, tak w odniesieniu do Ducha Świętego jedną zasadą; wobec zaś
stworzenia Ojciec i Syn i Duch Święty jedną zasadą, tak jak jednym stwórcą i jednym Panem.”
2. Z tego wynika, że Ojciec przez to jest zasadą Syna, przez co
Ojcem, mianowicie przez zrodzenie, a przez to samo i sprawcą760
Syna. Oto masz, że Ojciec zwany jest zasadą Syna, ponieważ go zrodził:
w jakim więc pojęciu jest ojcem, w tym samym zwany jest zasadą Syna, to
jest przez zrodzenie. Zgodnie z nim zwany jest także sprawcą Syna. Stąd
Hilary w IV księdze De Trinitate powiada:761 „Tym samym że zwany jest
Ojcem, okazuje się sprawcą tego, kogo zrodził, mając to imię, które pojmuje się jako nie pochodzące z innego, a z którego uczy się, że samoistnieje ten, kto jest zrodzony.”
Zauważ, że mówi, iż Syn nie istnieje od początku lecz od niezapoczątkowanego762. – „Kościół zna jednego, nie mogącego się zrodzić Boga,763
zna jednorodzonego Syna Bożego. Wyznaje Ojca wolnego od pochodzenia,
wyznaje i pochodzenie Syna od początku: nie że on od początku, lecz od
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De Trinitate, księga V, rozdział 14, n. 15 (PL 42,920n; CCL 50,222n).
J 15,26.
760
„auctor”.
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Numer 9 (PL 10,102 B).
762
„ab initiali”.
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Tamże, n. 6 (PL 10,100 A).
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nie mogącego mieć początku:764 nie przez siebie samego, lecz od tego, kto
przez nikogo nie jest zrodzony od wieczności, biorącego mianowicie zrodzenie z ojcowskiej wieczności. Złożone tu zostało wyznanie wiary, lecz zasada
wyznania jeszcze nie została wyłożona”, i dlatego trzeba jej szukać, mianowicie w jaki sposób należy pojąć to co mówi, że pochodzenie Syna jest od
początku, a sam nie jest od początku, lecz od nie mogącego mieć początku.
3. Odsłania w jakim znaczeniu to powiedział. To mianowicie dodając
określił, w jaki sposób pojmował początek, mówiąc że pochodzenie Syna
jest od początku, jakby rzekł: Nie tak pojmuj, iż pochodzenie Syna jest od
początku, jakby sam Syn miał początek, lecz ponieważ on jest od nie mogącego mieć początku, to jest od Ojca, od którego jest wszystko. Bo chociaż
Syn jest zasadą z zasady, nie należy jednak zgadzać się, że Syn ma początek. A ponieważ Syn jest zasadą z zasady,765 a Ojciec zasadą nie z zasady,
zasada z zasady nie jest zasadą bez zasady, jak Syn nie jest Ojcem; a jednak
nie dwie zasady, lecz jedna, jak Ojciec i Syn nie dwaj stwórcy, lecz jeden
stwórca.
[219] Rozdział 4 (128).
1. Skoro Ojciec i Syn są jedną zasadą Ducha Świętego, pyta się, czy
w tym samym pojęciu. Jedną zaś zasadą są Ojciec i Syn nie tylko stworzeń, jak powiedziano wyżej,766 lecz także Ducha Świętego. Dlatego zwykło się pytać, czy w tym samym pojęciu Ojciec jest zasadą Ducha Świętego
i Syn, czy inne jest pojęcie, w którym Ojciec zwany jest zasadą Ducha Świętego, a inne w którym Syn. – Odpowiedź. Na to odpowiadamy: skoro Ojciec zwany jest zasadą Ducha Świętego i Syn, ponieważ Duch Święty
pochodzi lub dany jest od obu, i nie inaczej pochodzi lub dawany jest od
Ojca niż od Syna, słusznie można pojmować, że Ojciec i Syn w tym samym
odniesieniu lub pojęciu zwani są zasadą Ducha Świętego.
2. Pyta się, jakie jest pojęcie, w którym Ojciec i Syn zwani są zasadą Ducha Świętego. Jeżeli zaś pyta się, jakie to jest pojęcie, które oznacza
‘zasada’, nazwy jego nie mamy;767 lecz nie jest samo ojcostwo, lub synostwo, a nawet jakieś pojęcie, które jest Ojca i Syna, w którym od wieczności
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„ab ininitiabili”.
Według Augustyna, jak wyżej, Dystynkcja 29, rozdział 1, n. 3.
766
Dystynkcja 29, rozdział 2.
767
Mianowicie autentycznej, chociaż już wtedy nazwa „tchnienie”, jak się zdaje, istniała.
Posługuje się nią bowiem Piotr Pożeracz (Manducator), następca Mistrza w szkołach Paryskich: „To odniesienie zwie się tchnienie, ponieważ Ojciec tchnie Ducha Świętego i Syn podobnie” (Zagadnienie: ‘Nota quod principium’ w kodeksie biblioteki miejskiej Troyes 964,
k. 94r). Następnie o tym urywku Glossa, ongiś przypisywana Piotrowi z Poitiers: „Może jednak stosownie być zwane tchnieniem, ponieważ Ojciec i Syn odwiecznie tchną Ducha Świętego” (n 17 d). Krótko potem sam Piotr z Poitiers mówi o tej nazwie: „...przez naszych
mistrzów zwykła być zwana tchnienie; tego słowa jednak nie mają z powagi Świętych” (Sententiae, I, rozdział 28; PL 211,895 D; wyd.: Moore-Dulong, I,224); oraz niżej, rozdział 30:
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Ojciec i Syn jest jedną zasadą Ducha Świętego. Dawcą zaś, jak wyżej powiedziano,768 nazywany jest Ojciec lub Syn w czasie, tak jak Duch Święty danym
lub darowanym.
[220] DYSTYNKCJA XXX
Rozdział 1w (129).
1. O tym co mówi się o Bogu czasowo i w odniesieniu, zgodnie
z przypadłością, która nie Bogu, lecz stworzeniom przypada. Są bowiem pewne sprawy, które o Bogu orzekane są czasowo i czasowo mu przypadają bez jego zmiany, i orzekane są w odniesieniu według przypadłości,
która nie przypada Bogu, lecz przypada stworzeniom, jak stwórca, pan,
ucieczka, dar lub darowany i tego rodzaju. – O nich Augustyn w V księdze
De Trinitate tak mówi:769 „Stwórca orzekany jest w odniesieniu do stworzenia, jak pan do sługi”. Również:770 „Niech nie wzrusza, że Duch Święty,
chociaż jest współwieczny Ojcu i Synowi, nazywany jest jednak czymś
w czasie, choćby samo to, co nazwaliśmy darowanym. A chociaż panem nie
nazywa się, jak tylko gdy zacznie mieć sługę, także tę nazwę Bóg ma w odniesieniu czasowo. Bo stworzenie, którego on jest panem, nie jest wieczne;
przeto ‘być panem’ nie ma wiecznie, byśmy nie musieli również stworzenia
nazwać wiecznym: bo on by wiecznie nie panował, gdyby ono też wiecznie
nie służyło. Jak zaś nie może istnieć sługa, który nie ma pana, tak i pan, który
nie ma sługi.”
2.x Pogląd, że nie od czasu jest panem, ponieważ jest panem czasu,
który nie jest od czasu. Lecz tu ktoś powie, że nie od czasu przypada
Bogu ta nazwa, którą zwany jest panem, ponieważ nie tylko jest panem
„To zaś pojęcie zwie się tchnieniem, i to słowo jest na ustach wszystkich, chociaż nie autentyczne; co więcej zdaje się niemiłe w użyciu” itd (PL 211,903 B; wyd. Moore-Dulong, 239).
Nazwa została potem uświęcona powagą Soboru Lyońskiego II (1274), DS 850.
768
Dystynkcja 18, rozdział 2.
w
Zagadnienie postawione niemal jak w Summa sententiarum, I,10 (PL 171,1084 C –
1085 A); 176,58 A-C); lecz znów powołuje się na same słowa Augustyna. Druga jego powaga
(„Niech nie wzrusza...”) częścią zawarta jest w pierwotnej Glossa na Rz 11,36 (x 59b-c; z 36a).
Zobacz także: P. Abelard, Theologia christiana, III i IV (PL 178,1255n, 1309n); on jednak
nie jest źródłem tego rozdziału.
769
Rozdział 13, n. 14 (PL 42,920; CCL 50,221).
770
Tamże, rozdział 16, n. 17 (PL 42,922; CCL 50,224n).
x
O małym dodatku (zobacz odmienne odczyty) nic z pewnością nie da się określić.
Wydaje się przyjmowany w Glossa pseudo Piotra z Poitiers, ponieważ czyta się: „czasu...
zaczął być panem, chociaż nie od czasu, ponieważ nie ma czasu przed czasem, [zobacz słowa
Augustyna, które następują po tym dodatku], to jest zanim zaczął istnieć czas, lecz z czasem
zaczął być panem czasu, nie od czasu lub w czasie” (n 18a; p 58b). Dodatek ten wydaje się
zaś sprzeciwiać słowom Augustyna, przytoczonym niżej, w księdze II, dystynkcji 2, rozdziale 2, n. 1. Z drugiej strony chociaż lepsze kodeksy go opuszczają, niczego nie można stąd
wywnioskować.
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rzeczy, które zaczęły się od czasu, lecz także tej rzeczy, która nie [221] zaczęła się od czasu, to jest samego czasu, który nie zaczął się od czasu, ponieważ nie było czasu zanim się nie zaczął; i dlatego nie od czasu zaczął
być panem. – Odpowiedź. Na to można odpowiedzieć, że chociaż nie zaczął od czasu być panem czasu, zaczął jednak być panem czasu, ponieważ
nie zawsze istniał czas; i samego człowieka od czasu zaczął być panem.
O tym Augustyn w tej samej księdze w dalszym ciągu tak mówi:771 Ktokolwiek istnieje, kto mówi, że sam Bóg jest wieczny, czasy zaś nie są wieczne
z powodu rozmaitości i zmienności, a jednak czasy nie zaczęły istnieć
w czasie, ponieważ nie było czasu, zanim czasy się zaczęły, i dlatego nie
w czasie przypadło Bogu, że jest panem, ponieważ jest panem tych czasów,
które zaiste nie w czasie istnieć zaczęły: co odpowie o człowieku, który uczyniony jest w czasie, którego pana zaiste nie było, zanim zaistniał? Z pewnością, że jest panem człowieka, Bogu przypadło od czasu; a żeby usunąć
wszelki spór, z pewnością miał od czasu, że jest twoim panem lub moim,
którzy dopiero co zaczęliśmy istnieć.”
3. Jak należy pojmować, że nic o Bogu nie orzeka się przypadłościowo i jakie są przypadłości w odniesieniu. „Jakim sposobem więc
osiągniemy,772 że o Bogu niczego nie orzeka się przypadłościowo? Jak tylko,
ponieważ jego naturze nic nie przypada, czym byłaby zmieniona; jak to są
przypadłości w odniesieniu, które przypadają z jakąś zmianą rzeczy, o których są orzekane, jak przyjaciel orzekany jest w odniesieniu. Bo nie zaczyna
być przyjacielem, jak tylko gdy zacznie kochać: dokonuje się więc jakaś
zmiana woli, aby zwany był przyjacielem.
4. Przez podobieństwo wykazuje, że Bóg może być nazywany,
gdzie przedtem nazywany nie był, bez zmiany siebie, jak pieniądz
zwany jest ceną. Pieniądz zaś,773 gdy zwany jest ceną, mówi się w odniesieniu; a jednak nie zmienił się, gdy zaczął być ceną, ani gdy zwany jest zastawem i tego rodzaju. Jeżeli więc pieniądz może bez żadnej zmiany siebie
tyle razy być nazywany w odniesieniu, że ani gdy zaczyna być zwany, ani
gdy przestaje, nic w jego naturze lub formie, która stanowi pieniądz, [222]
nie zmienia się: o ile łatwiej powinniśmy przyjąć o owej niezmiennej substancji Boga, że tak jest zwana czymś w odniesieniu do stworzenia, iż chociaż czasowo zaczyna być nazywana, jednak nie należy pojmować, że coś
przypadło samej substancji Boga, ale temu stworzeniu, wobec którego jest
nazywana.”
5. Że Bóg zwany jest ucieczką w odniesieniu, od czasu, bez zmiany siebie. „Tak774 i ucieczką naszą jest zwany;775 ucieczką naszą bowiem
Bóg zwany jest w odniesieniu: do nas bowiem odnosi się i wtedy staje się
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Rozdział 16, n. 17 (PL 42,922; CCL 50,225).
Augustyn, tamże.
773
Augustyn, tamże (PL 42,922 n; CCL 50,226).
774
Augustyn, tamże (PL 42,923; CCL 50,226).
775
Ps 17,3; 30,4; 31,7 itd.
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naszą ucieczką, gdy do niego się uciekamy. A czy wtedy powstaje coś w jego
naturze, czego nie było, zanim do niego nie uciekaliśmy się? W nas więc
dokonuje się jakaś zmiana, którzy uciekając się do niego stajemy się lepsi;
w nim zaś żadna.”
6. Że i ojcem zwie się w odniesieniu. „Że i ojcem naszym zaczął być,776
gdy jesteśmy odradzani przez łaskę tego, który dał nam moc stać się synami Bożymi.777 Substancja przeto nasza zmienia się na lepsze, gdy stajemy
się jego synami; zarazem on zaczyna być naszym ojcem, lecz bez żadnej
zmiany swojej substancji. Że więc w czasie Bóg zaczyna być nazywany, kim
przedtem nazywany nie był, jasne jest, że mówi się w odniesieniu, jednak
nie według przypadłości Boga, że jemu coś przypadło, lecz wyraźnie według przypadłości tego, względem kogo Bóg zaczął być nazywany w odniesieniu.”
7. Krótko zbiera pojmowanie powyższego. Okazuje się stąd jasno, że
coś o Bogu orzekane jest czasowo w odniesieniu do stworzeń bez zmiany
Bóstwa, lecz nie bez zmiany stworzenia; i tak przypadłość jest w stworzeniu,
a nie w Stwórcy. I nazwa, która o stworzeniu orzekana jest w odniesieniu,
odnosi się do Stwórcy, i oznajmia odniesienie, które jest w samym stworzeniu; ta zaś nazwa, która orzekana jest o Stwórcy w odniesieniu do stworzenia,
jest wprawdzie w odniesieniu, lecz nie oznacza żadnego odniesienia, które
byłoby w Stwórcy.
Rozdział 2 (130).
Tu rozwiązuje się zagadnienie, czy Duch Święty zwany jest darem
w odniesieniu do siebie, ponieważ sam siebie daje. Tu może być rozwiązane zagadnienie wyżej postawione,778 gdzie pytano: czy Duch Święty
zwany jest darem lub darowanym („co zaś jest dawane odnosi się i do tego,
kto daje i do tego komu jest dane”779); a skoro Duch Święty daje samego
siebie, czy orzekany jest w odniesieniu do siebie, gdy mówi się, że jest dany
lub darowany. – Rozwiązanie. Na to pytanie [223] odpowiadając mówimy, że Duch Święty zwany jest danym lub darowanym w odniesieniu i do
dającego i do tego, komu jest dawany. Dającym zaś czyli dawcą jest Ojciec
z Synem i Duchem Świętym. A jednak nie mówimy, że Duch Święty odnosi
się do siebie, lecz nazwa danego lub darowanego odnosi się i do dającego
i do przyjmującego, bo coś nie może być nazwane „dane” jeżeli przez kogoś
i komuś nie jest dawane. Skoro zaś mówi się, że Duch Święty jest dawany
lub dany przez siebie, zwany jest zaiste w odniesieniu do tego, komu jest
dawany, i nazwa jest w odniesieniu, a zmiana dokonuje się w tym, komu jest
dawany, nie w dającym.
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Augustyn, jak wyżej (PL 42,923n; CCL 50,226n).
J 1,12.
778
Dystynkcja 18, rozdział 6.
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Jak mówi Augustyn wyżej: Dystynkcja 18, rozdział 4, n. 2.
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DYSTYNKCJA XXXI
Rozdział 1y (131).
1. Jakim sposobem Syn zwany jest równy Ojcu, czy według substancji, czy według odniesienia; a także podobny. Prócz tego należy
rozważyć, ponieważ trzy osoby są sobie równe, czy mówi się to w odniesieniu, czy według substancji; a jeżeli w odniesieniu, czy równość powinna być rozważana według odniesienia, czy według istoty; wreszcie co to
jest sama równość. – Uczy. Na to mówimy, że jak podobne nie jest niczym
w sobie: „podobieństwo bowiem, jak mówi Hilary,780 samo w sobie nie istnieje”, tak nic nie nazywa się podobne do siebie; a przez to, jak „podobne”,
tak „równe” zwie się w odniesieniu. W odniesieniu przeto zwie się Syn równy Ojcu, a obu Duch Święty. – Jednak Syn Ojcu, a Duch Święty obu, równy jest z powodu najwyższej prostoty i jedności istoty; równy jest więc Syn
Ojcu według substancji, a nie według odniesienia. Stąd Augustyn w V księdze De Trinitate powiada:781 „Pytamy, według czego Syn równy jest Ojcu.
Nie według tego, że wobec Ojca orzeka się, Syn jest równy Ojcu; pozostaje więc, że według tego jest równy, czym orzekany jest w sobie. Cokolwiek
zaś orzekane jest w sobie, orzeka się według substancji; pozostaje więc, że
jest równy według substancji. Ta sama jest więc obu substan- [224] cja.”
Również w VI księdze:782 „Wystarczy zobaczyć, że Syn w żaden sposób nie
jest równy Ojcu, jeżeli w czymś, co mianowicie należy do znaczenia jego
substancji, znajdzie się nierówny; we wszystkim więc Syn równy jest Ojcu
i jest tej samej substancji.” „Równy jest także Duch Święty,783 i we wszystkim równy, z powodu najwyższej prostoty tej substancji.” Stąd jasne się
staje, że według substancji Syn jest równy Ojcu, a obu Duch Święty; a tylko
nazwa jest w odniesieniu.
2.z Co to jest równość. Równość więc Ojca i Syna nie jest odniesieniem
ani pojęciem, lecz nieodmiennością z powodu jedności natury.
y
Zagadnienie poruszane jest przez Hugona ze Św. Wiktora, De sacramentis, II,1,4 (PL
176,379 A); potem wyraźniej w Summa sententiarum, I,8 (PL 171,1080 D – 1081 B; 176,54
C – 55 A), i ona wydaje się źródłem lub natchnieniem Mistrza.
780
De Trinitate, III, n. 23 (PL 10,92 B).
781
Rozdział 6, n. 7 (PL 42,915; CCL 50,212).
782
Rozdział 4, n. 6 (PL 42,927; CCL 50,234n).
783
Tamże, rozdział 5, n. 7 (PL 42,928; CCL 50.236).
z
„Nieodmienność z powodu jedności natury” wydaje nam się poprawką, którą zrobił
Mistrz w drugim „przekazie” czy wydaniu Sentencji, według często już przytaczanej Glossa
pseudo Piotra z Poitiers. Do słów bowiem Augustyna w dystynkcji 5, rozdziale 1, na końcu
n. 2: „Co jest orzekane względem czegoś, nie wyraża istoty”, ów bezimienny glosator dołącza wyjaśnienie: „Lecz czy tego rodzaju miana ‘podobne’, ‘równe’, orzekane są w odniesieniu? Tak. A jednak wskazują substancję... Tego rodzaju zarzuty nie dotyczą Mistrza Piotra.
Nie twierdzi bowiem, że te i podobne miana orzekane są o Bogu według istoty, lub orzekają Bożą istotę. Niczego bowiem nie twierdzą, lecz tylko wykluczają. Gdy bowiem mówi się:
‘Ojciec i Syn są podobni’ lub ‘równi’, chociaż wydają się mieć moc twierdzenia, mają moc
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3.a Tu jakim sposobem mówi się podobny i co to jest podobieństwo. To samo mówimy także o podobnym i podobieństwie. Gdy bowiem
Syn zwany jest podobny Ojcu, mówi się wprawdzie w odniesieniu, lecz podobny jest Ojcu z powodu jedności istoty; więc tylko nazwa jest w odniesieniu, podobieństwo zaś jest brakiem różnicy.784
[225] 4. Niektórym wydaje się, że mianem równości lub podobieństwa niczego się nie stwierdza, lecz wyklucza się. Stąd niektórym785
uczenie wydaje się, że mianem równości lub podobieństwa nie stwierdza
się czegoś, lecz wyklucza: że w tym znaczeniu mówi się Syn równy Ojcu,
ponieważ ani większy odeń nie jest, ani mniejszy, a to dla jedności istoty.
Tak zwie się też podobny, ponieważ ani różny, ani obcy, ani w czymś niepodobny, a to dla niezłożoności istoty. A więc dlatego, że Syn jest zrodzony
przez Ojca, nie jest Ojcu równy lub nierówny, ani podobny lub niepodobny,
lecz równy i podobny według substancji.
Rozdział 2 (132).
1. O zdaniu św. Hilarego, którym wykazuje własności w Trójcy. Nie
należy tu pominąć tego, co omawiając własności osób rzecze dostojny mąż
Hilary,786 że wieczność jest w Ojcu, piękno w Obrazie, użycie w Darze.
przeczenia; i jest tak, jakby mówiono: ‘W niczym niepodobni, w niczym nierówni’. Mistrz
jednak w pierwszym przekazie Sentencji przekazał, że gdy mówi się ‘Trzy osoby są podobne’,
znaczenie jest: ‘Są jednej istoty’ i orzekana jest tam istota Boża. Lecz potem to poprawił, i co
powtórnie zostało przekazane, jest powiedziane ostrożniej, jedno i drugie zaś po katolicku”
(b 34b; n 7d); zobacz: J. Schneider, Die Lehre vom Dreieinigen Gott..., 197, przypis 57, gdzie
zawarty jest tekst pełny.
a
„podobieństwo jest brakiem różnicy”: tu z pewnością trzeba wyodrębnić pierwszy przekaz czyli wydanie Sentencji od drugiego; mamy bowiem świadectwo Mistrza Prepozytyna (około
1190-1194), które mocno poparte jest wieloma poprawkami kodeksów. W swojej bowiem Summa „Qui producit ventos”, I, zagadnienie 1, „pyta się, dlaczego przystajemy na miana, które zawierają odniesienie jednej osoby do drugiej, a słowa i imiesłowy orzekane są w liczbie mnogiej
o trzech osobach, a o innych przymiotnikach nie podobnie... Są jedni, którzy mówią, że te wyrazy: ‘równy’, ‘podobny’ brane są tylko wykluczająco, jak gdy mówi się: ‘Ojciec i Syn są równi’, to
znaczy nie są nierówni, oraz ‘są podobni’, to znaczy nie są niepodobni [porównaj słowa pseudo
Piotra z Poitiers w poprzednim przypisie]. W tym poglądzie wydaje się, że najważniejszy był Mistrz
Piotr Lombard. W pierwszym bowiem wydaniu Sentencji powiedział: ‘Podobieństwo jest istotą
bez różnicy’; a w drugim powiedział jakby poprawiając: ‘Podobieństwo jest brakiem różnicy’;
jakby mówił: ‘Ojciec i Syn zwani są podobni, ponieważ nie są różni” (z kodeksów: Erlangen, Biblioteka Uniwersytecka, 260,2c; Tuluza, Biblioteka Miejska. 159,142r; Todi, Biblioteka Miejska,
71,1d-2a). Zobacz: Recherches de Théologie ancienne et médievale 2(1930)90; Mediaeval Studies 8(1946)52, przypis 1; J. Schneider, Die Lehre vom Dreieinigen Gott..., 199, przypis 62. –
Sporo kodeksów dotąd czyta istota bez różnicy; w innych ten pierwotny odczyt albo jest wyskrobany, albo przekreślony, a ów nowy odczyt wstawiony; jeszcze inne kodeksy zawierają tylko
drugi odczyt. Nic o tym nie ma w Glossa pseudo Piotra z Poitiers, prócz odczytu ‘brak różnicy’.
784
Zobacz: Hilary, De Synodis, n. 73: „Podobieństwo naturalne same rzeczy zrównuje
przez podobieństwo istoty nie (!) bez różnicy” (PL 10,528 B).
785
Wśród nich Piotr Abelard, Theologia christiana, IV (PL 178,1265 D – 1266 C).
786
De Trinitate, II, n. 1 (PL 10,51 A).
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2.b Augustyn. O Hilarym, który mówi: Wieczność jest w Ojcu, piękno w Obrazie, użycie w Darze. Augustyn uczy tu w jakim znaczeniu
mają być pojmowane te słowa Hilarego, a najpierw dlaczego Ojcu
przyznaje się wieczność. Te słowa są tak wielkiej trudności, że nad ich
pojmowaniem i wyjaśnieniem Augustyn usilnie pracował, jak sam dowodzi w VI księdze De Trinitate, mówiąc tak:787 „Ktoś, gdy chciał krótko wyrazić własności poszczególnych osób w Trójcy, rzekł: Wieczność jest w [226]
Ojcu, piękno w Obrazie, użycie w Darze. A ponieważ mąż był nie miernej
powagi w opracowaniu Pism i głoszeniu wiary – Hilary bowiem zawarł to
w swych księgach – tych wyrazów, to jest Ojca i Obrazu i Daru, wieczności,
piękna i użycia, ukryte badając pojmowanie na ile zdołam, myślę że pójdę
za nim w wyrazie ‘wieczność’ (Uważaj!) jeżeli Ojciec nie ma ojca, z którego by był, Syn zaś jest z Ojca, aby był i był mu współwieczny.” – Tu dlaczego Obrazowi piękno. „Obraz bowiem,788 jeżeli doskonale wypełnia to,
czego jest obrazem, sam temu dorównuje, a nie to swemu obrazowi.
W tym obrazie wymienił ‘piękno’, sądzę, że z powodu wspaniałości: gdzie
jest taka odpowiedniość i pierwotna równość i pierwotne podobieństwo,
w żadnej rzeczy nie odległe, żadnym sposobem nierówne, i z żadnej strony niepodobne, lecz do utożsamienia odpowiadające temu, czego jest obrazem. Gdzie jest pierwsze i najwyższe życie, dla kogo nie czym innym jest
żyć, a czym innym istnieć, lecz tym samym, to jest jednym, tak jak doskonałe słowo, któremu czegoś nie brakuje i pewna umiejętność Boga wszechmogącego i mądrego, pełna wszelkich zasad żywych niezmiennych; i wszystko w nim jedno, jak on jedno z jednego, z którym jedno. Tam Bóg zna
wszystko, co przez niego czyni.” – Tu o Duchu Świętym, dlaczego zwany jest użyciem. „Jest zaś pewne niewymowne połączenie Ojca i Obrazu,789 które nie jest bez używania, bez miłości, bez radości. Ta więc miłość,
rozkosz, szczęście lub błogość, jeżeli jednak jakimś ludzkim głosem godnie jest wypowiadana, ‘używaniem’ krótko przezeń została nazwana; i jest
w Trójcy Duch Święty, nie zrodzony, lecz rodzica i zrodzonego słodycz,
ogromną obfitością i bogactwem zalewająca wszystkie stworzenia według
ich pojemności. Przeto ci trzej wydają się określani przez siebie wzajem,
i są w sobie nieskończeni. Kto to widzi, chociaż po części lub przez zwierciadło i przez podobieństwo,790 niech raduje się poznając Boga i czyni
dzięki; kto zaś nie widzi, niech zdąża przez pobożność do widzenia, a nie
przez ślepotę do spotwarzania, ponieważ Bóg jest jeden, a jednak Trójca.”
3. Że nie tylko te słowa Hilarego, lecz ich wyłożenie przez Augustyna jest jak najbardziej ciemne. Oto masz, jak należy przyjmować
b

Częściowo w Glossa na Rz 11,36 (PL 191,1495 A).
Rozdział 10, n. 11 (PL 42,931; CCL 50,241).
788
Augustyn, tamże.
789
Augustyn, tamże, nn. 11-12 (PL 42,932; CCL 50,242n).
790
Zobacz 1 Kor 13,12.
787
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powyższe słowa Hilarego, chociaż są takiej głębi, że nawet stosując wyjaśnienie ledwie trochę zdoła pojąć ludzki rozum, ponieważ i sam ich wykład,
który dał tu Augustyn, ma w sobie bardzo wiele trudności i niejasności.
[227] 4. Że według tego wykładu nie wyróżniają się tam trzy właściwości osób. Albowiem według powyższego wykładu nie wyodrębniają
się tu owe trzy właściwości wyżej oznaczone,791 lecz ukazane są same hipostazy wzajemnie różne. – Że mianem wieczności oznaczone jest tam to
pojęcie, które znaczy niezrodzony. Jednak mianem wieczności wydaje
się tam oznaczona właściwość, którą oznajmia to miano ‘niezrodzony’.
5. W jakim znaczeniu powiedział to: obraz, jeżeli doskonale spełnia itd. Lecz zobaczmy co to jest, co mówi:792 „Obraz bowiem, jeżeli doskonale wypełnia to, czego jest obrazem, sam temu dorównuje, a nie to swemu
obrazowi.” Wydaje się bowiem mówić, że Syn, który jest obrazem Ojca, dorównuje Ojcu, a nie Ojciec Synowi, chociaż w Piśmie Świętym i Syn zwany
jest równy Ojcu, i Ojciec Synowi; lecz Syn ma to od Ojca, że jest równy,
Ojciec zaś nie ma od Syna; a jednak Syn w pełni i doskonale jest równy
Ojcu, to jest obraz, temu, którego jest obrazem.
6.c Hilary w księdze De synodo:793 „Obraz jest wyglądem nie różny od tego,
wobec którego jest wyobrażony. Bo nikt nie jest obrazem sam dla siebie, lecz
trzeba by obraz ukazywał tego, którego jest obrazem. Obraz tedy jest podobieństwem rzeczy wyobrażonym i nie różnym, aby rzeczy dorównać. Jest więc
Ojciec, jest i Syn, ponieważ obrazem Ojca jest Syn; a ponieważ obraz istnieje,
by być obrazem rzeczy, trzeba by, na ile jest obrazem, miał w sobie i naturę
i istotę pierwowzoru.

7. Dlaczego mówi się, że Hilary w powyższych słowach oznaczył
własności osób, chociaż właściwości nie są tam wyrażone. Mówi się
przeto, że w powyższych słowach Hilary oznaczył własności osób, ponieważ stwierdził imiona osób w odniesieniu, mianowicie Ojca, Obrazu, Daru, które orzekane są o osobach w odniesieniu, a właściwości oznaczają,
czym osoby się różnią. Tak bowiem Duch Święty zwany jest w odniesieniu
‘dobrodziejstwem’, jak ‘darem’. Samych jednak właściwości nie oznaczył
trzema innymi nazwami, zgodnie ze wspomnianym wykładem Augustyna,
jak tylko samym mianem ‘wieczność’, przez które chciał, by rozumiano nie
samo ojcostwo, lecz to pojęcie, które brzmi ‘niezrodzony’.
791

Dystynkcja 26, rozdziały 2-3, lub Dystynkcja 31, rozdział 2, n. 1.
Augustyn, jak wyżej, Dystynkcja 31, rozdział 2, n. 2.
c
Już do n. 2: „Obraz bowiem...(jak wyżej)” Glossa pseudo Piotra z Poitiers: „Zapamiętaj,
że obraz doskonale wypełnia, gdy jest tożsamy z tym, kogo jest obrazem, w pięknie i naturze i istocie, jak dalej mówi Hilary w pewnej glosie ulotnej, którą Mistrz zamieścił” (b 49v;
n 18,a-b; p 58c). Wtedy poniżej: „Hilary w księdze De synodo: to jest glosa ulotna” (b 49v;
n 18c; p 58d-59a). Znajduje się także jako dodatek w niektórych kodeksach Glossa na Rz 11,36.
793
Numer 13 (PL 10,400 B-C).
792
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[228] 8.d Hilary w księdze De synodo:794 „Jeśliby ktoś powiedział, że Syn jest
nie mogący się narodzić i bez początku, jakby orzekając dwu bez zasady i dwu
nie mogących się narodzić i dwu niezrodzonych, dwu czynił bogów, niech będzie
wyklęty. Głową bowiem, która jest zasadą wszystkiego, Syn; głową zaś, która
jest zasadą Syna, Bóg. Tak bowiem do samego niezapoczątkowanego, początku wszystkiego, wszystko przez Syna odnosimy. Wyznawać, że Syn nie może
się narodzić jest jak najbardziej bezecne. Bo już nie będzie jeden Bóg, ponieważ głoszenia jednego Boga domaga się natura jednego nie mogącego się narodzić Boga. Ponieważ więc Bóg jest jeden, dwóch nie mogących się narodzić
być nie może: skoro więc Bóg jest jeden, (chociaż i Ojciec jest Bogiem i Syn
Boży jest Bogiem), dlatego niemożliwość narodzenia jest tylko u jednego; Syn
zaś przeto Bogiem, ponieważ istnieje zrodzony z istoty nie mogącej się narodzić.
Głową bowiem wszystkiego jest Syn, lecz głową Syna jest Bóg; i do jednego Boga
wszystko w tym stopniu i w tym wyznaniu się odnosi, ponieważ wszystko bierze
od niego zasadę, bo sam jest zasadą.” – Ten sam pisarz w tym samym dziele:795
„Wszystkim stworzeniom wola Boga przyniosła substancję, lecz Synowi naturę
dało doskonałe zrodzenie z substancji nie mogącej doznawać i niezrodzonej.
Wszelkie stworzenia bowiem takie są, jakie Bóg zechciał, by były. Syn zaś zrodzony z Ojca samoistnieje taki, jaki jest i Bóg. I nie niepodobną sobie natura
wydała naturę, lecz zrodzony z substancji Ojca, przyniósł naturę według zrodzenia, a nie jak stworzenia istotę z woli.”

9.e Że tę samą różnicę osób oznacza Augustyn innymi słowami, bez
wykładu właściwości ich trzech. To także wiedzieć należy, że Augustyn
chcąc wykazać różnicę tychże trzech osób bez wyrażenia owych trzech wyżej wspomnianych własności, tak mówi w pierwszej księdze De doctrina
christiana:796 „W Ojcu jest jedność, w Synu równość, w Duchu Świętym
zgoda jedności i równości; a wszystkie te trzy jedno z powodu Ojca, wszystkie równe z powodu Syna, wszystkie związane z powodu Ducha Świętego.
Przeto Ojciec i Syn i Duch Święty i każdy z nich z osobna jest Bogiem, a wszyscy razem jeden Bóg; i każdy z nich jest pełną substancją i wszyscy razem
jedną substancją. Ojciec nie jest Synem, ani Duchem Świętym; Syn ani Ojcem nie jest, ani Duchem Świętym; Duch Święty ani Ojcem, ani Synem;
lecz Ojciec tylko Ojcem, i Syn tylko Synem, i Duch Święty tylko [229] Duchem Świętym. Ta sama trzech wieczność, ta sama niezmienność, ten sam
majestat, ta sama moc”. W tych słowach otwarcie wyrażona jest odrębność
trzech osób.

d
O tych zapisach nie ma mowy we wspomnianej Glossa, którą niegdyś przypisywano
Piotrowi z Poitiers. W różnych kodeksach różnie też są rozłożone; czasem bowiem tu, czasem
po n. 9, czasem też znajdują się za następującym rozdziałem trzecim.
794
Numery 59-60 (PL 10,521 A-C).
795
Numer 58 (PL 10,520 C).
e
Słowa Augustyna tu zamieszczone znajdują się także w Glossa na Rz 11,36 (PL 191,
1494 C-D).
796
Rozdział 5, n. 5 (PL 34,21; CSEL 80,10n; CCL 32,9).
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Rozdział 3f (133).
Dlaczego Ojcu przypisuje się jedność, a Synowi równość. Lecz
wielu wzrusza, że Ojcu przypisuje jedność, Synowi równość. Gdy bowiem
jedność orzeka się według substancji, jest nie tylko w Ojcu, lecz i w Synu
i w Duchu Świętym; a równość jedna jest Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Dlaczego więc Ojcu przypisuje się jedność, a Synowi równość? – Może
z tego samego powodu jedność według Augustyna przypisuje się Ojcu,
z którego wyżej według Hilarego przypisuje się mu wieczność: bo mianowicie Ojciec tak istnieje, że nie jest od innego i że zrodził Syna, jednego ze
sobą Boga, i Duch Święty od niego pochodzi, jeden z nim Bóg. Mówi się
więc, że jedność jest w Ojcu, nie ma czegoś innego z czego by istniał: bo
nie jest od innego, i nie ma od niego czegoś lub kogoś od wieczności,
co nie byłoby jedno z nim. Syn bowiem i Duch Święty są jednym z Ojcem;
stąd Prawda rzecze:797 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Rozdział 4 (134).
1.g Dlaczego mówi się, że Ojciec i Syn są jedno, lub jednym Bogiem, a nie jeden: ponieważ słusznie można mówić, że rzeczy jednej
natury są jedno wprost i z dodatkiem, rzeczy zaś różnej natury nie
mogą być zwane jedno, jeżeli nie powie się co jedno. Tu trzeba powiedzieć, że Ojciec i Syn i Duch Święty [230] słusznie mówi się, że są jedno
i jeden Bóg, ale nie jeden. Rzeczy bowiem dwie lub więcej można powiedzieć, że są jednym, jeżeli są jednej istoty i jedna jest ich natura; jeden zaś
lub jedna nie można mówić o różnych rzeczach, jeżeli się nie doda co jeden
lub jedna; gdy się to doda, można poprawnie mówić o rzeczach i jednej
i różnej substancji. – Stąd Augustyn w VI księdze De Trinitate tak mówi:798
„Nie wiem, czy w Piśmie Świętym jest powiedzenie ‘są jedno’ o tych, których natura jest różna. Jeżeli zaś jest wiele jakichś tej samej natury a różne
rzeczy myślą, nie są jedno na ile różne rzeczy myślą. Gdy więc tak się mówi
f
Zobacz: L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur..., 569-576; J. Schneider,
Die Lehre vom Dreieinigen Gott..., 112 n).
797
J 10,30.
g
Zasada tu wypowiedziana (na początku n. 1) zawarta jest już w Glossa na 1 Kor 6,17:
„Pilnie zważ, że gdy mówi się o dwu lub więcej rzeczach ‘jeden jest’ lub ‘jedna jest’, i dodaje
się co jeden lub co jedna, można powiedzieć i o tych, które są różne i o tych które są jednej
substancji” (PL 191,1583 A-B; x 84a; z 51a); słowa te, jak słusznie wskazuje rubryka marginalna w kodeksie „z”, są Augustyna, Contra Maximinum, II,20,1 (PL 42,788). Tu Mistrz
w pewien sposób zależy od Gilberta Porretańskiego, Glossatura, do tego urywka (zobacz,
A. M. Landgraf, Mitteilungen zur Schule Gilberts de la Porrée, w: Collectanea Fransciscana 3(1933)191). – Słowa Augustyna, które następują, znajdują się częściowo w tej samej
Glossa Lombarda. Innym źródłem wydaje się jego Glossa na Ps 5,3 (PL 191,95 D), gdzie
przytoczone są słowa Augustyna Super Ioannem (tu niżej w n. 2).
798
Rozdział 3, n. 4 (PL 42,926; CCL 50,231n); gdzie też tekst bezpośrednio następny.
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jedno, że nie dodaje się co jedno, i wiele zwie się jedno, oznacza się tę samą
naturę i istotę, nie poróżnione i nie inaczej myślące.” – Daje przykład.
„Stąd Paweł i Apollo, którzy i obaj byli ludźmi i to samo myśleli, nazwani
zostali jednym, gdy powiedziano:799 Ten co sadzi i podlewa jednym są.
Gdy więc dodaje się co jedno, można oznaczać coś, zrobione jedno z wielu,
chociaż różnych naturą; jak dusza i ciało nie mogą zaiste być zwane jedno,
(cóż bowiem bardziej różnego?), jeżeli nie doda się, lub pomyśli, co jedno,
to jest jeden człowiek. Stąd Apostoł mówi:800 Kto łączy się z Panem,
jednym duchem jest; nie powiedział jeden jest lub jednym są, lecz dodał
duchem. Różnią się bowiem naturą duch człowieka i duch Boga, lecz duch
człowieka tkwiąc, staje się jednym duchem z Bogiem”, ponieważ staje się
uczestnikiem prawdy jego szczęśliwości. Jeżeli więc o tych, które są różnej
substancji, poprawnie mówi się że są jednym duchem, o ile bardziej ci, którzy są jednej substancji, słusznie mówi się, że są jednym Bogiem. „Ojciec
więc i Syn jednym są, mianowicie według jedności substancji i jednym
Bogiem.”
2. O błędnowierstwie Ariusza. Za to potępione jest ariańskie błędnowierstwo, które, jak mówi Augustyn w księdze De haeresibus,801 nie chce,
żeby „Ojciec i Syn i Duch Święty byli jednej substancji oraz natury, lub by
wyraźniej rzec, istoty, która po grecku zwie sią ‘usia’, lecz żeby Syn był
stworzeniem.” – O błędnowierstwie Sabeliusza. Także i sabeliańskie,
które jak Augustyn mówi w tej samej księdze,802 głosiło, że „ten sam jest
Chrystus i Ojciec i Duch Święty”, by była trójca imion bez substancji osób.
– „Obie zarazy, jak mówi Augustyn [231] Super Ioannem,803 wytrąca Prawda mówiąc:804 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oba usłysz i zauważ, i jedno
i jesteśmy, a od Charybdy i od Scylli będziesz uwolniony. Że bowiem rzekł
jedno, wyzwala cię od Ariusza, że rzekł jesteśmy, wyzwala cię od Sabeliusza. Jeżeli jedno, więc nie różne; jeżeli jesteśmy, więc i Ojciec i Syn; jesteśmy bowiem nie powiedziałby o jednym, ani jedno o różnym. Niech więc
zawstydzą się Sabelianie, którzy mówią, że ten sam jest Ojcem, który jest
Synem, mieszając osoby; oni też nazwani zostali patrypasjanami, ponieważ
mówią, że Ojciec został umęczony. Arianie zaś mówią, że czym innym jest
Ojciec, czym innym Syn, nie jedną substancją, lecz dwiema: że Ojciec większy, Syn mniejszy. Nie mów tego ty, katoliku. Żegluj więc pośrodku, unikaj
obu niebezpiecznych brzegów, i mów: Ojciec jest ojcem, a Syn jest synem;
inny Ojciec, inny Syn, lecz nie coś innego, a nawet to samo, ponieważ
jeden jest Bóg.” – Oto wykazane zostało, dlaczego mówi się, że jedność jest
w Ojcu, gdy ci trzej jednym są.
799

1 Kor 3,8.
1 Kor 6,17.
801
Numer 49 (PL 42,39).
802
Numer 36 i 41 (PL 42,32n).
803
Traktat 36, nn. 8-9 (PL 35,1667n; CCL 36,328 nn).
804
J 10,30.
800
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3.h Hilary w księdze De synodo:805 „Wydaje się, że może mniej wyraźnie powiedziała wiara o podobieństwie bez różnicy Ojca i Syna, skoro myślała o Ojcu
i Synu i Duchu Świętym, że tak w imionach oznaczona jest własna każdemu
substancja i porządek i chwała, iż są wprawdzie przez substancję trzej, przez
współbrzmienie zaś jedno. Zgromadzony więc Synod Świętych chcąc zapobiec
tej bezbożności, która liczbą imion wyśmiałaby prawdę Ojca i Syna i Ducha
Świętego, jakoby nie bytowała samoistnie przyczyna każdego z osobna imienia,
trojaka nazwa osiągnęłaby jedność pod błędnością imion, i Ojciec sam, oraz jeden
i ten sam, miałby imię i Ducha Świętego i Syna: z tego powodu mówili, że są
trzy substancje, samoistne osoby przez substancje wykładając, a nie rozróżniając
substancji Ojca i Syna różnością niepodobnej istoty. Co zaś powiedziane zostało,
‘iż są wprawdzie przez substancję trzej, przez współbrzmienie zaś jedno’, nie ma
błędu, ponieważ wymieniając jednocześnie Ducha, to jest Pocieszyciela, wypada
głosić jedność współbrzmienia raczej, niż istoty przez podobieństwo substancji.”
– Ten sam pisarz w tym samym dziele:806 „Gdy Boga Ojca wyznajemy i Chrystusa Syna Bożego głosimy, a wyznanie w tym dwóch bogów byłoby niereligijne, nie mogą według braku różności natury i nie różniącego się imienia, nie
być jednym w rodzaju istoty, których istoty imię nie może być jak tylko jedno.
Bo religijna jedność imienia, z istoty nie różniącej się natury, ustanowionej
osoby nie odejmuje zrodzonej istocie, by jedyna i pojedyncza substancja Boga
pojmowana była przez jedność imienia, skoro jedno imię obu istot, to znaczy
Bóg jeden, orzekane jest dla nie różnej natury podobnej substancji w obu.”

[232] Rozdział 5 (135).
Dlaczego mówi się, że równość jest w Synu, skoro jedna jest równość trzech. Zobaczmy teraz, dlaczego mówi się, że równość jest w Synu,
skoro jedna i najwyższa jest równość trzech. – To zapewne dlatego zostało
powiedziane,807 ponieważ Syn zrodzony jest przez Ojca równy rodzącemu
i darowi, który od obu pochodzi, i dlatego ci trzej zwani są równi ze względu
na Syna. Syn bowiem ma od Ojca, że jest równy jemu i Duchowi Świętemu,
a Duch Święty od obu ma, że jest równy obu. To zaś mówimy bez wyniosłości
twierdzenia i bez przesądu wyższego pojmowania, woląc w otwieraniu tak
zamkniętych mów słuchać bardziej doświadczonych niż coś innym wsączać.
Rozdział 6 (136).
Dlaczego mówi się o Duchu Świętym, że jest zgodą lub złączeniem
obu. Że zaś mówi się, iż w Duchu Świętym jest zgoda obu i przez niego
wszystko jest złączone, łatwiej jest nam pojąć, przywołując na pamięć wyżej
h

O tej ulotnej glosie pseudo Piotr z Poitiers nic nie przedkłada.
Numery 31-32 (PL 10,504 A – 505 A).
806
Numery 41-42 (PL 10,513 C – 514 A).
807
Wyżej, Dystynkcja 31, rozdział 2, n. 9, gdzie także powiedziano, że Duch Święty jest
zgodą, (jak niżej, w rozdziale 6).
805
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powiedziane. Wyżej bowiem,808 według powag Świętych powiedziane
zostało, iż Duch Święty jest miłością, którą Ojciec miłuje Syna a Syn Ojca.
Słusznie więc Duch Święty zwie się złączeniem lub zgodą Ojca i Syna,
a przez niego wszystko złączone. – Stąd Augustyn w XV księdze De Trinitate:809 „Pewną wspólnotą współistotnego Ojca i Syna jest Duch obu.”
Tenże sam w VII księdze:810 „Duch Święty jest najwyższą miłością, obu
łączącą, nas podłączającą.”
DYSTYNKCJA XXXII
Rozdział 1i (137).
1. Czy Ojciec lub Syn miłuje Duchem Świętym, skoro dla Boga miłować jest tym samym co istnieć. Tu rodzi się pytanie z powyższych wyprowadzone. Powiedziane zostało [233] bowiem wyżej,811 i wykazane
powagami Świętych, że Duch Święty jest wspólnotą Ojca i Syna oraz miłością, którą Ojciec i Syn wzajemnie się miłują. Dlatego pyta się, czy Ojciec
lub Syn przez Ducha Świętego lub Duchem Świętym miłuje. – Co zaiste wydaje się trzeba powiedzieć według powag wyżej przytoczonych, którymi
dowodzi się, że Duch Święty jest „czym812 zrodzony miłowany jest przez
rodzącego i rodziciela swego miłuje.” – Lecz na odwrót: Jeżeli mówi się,
że Ojciec lub Syn miłuje przez Ducha Świętego, wydaje się, że jest przez
Ducha Świętego, bo dla Boga nie czym innym jest istnieć, a czym innym
miłować, lecz tym samym; ponieważ, jak mówi Augustyn w XV księdze
De Trinitate,813 „cokolwiek w owej prostej naturze wydaje się orzekane
według jakości, należy pojmować według istoty”, jak dobry, wielki, nieśmiertelny, mądry, miłujący i tego rodzaju. Przeto jeżeli Ojciec i Syn miłuje
przez Ducha Świętego, wydaje się istnieć przez tegoż Ducha; i nie tylko
istotą swą miłuje, lecz także Darem.
2. To zagadnienie jest nie do rozwiązania, przewyższające ludzkie
pojęcie, powagi w nim są sprzeczne. Na to pytanie, ponieważ zawiera
głębinę zbytniej głębokości, to tylko odpowiemy, co Augustyn zdaje się zaznaczać, mianowicie, że Ojciec i Syn miłują się i zachowują jedność nie tylko
swą istotą, lecz swym własnym Darem. Co chociaż wyżej zostało przedłożone,814 powtórzyć nie mierzi, ponieważ tak wypada.
808

Dystynkcja 10, rozdziały 1-3.
Rozdział 27, n. 50 (PL 42,1097; CCL 50A,532).
810
Rozdział 3, n. 6 (PL 42,938; CCL 50,254).
i
Zobacz: L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur..., 624-631.
811
Jak wyżej, n. 6 a pełniej w Dystynkcji 10, rozdziałach 1-3.
812
Słowa są Augustyna, niżej na początku n. 3.
813
Rozdział 5, n. 8 (PL 42,1062; CCL 50A,470).
814
Dystynkcja 10, rozdział 2, n. 5.
809
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3. Otwarcie mówi, że Ojciec i Syn i istotą i Darem swoim miłują
się i zachowują pokój. Mówi więc w VI księdze De Trinitate tak:815 „Jawne
jest, że nie ktoś z obu jest, kim obaj się łączą, kim zrodzony miłowany jest
przez rodzącego i rodzica swego miłuje; zachowując jedność pokoju816 nie
przez uczestnictwo, lecz z istoty swojej i nie z daru kogoś wyższego, lecz
swojego własnego.” Oto mówi tu, że swą istotą i swoim Darem zachowują
jedność. – Tenże sam w XV księdze De Trinitate:817 „W tej Trójcy któż
ośmieli się powiedzieć, że Ojciec ani siebie, ani Syna, ani Ducha Świętego
nie miłuje, jak tylko przez Ducha Świętego?” Tu wyraźnie ukazuje, że Ojciec
miłuje nie tylko przez Ducha Świętego; nie mówi jednak wprost, że Ojciec
nie miłuje przez Ducha Świętego.
[234] Rozdział 2 (138).
1k. Czy Ojciec jest mądry mądrością, którą zrodził, tak jak miłuje
miłością, która od niego pochodzi. Prócz tego starannie trzeba zbadać,
czy Ojciec jest mądry mądrością, którą zrodził, którą jest tylko Syn. – Wydaje się, że można to udowodnić z podobnego: jeżeli bowiem miłuje miłością, która od niego pochodzi, dlaczego więc nie jest mądry i pojmuje
mądrością i pojętnością, którą zrodził? – To zagadnienie zdaje się ponaglać, jak mówi Augustyn w VII księdze De Trinitate,818 to, co napisał Apostoł mówiąc:819 Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą; gdy pyta się „czy
Ojciec tak jest mądrości i mocy swojej, że tą mądrością jest mądry, którą
zrodził, i tą mocą jest mocny, którą zrodził.”
2. Tu określa mówiąc, że Ojciec nie jest mądry mądrością którą
zrodził. „Lecz tak nie jest.820 Ponieważ tam istnieć jest tym, co być mądrym,
Ojciec jest mądry nie przez tę mądrość, którą zrodził; inaczej nie ona jest
od niego, lecz on od niej. Jeżeli bowiem mądrość, którą zrodził jest mu
przyczyną, by był mądry, ona także jest mu przyczyną, by istniał, co nie może
się stać, jak tylko rodząc lub robiąc. Lecz ani rodzicielką, ani twórczynią
Ojca ktoś nazwałby jakimś sposobem mądrość: cóż bowiem bardziej obłąkanego? Więc Ojciec jest tą mądrością, którą jest mądry, Syn zaś zwany jest
mądrością Ojca i mocą Ojca. Nie ponieważ Ojciec przez niego jest mądry lub
mocny, lecz ponieważ Syn, mądrość i moc, jest z Ojca mądrością i mocą.”
Z tego wynika, że Ojciec nie jest mądry zrodzoną mądrością, lecz samym
sobą, mądrością niezrodzoną.
815

Rozdział 5, n. 7 (PL 42,928; CCL 50,235).
Zobacz Ef 4,3
817
Rozdział 7, n. 12 (PL 42,1065; CCL 50A,475).
k
Zagadnienie przedłożone jest w Summa sententiarum, I,11 (PL 171,1086 C; 176,60 A);
lecz natchniony przez nią Mistrz udaje się do tekstu Augustyna, by znaleźć rozwiązanie. Zobacz
także: Lombard, Glossa na 1 Kor 1,24 (PL 191,1545 B-D).
818
Rozdział 1, n. 1 (PL 42,933; CCL 50,244).
819
1 Kor 1,24.
820
Augustyn, jak wyżej, n. 2 oraz rozdział 3, n. 4 (PL 42,935n, 937; CCL 50,249, 251).
816
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3.l Augustyn w księdze 84 Quaestionum:821 „Gdy Bóg zwany jest mądry,
a zwany jest mądry mądrością, bez której, że kiedyś był, lub mógł być, niegodziwe jest [235] wierzyć, nie jest zwany mądry przez uczestnictwo w mądrości,
jak dusza, która może i być i nie być mądra, lecz ponieważ sam zrodził tę mądrość, którą zwany jest mądry.” – Zwróć czytelniku uwagę: Mówi, że Ojciec jest
mądry zrodzoną mądrością, co sprzeciwia się innym świadectwom. Jednak Augustyn poprawia to w księdze Retractationes mówiąc:822 „Rzekłem w księdze 84
Quaestionum o Ojcu, że sam zrodził tę mądrość, którą zwany jest mądry; lecz
lepiej to zagadnienie opracowałem później w księdze De Trinitate.”

4.m Czy Syn jest mądry mądrością zrodzoną lub niezrodzoną. Potem
niektórzy zwykli pytać, czy Syn jest mądry mądrością zrodzoną, czy niezrodzoną. Jeżeli bowiem nie jest mądry zrodzoną mądrością, nie jest też mądry sam ze siebie; jeżeli zaś mądry jest zrodzoną mądrością, nie wydaje się
mądry mądrością niezrodzoną, i tak nie wydaje się mądry od Ojca, chociaż
od Ojca ma wszystko.823 – Odpowiedź. Odpowiadamy na to, że jedna jest
mądrość Ojca i Syna i Ducha Świętego, jak jedna istota, ponieważ mądrość
w prostocie jego natury jest istotą. A jednak tylko Syn jest mądrością zrodzoną, a Ojciec mądrością niezrodzoną; i mądrość zrodzona jest z mądrości niezrodzonej lub od mądrości niezrodzonej. A ponieważ tym samym
jest tam istnieć, co być mądrym, pozostaje, że mądrość zrodzona jest mądra z mądrości niezrodzonej. – A więc Syn nie jest zwany mądrością Boga,
jakby on sam był pojętny lub mądry dla siebie i dla Ojca i dla Ducha Świętego; ponieważ, jak mówi Augustyn w XV księdze De Trinitate,824 „jeżeli
sam Syn pojmuje tam i dla siebie i dla Ojca i dla Ducha Świętego, dochodzi
się do tej niedorzeczności, że Ojciec nie jest mądry z siebie samego, lecz
z Syna; ani mądrość nie zrodziła mądrości, lecz Ojciec zwany jest mądry
l
O tej nocie tak mówi Glossa pseudo-Piotra z Poitiers: „Lecz należy zapamiętać, że powyższemu zdaje się przeczyć Augustyn w księdze 84 Quaestionum; lecz w księdze Retractationum poprawił. I to jest, co znajduje się wypisane na marginesie ksiąg” (b 51v; n 19b;
p 60a). Idąc za kodeksami notę umieściliśmy tutaj, chociaż wydaje się, że wspomniana
Glossa chce ją mieć po rozdziale piątym.
821
Mianowicie De divinis quaestionibus 83, zagadnienie 24 (PL 191,1545 B-D).
822
Księga I, rozdział 26 (PL 32,625; CSEL 36,118).
m
Zagadnienie nasuwa Summa sententiarum, I,11 (PL 171,1086 C; 176,60 A); wyraźniej
sam Lombard w Glossa na 1 Kor 1,24: „Strzeż się myśleć, że Syn zwany jest mądrością Boga,
jakoby on sam był pojętny i mądry dla siebie i Ojca i Ducha Świętego. Augustyn, De Trinitate
(rubryka marginalna): ‘Jeżeli tam sam... z której jest zrodzony’” (PL 191,1545 B-D). Te słowa
Augustyna nieco szerzej są przytoczone niżej, w tym numerze i w następnym. Mistrz na
pewno zależy tu od Glossatura Gilberta Porretańskiego do tego urywka: „Zważ, że mówi:
‘Mądrością Boga”, i strzeż się, byś nie myślał, że Ojciec jest mądry z Syna...”; potem przytacza
tylko częściowo te same słowa Augustyna (Zobacz: A. M. Landgraf, Commentarius Porretanus
in primam epistolam ad Corinthios, w Studi e Testi, Vaticano 117(1945)21 przypis 15*; oraz
V. Malano, Il Commento alle lettere di S. Paolo di Gilberto Porretano, w Scholastica ratione
historico-critica instauranda, Roma 1951, s. 180).
823
Zobacz J 16,15.
824
Rozdział 7, n. 12 (PL 42,1065n; CCL 50A,476).
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tą mądrością, którą zrodził. Gdzie bowiem nie ma pojmowania, nie może
być i mądrości. Dlatego jeżeli Ojciec nie pojmuje sam sobie, lecz Syn pojmuje Ojcu, zaiste Syn czyni Ojca mądrym. A jeżeli to [236] jest Bogu istnieć, co być mądrym, i ta sama jest mu istota, co mądrość, nie Syn od Ojca,
co jest prawdą, lecz raczej Ojciec od Syna ma istotę: co jest jak najbardziej
niedorzeczne i błędne.”
5. Ojciec jest mądry tą, którą sam jest, mądrością i z niej Syn jest
zrodzony i mądry: ta niezrodzona, tamta zrodzona, jednak jedna
mądrość. Jest więc Bóg Ojciec mądry tą,825 którą sam jest mądrością swą;
a Syn, mądrość Ojca, jest mądry z mądrości, którą jest Ojciec, z którego został zrodzony Syn. Tak i Ojciec pojmuje tym, którym sam jest pojmowaniem: nie byłby bowiem mądry, kto nie byłby pojętny; Syn zaś, pojętność
Ojca, zrodzony jest z pojętności, którą jest Ojciec, z której jest i pojętny.”
– Dlatego Ojciec jest mądrością, i Syn mądrością, i obaj jedną mądrością;
a jednak sam Ojciec jest mądrością niezrodzoną, a sam Syn mądrością zrodzoną; jednak nie inną mądrością Ojciec, inną Syn, lecz jedną i tą samą.
Tak jak Ojciec jest Bogiem niezrodzonym, a Syn jest Bogiem zrodzonym,
i Bóg zrodzony nie jest Bogiem niezrodzonym; jednak dlatego Ojciec nie
jest innym Bogiem, Syn innym, lecz obaj jednym Bogiem; jednak nie
‘jeden’: ten jest bowiem zrodzony, ten niezrodzony, lecz nie ‘inny Bóg’, co
więcej obaj jednym, czyli jednym Bogiem. Tak mądrość zrodzona nie jest
mądrością niezrodzoną, lecz inna jest mądrość zrodzona, inna niezrodzona;
jednak nie jest inną mądrością, lecz jedną i tą samą mądrością.
Rozdział 3 (139).
1. Czy Syn jest mądry samym sobą lub przez samego siebie. Z powyższego wynika, że Syn nie jest mądry od siebie, ani ze siebie, lecz od
Ojca i z Ojca. Zwykło się jednak pytać, czy Syn jest mądry samym sobą lub
przez siebie samego.
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. Określenie innych. Inni zaś wprost i bez określenia zgadzają się na
tego rodzaju powiedzenia: „Syn jest mądry przez siebie, lecz nie od siebie
lub ze siebie”, oraz „Syn jest Bogiem przez siebie, lecz nie od siebie lub ze
siebie”; popierając to słowami Hilarego, który mówi, iż Syn działa nie od
siebie, lecz przez siebie, w IX księdze De Trinitate:826 „Natury, rzecze, której
przeczysz, [237] błędnowierco, ta jest jedność: by tak Syn działał przez
825
826

Augustyn, tamże, (PL 42,1066; CCL 50A,476).
Numer 48 (PL 10,319 C-D).
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siebie, by nie działał od siebie, i tak nie od siebie działał, by przez siebie
działał. Pojmij Syna działającego, a Ojca przez niego działającego. Nie od
siebie działa, gdy okazuje się, że Ojciec w nim pozostaje;827 przez siebie
działa, gdy zgodnie z narodzeniem Syna działa sam, co się jemu podoba.828
Niemocny byłby, nie od siebie działając; chyba że tak dalece sam działa;
nie byłby zaś w jedności natury, jeżeli tego, co czyni i w czym ma upodobanie, nie czyni przez siebie.” Jak więc, mówią, Syn działa przez siebie, lecz
nie od siebie; tak należy mówić, że Syn jest mądry przez siebie, lecz nie od
siebie. Tak i przez siebie Bogiem jest, lub powinien być zwany, jak mówią,
lecz nie od siebie lub ze siebie.
Rozdział 4 (140).
1. Czy jedna tylko jest mądrość Ojca. Potem niektórzy zwykli pytać,
czy tylko jedna jest mądrość Ojca.
2. Jakim sposobem niektórzy usiłują dowodzić, że mądrość Ojca
nie jest tylko jedna. Że nie jest, starają się wykazać w ten sposób: Syn,
mówią, jest mądrością Ojca zrodzoną, którą Ojciec mądry nie jest; jest więc
jakaś mądrość Ojca, którą nie jest mądry. Jest zaś i mądrość Ojca niezrodzona i nią Ojciec jest mądry; jest więc jakaś mądrość Ojca, którą jest mądry;
a ona nie jest tą mądrością Ojca, którą Ojciec nie jest mądry; a więc mądrość Ojca nie jest tylko jedna. Również, mądrość niezrodzona jest mądrością Ojca, i mądrość zrodzona jest mądrością Ojca; mądrość niezrodzona
nie jest zaś mądrością zrodzoną; a więc nie jedna tylko jest mądrość Ojca.
3. Że te i tego rodzaju niegodne są odpowiedzi. Te i tym podobne
jako sofistyczne i od prawdy odległe, a wszystkim biegłym w teologii jawne,
odrzucamy uznając za niegodne odpowiedzi; to jednak dodając, że jedna
tylko jest mądrość Ojca, lecz nie jednym sposobem zwana. Bo mądrością
Ojca zwana jest ta, którą zrodził, i mądrością Ojca zwie się ta, którą jest
mądry. Różna więc jest zasada powiedzenia. Ta bowiem nazywa się Ojca,
ponieważ ją zrodził, a tamta zwie się Ojca, ponieważ nią jest mądry. Jedna
jednak jest mądrość Ojca, ponieważ mądrość zrodzona jest tą samą mądrością
i ta, którą jest mądry, czy ta, którą nie jest mądry, pojmowana jest jako osoba
Ojca, czy istota Ojca; ponieważ osoba Ojca, którą pojmuje się, gdy mówi się
‘mądrość niezrodzona’, i osoba Syna, która oznaczana jest, gdy mówi się
‘mądrość zrodzona’, są jedną i tą samą mądrością, którą pojmuje się jako
istotę Bożą, wspólną trzem osobom.
[238] Rozdział 5 (141).
Jak w Trójcy jest miłość, którą jest Trójca, a jednak Duch Święty
jest miłością, która nie jest Trójcą, i nie ma stąd dwóch miłości: tak
i o mądrości. I jak w Trójcy jest miłość, którą jest Ojciec, Syn i Duch Święty,
827
828

Zobacz J 14,10: Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni uczynki.
Zobacz J 8,9: Ja to, co mu się podoba, zawsze czynię.
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która jest samą istotą Bóstwa; a jednak Duch Święty jest miłością, która nie
jest Ojcem ani Synem, a mimo to nie ma dwóch miłości w Trójcy829 – ponieważ miłość, którą ściśle jest Duch Święty, jest miłością, którą jest Trójca,
jednak nie jest samą Trójcą; tak jak Duch Święty jest istotą, którą jest Trójca,
jednak sam nie jest Trójcą – tak w Trójcy jest mądrość, którą jest Ojciec,
Syn i Duch Święty, która jest istotą Bożą, a jednak Syn jest mądrością, która
nie jest Ojcem lub Duchem Świętym; a jednak stąd nie ma tam dwóch
mądrości, ponieważ mądrość, która jest ściśle Synem, jest mądrością, która
jest Trójcą, sama jednak nie jest Trójcą; tak jak Syn jest istotą, którą jest
Trójca, sam jednak nie jest Trójcą.
Rozdział 6 (142).
1. Na jakiej zasadzie nie mówi się, że Ojciec jest mądry tą mądrością, którą zrodził, na tej samej wydaje się, że powinno się mówić, iż
Ojciec lub Syn nie miłują miłością, która od obu pochodzi. Prócz tego
starannie trzeba zapamiętać, że na tej zasadzie, na której nie mówi się, iż
Ojciec jest mądry mądrością, którą zrodził, wydaje się, że należy powiedzieć,
iż Ojciec nie miłuje Syna lub Syn Ojca tą miłością, która od obu pochodzi,
którą mianowicie ściśle jest Duch Święty. Jak bowiem dla Boga tym samym
jest być mądrym, co istnieć, tak tym samym jest dla niego miłować, co istnieć. A więc jak przeczy się że Ojciec jest mądry mądrością, którą zrodził,
bo gdyby się mówiło, iż nią jest mądry, pojmowano by, że nie ona od niego, lecz iż on od niej istnieje; tak wydaje się, że nie należy się zgadzać, iż
Ojciec lub Syn miłuje miłością, którą jest tylko Duch Święty, jeżeli nią bowiem miłuje Ojciec lub Syn, Duch Święty nie wydaje się pochodzić od Ojca
i Syna, lecz Ojciec i Syn od Ducha Świętego, ponieważ tym samym jest tam
miłować, co być. – Augustyn w VI księdze O Trójcy. Tymczasem wyżej
powiedziane zostało, i powagą Augustyna poparte, że w Trójcy „jest troje”:
jeden miłujący [239] tego, który z niego jest i jeden miłujący tego, z którego jest, i samo umiłowanie; a „nie jest kimś z dwóch ten, którym zrodzony
miłowany jest przez rodzącego i miłuje swego rodziciela.” Tymi słowami
otwarcie wskazane jest, że Ojciec Syna i Syn Ojca miłuje tą też miłością, która
nie jest którymś z nich, lecz tylko Duchem Świętym. Skoro więc tam miłować jest tym samym, co istnieć, jakim sposobem mówi się, że Ojciec lub Syn
nie istnieje tą miłością, którą jeden drugiego miłuje, skoro dlatego przeczy się,
że Ojciec jest mądry mądrością, którą zrodził, by nie myślano, że jest nią?
2. Że i to zagadnienie jest nie do wyjaśnienia, ponieważ przekracza słabość człowieka. Wyznaję, że trudno jest mi rozwiązać to zagadnienie, zwłaszcza że rodzi się z wypowiedzi, które zdają się mieć podobne znaczenie; rozważąjąc to burzy się słabość mej pojętności, pragnąc
z powiedzeń Świętych więcej odnieść niż wnieść. – Hilary w I księdze
829

Zobacz wyżej, Dystynkcja 10, rozdział 1.
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De Trinitate. „Doskonałym bowiem czytelnikiem jest ten, powiada Hilary
w I księdze De Trinitate,830 który pojmowania tego co powiedziane, raczej
z powiedzianego by oczekiwał niż narzucał; i więcej odnosił niż wnosił; ani
nie zmuszał widzieć, że w powiedzianym zawiera się to, co przed czytaniem przyjął, że ma być pojęte. Gdy więc mowa jest o sprawach Bożych,
przyznajmy Bogu poznanie samego siebie i słowom jego z pobożną czcią
się poddajmy.” Nabożny czytelnik niech starannie bada zasadę powiedzianego, czy może zdoła znaleźć jakąś przyczynę tego co powiedziane, po której poznaniu powyższe zagadnienie trochę można by rozwinąć.
3. Coś jednak mówi. Ja zaś nie rozstrzygając zagadnienia, lecz wykluczając błąd, wyznaję, że nie tak zostało powiedziane, iż ‘Ojciec miłuje Syna
lub Syn Ojca tą miłością, która od obu pochodzi, która nie jest kimś z nich,
lecz tylko Duchem Świętym’, jakoby tą miłością Ojciec był lub Syn; lecz tak
nią Ojciec miłuje Syna a Syn Ojca, iż także Ojciec przez siebie miłuje tą miłością, którą sam jest, jak i Syn; nie zaś tak, że Ojciec i Syn nie miłuje przez
siebie, lecz tylko przez nią. „Któż ośmieli się to, mówi Augustyn,831 o owej
Trójcy mniemać lub twierdzić?” To jednak zagadnienie pozostawiamy czytelnikom do pełniejszego rozsądzenia i rozstrzygnięcia, mniej do tego zdatni.
[240] DYSTYNKCJA XXXIIIn
o

Rozdział 1 (143).
1.p Czy własności osób są tymi osobami i Bogiem, to jest istotą Bożą.
Po powyższym trzeba głęboko rozważyć i wnikliwie zbadać, czy własności
osób, którymi określane są te osoby, tymi osobami są i czy są Bogiem,
to jest istotą Bożą; czy tak są w osobach, że nie są osobami, a przez to i nie
830

Numer 18 (PL 10,38 B).
Zobacz wyżej, Dystynkcja 32, rozdział 1, n. 3.
n
Zobacz: J. Schneider, Die Lehre vom Dreieinigen Gott..., 166; N. Häring, Petrus Lombardus und die Sprachlogik in der Trinitaetslehre der Porretanerschule, w Miscellanea
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 (11421154), w Med. Studies 13(1951)1-40.
o
Według N. Häringa w pierwszym rozdziale Mistrz broni stanowiska św. Bernarda przeciwko Gilbertowi Porretańskiemu (Das sogenannte Glaubensbekenntnis, jak wyżej, 65, przypis
53). Zobacz: Bernard, De consideratione, V,8,18: „Kościół Katolicki wyznaje, że własności
osób nie są czym innym niż osobami...” (PL 182,799 A; Opera, III, wyd. J. Leclercq, 482).
p
Zagadnienie częściowo zawarte w Summa sententiarum, I,11 (PL 171,1085 B; 176,58
D), gdzie przedłożone są powagi Prefacji o Trójcy oraz Hieronima; zobacz: L. Ott, Die Trinitätslehre der Summa sententiarum als Quelle des Petrus Lombardus, w Divus Thomas
(Fr.) 21(1943)177. Że własności nie są samymi osobami przyjęli: Gilbert Universalis, Alberyk
z Reims i inni; zobacz: L. Ott, tamże, a jaśniej w Die Trinitätslehre Walters von Mortagne
als Quelle der Summa sententiarum, w Scholastik 18(1943)229n; oraz N. Häring, The Case
of Gilbert..., w Med. Studies 13(1951)25; to samo stanowisko na swój sposób podtrzymywał
także Gilbert Porreta (zobacz niżej, n. 6).
831
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istotą Bożą. Że bowiem w osobach są własności nikt nie ośmiela się przeczyć, skoro otwarcie powaga woła,832 że „w osobach jest własność, a w istocie
jedność”. Wyżej również833 wielu świadectwami Świętych dowiedliśmy, że
osoby różnią się i określane są własnościami, i własności, trzy mianowicie,
własnymi wyraziliśmy mianami.
2. Że własności są osobami. Skoro więc te własności, którymi te osoby
są określane i różnią się, istnieją od wieczności, w jaki sposób istniałyby,
gdyby nie istniały w nich? A w jaki sposób istniałyby w nich i same nie byłyby
osobami, skoro tam nie ma wielości? – Krótko dotyka tego, co [241] wyżej
zostało zamieszczone, by dodać coś innego. Co do tego wyznajemy, że
jak własności są w osobach, tak i że one są osobami, jak wyżej834 poświadczyliśmy powagą Hieronima,835 by nie mierziło na pamięć przywołać, tak
mówiącego w Expositio fidei: „Unikając błędnowierstwa Sabeliusza, wyróżniamy trzy osoby wyrażone przez własność. Bo wyznajemy nie tylko imiona, lecz także własności imion, to jest osoby, lub jak Grecy wyrażają hipostazy, to jest samoistności.” Oto otwarcie mówi, że osoby różnią się
własnościami i same własności są osobami; tu jego słowa skracamy, bo wyżej
szerzej przytoczyliśmy.
3. Że własności są istotą Bożą. Gdy rozprawialiśmy wyżej o prostocie
Bóstwa,836 wyraźnie okazaliśmy powagami Świętych, mianowicie Augustyna, Hilarego, Izydora jak również i Boecjusza, że Bóg jest całkowicie tym,
co w sobie ma, wyjąwszy, że Ojciec ma Syna i nie jest Synem, a Syn ma Ojca
i nie jest Ojcem; i tak jest w naturze trzech, że kto ma, jest tym co ma, i wszystko co tam jest, jest jednym, jest jednym życiem: czego teraz nie powtarzamy,
by czytelnikowi nie sprawić obrzydzenia.
4. Z powyższych wnioskuje, że własności są osobami i jedną istotą.
Jeżeli więc są tam własności, każda z nich jest tym, w kim jest, i wszystkie
są jednym, jednym życiem. Wyznajmy więc, że i własności są w trzech osobach, i że one są osobami oraz istotą Bożą.
5.r Powagą dowodzi, że własność jest naturą. Że bowiem własność
jest także naturą Bożą, wykazuje Hilary, mówiąc, iż zrodzenie Syna jest naturą, z której ono jest, w VII księdze de Trinitate:837 „Natura obu nie różni
się, Ojciec i Syn jednym są. Zrodzenie więc ma tę tajemnicę, że obejmuje
832
Prefacja o Trójcy Świętej (PL 74,1136 D. Sacramentarium Gelasianum, wyd. C. Mohlberg, Romae 1960, n. 680, 105); P. Bruylants, Les préfaces du missel romain, w La Maison
Dieu 87(1966)127.
833
Dystynkcja 26 i 27.
834
Dystynkcja 25, rozdział 3, n. 6.
835
Właściwie Pelagiusza, w Libellum fidei, n. 3 (PL 45,1717).
836
Dystynkcja 8, rozdział 8.
r
Wypada zaznaczyć pogląd Mistrza Aleksandra z Hales na ten urywek: „Mistrz w tym
rozdziale przedkłada pewne powagi, dla udowodnienia że własność jest naturą; a nie są do
tego zdolne. Stąd Mistrz nie zawsze dobrze wprowadza powagi” (Magistri Alexandri de Hales
Glossa... in librum primum, Quaracchi 1951,333).
837
Numer 21 (PL 10,216 B – 217 A).
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w sobie i miano i naturę i moc, ponieważ zrodzenie nie może nie być tą
naturą, z której rodzi się Syn.” – Ten sam w księdze VI:838 „Zrodzenie jest
własnością, jest prawdą”. – Tenże w VII księdze powiada,839 że „zrodzenie
natury należy pojmować w naturze Boga.”– Wyżej [242] też mówi,840 że
„własnym Ojca jest, że zawsze jest Ojcem, a własnym Syna, że zawsze jest
Synem”, oznaczając, że własnością Ojca jest Ojciec, a własnością Syna jest
Syn. Tymi i wielu innymi powagami wydaje się otwarcie zaznaczone, że
własnością Syna jest Syn, tak i Bóg; tak i własnością Ojca i własnością Ducha
Świętego.
6. Niektórzy przeczą, że własności są osobami i naturą Bożą, i dlaczego. Temu zaś niektórzy przeczą,841 mówiąc, że własności są wprawdzie
w osobach, lecz nie są samymi osobami, ponieważ mówią, że tak są w osobach
lub w istocie Bożej, że nie są wewnątrz, jak są te, które orzekane są o Bogu
według substancji, jak dobroć, sprawiedliwość, ale zewnętrznie są przyłączone. I że tak jest usiłują dowodzić rozumowaniami.
7. Pierwszy ich zarzut, którym chcą dowieść, że własności nie są
osobami. Jeżeli bowiem, powiadają, własności są osobami, osoby nie są nimi
określane. – Wbrew temu mówimy, że nawet samymi sobą osoby się różnią, jak wyżej Hieronim,842 mówiąc o Ojcu i Synu i Duchu Świętym, rzecze:
„Substancją są jedno, lecz osobami i imionami wyodrębniają się.”
8. Drugi. Lecz znów dodają: Jeżeli własności same są istotą Bożą, skoro
trzy osoby nie różnią się istotą, to i własności się nie różnią. W jaki bowiem
sposób różni się Ojciec od Syna tym, że jest istotą Bożą, skoro w istocie są
jedno? – Odpowiedź na powyższe, opierająca się na powadze. Na te
ich nowe poglądy i ludzkie wymysły odpowiadam słowami Hilarego:843
„Niezmierzone jest to, czego się wymaga i niepojęte; poza znaczeniem
mowy jest, poza zasięgiem umysłu; nie wypowie się, nie dotknie, nie utrzyma. Znaczenie wyrazów pochłania natura samej rzeczy; kontemplację umysłu
olśniewa nieprzejrzane światło; zdolność pojmowania przekracza to, co
nie mieści się w żadnej granicy. Mam więc w [243] umyśle upadek, w pojmowaniu osłupienie; w mowie zaś już nie słabość wyznam, ale milczenie.
838

Numer 40 (PL 10,190 B).
Numer 22 (PL 10,218 A).
840
Dystynkcja 26, rozdział 3, n. 2; z De Trinitate, XII, n. 23 (PL 10,447 A).
841
Mianowicie Gilbert Porretański, Expositio in Boethii De Trinitate, I, 5, n. 43: „Teologiczne zaś osoby, ponieważ tego, w kim są, pojedynczością są jednym, a prostotą tym, czym
są, przeciwieństwem istot od siebie wzajem inne być nie mogą. Lecz tych, które zostały
wspomniane, zewnętrznie przyłączonych rzeczy przeciwieństwem od siebie wzajem inne
i są i dowodzi się”, jak również i II, 1, n. 37: „... Nie mogą być ich substancjami, ponieważ
nie według rzeczy, lecz zewnętrznie dołączonymi są orzecznikami” (The Commentaries on
Boethius by Gilbert of Poitiers, wyd. N. M. Häring, Toronto 1966, 148 i 170n).
842
Raczej Pelagiusz, Libellus fidei, n. 3 (PL 45,1717); jak wyżej Dystynkcja 25, rozdział
3, n. 6.
843
De Trinitate, II, n. 5 (PL 10,53 C – 54 C); o „nowych poglądach i ludzkich wymysłach”
mówi sam Hilary, tamże, n. 4 (PL 10,52 B).
839
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Bardzo niebezpieczne jest o tak wielkich rzeczach i tak tajemnych mówić
coś poza niebiańskim przepisem: by poza ustaleniem Bożym, o Bogu była
mowa. Forma wiary jest pewna: przeto nie należy czegoś dodawać, lecz
ustanowić miarę śmiałości; czego szuka się poza, tego się nie pojmuje.”
9. Jakim sposobem niegodziwi błędnowiercy nastają, dodając coś
innego. – Trzeci zarzut. Zresztą niegodziwość błędnowierców, „rozbudzona844 podnietą diabelskiej zdrady”, jeszcze nie ustaje; lecz „w tak wielkim845 rzeczy zagadnieniu” dodaje: Jeżeli ojcostwo i synostwo są w Bogu,
czyli w istocie Bożej, tą samą przeto rzeczą jest sobie ojciec i syn. Bo w kim
jest ojcostwo, jest Ojcem; a w kim synostwo, jest Synem. Jeżeli więc jedna
i ta sama rzecz ma w sobie i ojcostwo i synostwo, sama i rodzi, i rodzi się.
– Mówiąc to,846 popadają w błędnowierstwo Sabeliańskie, „rozciągając847
Ojca na Syna, gdyż zakładają, iż sam sobie Synem i sam sobie Ojcem.”
Gdyby zaś zaprzeczyli, że w jednej istocie Bożej jest ojcostwo i synostwo,
w jaki przeto sposób mówią, że jest Bóg? Tymi więc oraz innymi ostrzami
dowodzeń posługują się w twierdzeniu swego poglądu, by rozsiekać formę
prawdy.
10. Odpowiedź na ten ich sprzeciw, gdzie przekazuje się, że własności nie całkiem tak są w istocie Boga, jak mówi się w hipostazach.
Sprzeciwiając się ich zuchwalstwu, a dbając o ich nieznajomość, ośmielimy
się coś o tym powiedzieć. Że ojcostwo i synostwo nie tak całkiem są w substancji Bożej jak w samych hipostazach, w których tak są, że je określają,
jak mówi Jan Damasceński:848 „Są cechami charakterystycznymi, (to jest
własnościami określającymi), hipostazy a nie natury: albowiem określają
hipostazę” a nie naturę. I dlatego, chociaż ojcostwo i synostwo są istotą
Bożą, ponieważ jej nie określają, dlatego nie można mówić, że istota Boża
i rodzi i jest rodzona, lub że ta sama rzecz jest sobie ojcem i synem. Tak
bowiem własność określa osobę, by przez tę własność hipostaza była rodząca,
a tamta inna hipostaza była zrodzona; a tak nie ten sam rodzi i jest rodzony,
lecz jeden drugiego.
[244] Rozdział 2 (144).
1. Pyta się, jak własności mogą być w naturze i jej nie określać.
Lecz może zapytasz, skoro te własności nie mogą być w osobach, by ich nie
określały, w jaki sposób mogą być w istocie Bożej tak, że jej nie określają.
– Odpowiadam ci i tutaj z Hilarym:849 „Ja nie wiem, nie pytam; a jednak
844

Hilary, tamże, n. 5 (PL 10,54 A).
Tamże (PL 10,54 C).
846
Hilary, tamże, n. 4 (PL 10,52 B).
847
Tamże, n. 5 (PL 10,54 B).
848
De fide orthodoxa, III, 6 (PG 94,1002 C-D); przekład Burgundiona, rozdział 50, n. 1
(wyd. E. Buytaert, s. 187); zobacz wyżej: Dystynkcja 27, rozdział 3, n. 1.
849
De Trinitate, II, nn. 9-11 (PL 10,58 A – 59 B).
845
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się pocieszę. Archaniołowie nie wiedzą, Aniołowie nie słyszeli, wieki nie
zachowują, Prorok nie pojął, Apostoł nie zapytał, Syn sam nie wydał. Dość
więc bólu narzekania. Niech człowiek nie myśli, że swą pojętnością może
poznać tajemnicę zrodzenia. Bezwzględnie zaś należy pojmować Ojca
i Syna” i Ducha Świętego. „Staje na tej granicy pojmowanie słów: jest Syn
od Ojca, który jest jednorodzony od niezrodzonego, potomek od rodzica,
żywy z żywego; nie natura Bóstwa inna i inna, ponieważ obaj jedno.” Wierząc w to „zaczynaj, biegnij, trwaj; chociaż wiem, że nie dojdziesz, jednak
uraduję się postępującym. Kto bowiem zbożnie podąża za nieskończonym,
chociaż kiedyś nie zdobędzie, jednak skorzysta postępując. Lecz nie wikłaj
się w to ustronie i nie zanurzaj w tajemnicę niepojętego zrodzenia, odważając się zdobywać szczyt pojmowania; lecz zrozum, że są rzeczy niepojęte.”
Tymi i wielu innymi jawnie nam się pokazuje, że w żaden sposób nie wolno
badać majestatu,850 nakładać praw władzy, określać miary nieskończonemu.”
2.s Którymi powagami potwierdza swój pogląd, mianowicie że własność Ojca lub Syna nie jest Bogiem. Jednak jeszcze nie ustają, duchem
niecierpliwości pobudzani, lecz usiłują potwierdzić swój pogląd także powagami Świętych. Chcą nimi wykazać, że własność którą Ojciec jest Ojcem
i własność którą Syn jest Synem, nie jest Bogiem; wprowadzając do tego
słowa Augustyna, na ten urywek Psalmu:851 I [245] nie masz dna, tak mówiącego: „Bóg jest pewną substancją. Stąd także w wierze katolickiej tak
jesteśmy budowani, abyśmy mówili, że Ojciec i Syn i Duch Święty są jednej
substancji. Co to jest ‘jednej substancji’? Czymkolwiek jest Ojciec, co Bogiem
jest, tym jest Syn, tym Duch Święty. Gdy zaś jest Ojcem, nie jest to czym
jest. Ojcem bowiem nie w sobie, lecz względem Syna jest zwany; w sobie zaś
Bogiem jest zwany. Substancja więc jest tym, czym lub przez co jest Bogiem.
A ponieważ tej samej substancji jest Syn, bez wątpienia i Syn jest Bogiem.
A zaś że Ojcem jest, ponieważ nie jest substancji, lecz odnosi się do Syna,
nie tak mówimy, że Syn jest Ojcem, jak mówimy, że Syn jest Bogiem.”
3. Jak naginają słowa Augustyna ku swej przewrotności. Z tych słów
wynika, mówią, że własność Ojca lub własność Syna, nie jest Bogiem lub
istotą Bożą. Gdy bowiem mówi: „Przez to, że Bogiem jest, jest substancją,
lecz że Ojcem jest, nie jest substancji”, otwarcie, powiadają, wykazuje, że
to jest substancją, czym jest Bogiem, to zaś, czym jest Ojcem, nie jest
substancji. – Również gdy mówi: „Ojciec nie to jest, czym jest”, wykazuje,
850

Prz 25,27: Kto chce wybadać majestat, będzie przygnieciony przez chwałę.
Całkowicie niejasne jest, czy tymi słowami oskarżany jest Gilbert Porreta, czy raczej
jego uczniowie. Oni zaś sobie przyswajają wprowadzoną tu powagę Augustyna, jak wyraźnie
widać w dwóch ich dziełach: w jednym, które sporządził Ademar ze Świętego Rufa w Walencji
(zobacz: N. Häring, Die Vätersammlung des Adhemar von Saint-Ruf in Valence, w Scholastik 38 (1963) 406, n. 3 pod trzecią dystynkcją), oraz w drugim bezimiennym, krótko potem
wydanym na światło (zobacz: M. L. Colker, The Trial of Gilbert of Poitiers, 1148: A previously
unknown Record, w Mediaeval Studies 27 (1965) 174 n. 11).
851
Enarratio in Psalmum 68,3, kazanie 1, n. 5 (PL 36,844n; CCL 39,905s).
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że nie jest on Ojcem przez to, że jest substancją. Nie powiedział bowiem
wprost: „Ojciec nie jest tym, czym jest”, lecz powiedział: „Gdy Ojcem jest,
nie to jest, czym jest”, oznajmiając, że czym jest Ojcem, nie jest to, czym
jest, to jest istota. Tak oni to wykładając, swoje wymysły prostaczkom i niebacznym czynią pozornie prawdziwe.
4. Że inaczej trzeba to pojmować niż mówią. My zaś mówimy, że
inaczej to należy pojmować. Mówiąc bowiem: „Przez to, że Bogiem jest,
jest substancją, lecz że Ojcem jest, nie jest substancji”, to chciał by pojmowano, że istotą jest Bogiem, a Bóstwem jest substancją. Tym bowiem jest
substancją, czym jest Bogiem; i na odwrót: którego to jest Bóstwem, co
substancją, a substancją co Bóstwem. Lecz „że Ojcem jest, nie jest substancji”, to znaczy nie przez co jest Ojcem, przez to jest substancją, ponieważ
własnością rodzenia jest Ojcem, która nie jest substancją; że jednak sama
własność jest substancją, nie zaprzeczył. Tak też należy pojmować to, co
mówi: „Gdy Ojcem jest, nie jest tym, czym jest”, to znaczy nie tym jest Ojcem,
co lub czym sam jest, to znaczy istotą, lecz pojęciem.
5.t Innymi też słowami Augustyna posługują się, by potwierdzić co
mówią, mianowicie, że własności osób nie są substancją Boga. Również na tych słowach Augu- [246] styna mocno stawają wyżej przytoczonych,852 mianowicie: „Słowo według tego, że jest mądrością i istotą, jest
tym co Ojciec; według tego, że jest Słowem, nie jest tym co Ojciec”. Jeżeli,
mówią, Słowo nie jest tym, co Ojciec, według czego jest Słowem, to więc,
czym jest Słowem, nie jest tym, czym jest Ojciec; własność więc, którą jest
Słowem, nie jest tym, czym jest Ojciec: więc nie jest istotą Bożą. – Odpowiedź. Na co odpowiadamy, że chociaż według czego Słowo nie jest tym,
czym jest Ojciec, ta jednak własność, którą jest Słowem, jest tym, czym jest
Ojciec, to jest istotą Bożą, lecz nie jest hipostazą Ojca.
DYSTYNKCJA XXXIV
Rozdział 1u (145).
1. Pogląd niektórych, mówiących że nie tym samym jest osoba i istota lub natura i że ta sama istota nie może być Ojca i Syna i Ducha Świętego. Do powyższych dorzucić należy, że jacyś ludzie przewrotnego umysłu
t
Te słowa Augustyna, na których „mocno stawają”, nie znajdują się w wyżej przytoczonych zestawieniach (przypis do n. 2).
852
Dystynkcja 27, rozdział 3, n. 4.
u
Na Konsystorzu w Reims (1148), jak świadczy Otton, Biskup Fryzyngi, Mistrz Gilbert
Porreta, wtedy Biskup Poitiers, „rozumem i powagą usiłował dowodzić”, że „między naturą
a osobą rozum rozróżnia w jakiś sposób nie w oderwaniu matematycznym, lecz w rozważaniu teologicznym” (Gesta Friderici I Imperatoris, MGH SS 20,383). W tym celu, jak wszystkim wiadomo, kazał czytać pewne rozdziały Hilarego, którego zawsze miał za wielkiego
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tak dalece posunęli obłęd, że powiedzieli, iż ta sama istota nie może być
Ojcem i Synem bez pomieszania osób. Jeśli bowiem, mówią, ta istota, która
jest Ojcem, jest Synem, tożsamy sobie jest ojciec i syn. Jeżeli ta rzecz
[247] mówisz, że jest Ojcem, poszukaj i innej, którą nazwiesz Synem. Jeżeli
zaś innej nie szukałbyś, lecz powiedziałbyś, że jest ta sama, ten sam zrodził
i jest zrodzony. Z tego i tego rodzaju powodu rozróżniają między naturą
a osobą, tak że nie przyjmują jednej natury Bóstwa, oraz że trzy osoby są
proste.
2. Przytacza powagę, która zdaje się za nimi przemawiać. I to starają się obronić powagą Hilarego, który w VII księdze De Trinitate,853
pytając, czy Apostoł mówiąc o duchu Boga oraz duchu Chrystusa, to samo
oznaczał obu wyrażeniami, mówi tak: „Kaznodzieja pogan, chcąc uczyć
o jedności natury w Ojcu i Synu, powiada:854 Duch Boży mieszka w was.
A jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. A jeśli Duch
tego, który Jezusa wzbudził z martwych itd. Wszyscy jesteśmy duchowi,
jeżeli w nas jest duch Boga. Lecz i ten duch Boga jest i duchem Chrystusa.
A skoro duch Chrystusa w nas jest, jest w nas duch tego, który Chrystusa
wskrzesił. A skoro jest w nas duch tego, który wskrzesił Chrystusa, jest
w nas i duch Chrystusa; a jednak duch, który jest w nas, jest Boga. Rozróżniaj więc o błędnowierco, ducha Chrystusa od ducha Boga, i wzbudzonego z martwych ducha Chrystusa od ducha Boga wzbudzającego Chrystusa
z martwych: chociaż który mieszka w nas duch Chrystusa, jest duchem
Boga; a duch Chrystusa wzbudzonego z martwych jest tylko duchem Boga
wzbudzającego Chrystusa z martwych. I pytam teraz: w duchu Boga, czy
uważasz, że oznaczona jest natura, czy rzecz natury. Nie tym samym bowiem
jest natura, co rzecz natury; tak jak nie tym samym jest człowiek i co jest
człowieka, i nie tym samym jest ogień i co jest tego ognia; a według tego
nie tym samym jest Bóg i co Boga.”
3. Tu ukazuje jakie znaczenie wyciągają z tych słów. Przy sposobności tej wypowiedzi wspomniani błędnowiercy zdogmatyzowali, że nie
tym samym jest osoba i natura Boga, twierdząc, że natura Boga nie jest trzema osobami: rozumiejąc w tych powyższych słowach Hilarego przez „rzecz
natury” osobę, a pod mianem „natury” naturę Boską. I dlatego mówią, że
Hilary pytał błędnowiercę, czy przez ducha Boga sądzi, że oznaczona jest
(zobacz powagi u N. Häringa, The Porretans and the Greek Fathers, w Mediaeval Studies
24(1962)184n). Wśród tych rozdziałów prawdopodobnie należy wyliczyć ten tu (n. 2) przytoczony, ponieważ uczniowie Gilberta dołączyli go do pewnego wykazu tekstów (zobacz:
M. L. Colker, The Trial of Gilbert of Poitiers... w Mediaeval Studies 27[1965]171). Zarówno
przeciw Gilbertowi, jak zwolennikom jego, Mistrz ostro się tu oburza, co do prawowitego
wyjaśniania Hilarego, tak jak i na Konsystorzu, jak się zdaje, „swój i innych języki” na Gilberta ostrzył, zgodnie z Janem z Salisbury (Historia Pontificalis, wyd. R. L. Poole, Oxford
1927, s.17).
853
Raczej księdze VIII, nn. 21-22 (PL 10,252 A – 253 A).
854
Rz 8,9-11.
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„natura”, czy „rzecz natury”, by tak wykazać, że należy rozróżniać między
naturą i rzeczą natury, to jest osobą.
4. Że sprzeciwia się im kontekst samego Pisma, i jak to, co wyżej
powiedziano, należy pojmować, oraz że Duch Święty jest rzeczą jednej natury Ojca i [248] Syna, i jest samą naturą. Mówią to bowiem nie
pojmując z nabożnym staraniem kontekstu Pisma, który rozważywszy można pojąć, w jaki sposób Hilary powyższe powiedział. Następnie bowiem
w tym samym układzie wykazał,855 że w duchu Boga czasem oznacza Ojca,
jak gdy mówi się:856 Duch Pański na mnie; czasem oznacza Syna, jak gdy
mówi:857 Duchem Bożym wyganiam czarty, dowodząc, że mocą swej natury
wypędza złe duchy; czasem Ducha Świętego, jak tam:858 Wyleję z Ducha
mego na wszelkie ciało, co rzecze spełniło się, gdy Apostołowie po zesłaniu Ducha mówili wszystkimi językami.859
5. Przytacza słowa Hilarego, które otwierają pojmowanie powyższych. W końcu otwarcie okazuje dlaczego dokonał tego rozróżnienia
i co w powyższych słowach Apostoła oznacza ten sam duch oraz że on jest
rzeczą jednej natury Ojca i Syna, mówiąc tak:860 „To dlatego zostało udowodnione, żeby przewrotność błędnowiercza, w którą stronę się uda, zamknięta została granicami prawdy. Mieszka bowiem w nas Chrystus; gdy
on mieszka, mieszka Bóg; a gdy mieszka w nas duch Chrystusa, nie inny
jednak mieszka, niż duch Boga.861 Jeżeli zaś pojmuje się, że Chrystus jest
w nas przez Ducha Świętego, trzeba rozpoznawać, że on tak jest duchem
Boga jak duchem Chrystusa. A skoro przez naturę Boga sama natura
w nas mieszka; natura Syna wierzy się, iż nie jest różna od Ojca; ponieważ
Duch Święty, który jest duchem Chrystusa oraz duchem Boga, okazuje się
rzeczą jednej natury; pytam przeto teraz, jakim sposobem nie są jedno
z natury. Od Ojca Duch prawdy pochodzi, od Syna jest posyłany,862 i od Syna
bierze. Lecz wszystko, co ma Ojciec, jest Syna;863 i dlatego, kto od niego
bierze jest duchem Boga, i tenże sam jest duchem Chrystusa. Rzecz jest natury Syna, lecz i ta sama rzecz jest też natury Ojca. I Boga wzbudzającego
Chrystusa z martwych duch jest, i ten sam jest duchem Chrystusa wzbudzonego z martwych. W czym różni się natura Chrystusa i Boga, by nie była
tożsama, jeśli można sprawić, by duch, który jest Boga, nie byłby i Chrystusa.”
855

De Trinitate, VIII, n. 25 (PL 10,254 A – 255 A).
Iz 61,1.
857
Mt 12,28.
858
Dz 2,17; Jl 2,28.
859
Zobacz: Dz 2,3-21.
860
Hilary, tamże, n. 26 (PL 10,255 A-C).
861
Zobacz: Rz 8,9-11, o czym wyżej, n. 2.
862
Zobacz: J 15,26 Którego ja wam poślę od Ojca, Ducha prawdy, który od Ojca pochodzi.
863
Zobacz J 16,14-15: Bo z mego weźmie... Wszystko, co tylko ma Ojciec, moje jest; dlatego
powiedziałem, że z mego weźmie.
856
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„Jest więc w nas duch Boga,864 i jest w nas duch Chrystusa; a gdy obecny
jest duch Chrystusa, obecny jest duch Boga. Tak, skoro co jest Boga, jest
i Chrystusa, a co jest Chrystusa jest Boga, Chrystus nie może być czymś
innym niż jest Bóg. Bóg więc Chrystus jest jednym z Bogiem duchem”,
[249] „zgodnie z tym:865 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Prawda uczy w tym, że jest
jedność natury, a nie samotność jednostki.” Oto, jeżeli starannie zważysz
te słowa, znajdujesz, że Duch Święty zwany jest rzeczą natury Ojca i Syna,
i tenże sam zwany jest naturą Boga, gdzie mówi się:866 „Przez naturę Boga
sama natura mieszka w nas”, jeżeli przez Ducha Świętego jest w nas Chrystus.
6. Roztrząsa powyższe słowa i podaje, że w Trójcy nie należy tak
rozróżniać jak w stworzeniach. Przeto w Trójcy nie należy tak rozróżniać
między naturą a rzeczą natury jak w rzeczach stworzonych, bo jak mówi
Hilary,867 „Nie ma żadnego porównania rzeczy ziemskich z Bogiem; a jeżeli jakieś przykłady porównań są czasem podawane, niech nikt nie uważa,
że zawierają one w sobie doskonałość bezwzględnego dowodu”: „bo nie
w ludzkim rozumieniu868 należy mówić o Bogu.”
7. Że ze względu na rzeczy stworzone powiedział: Nie tym samym
jest natura itd. Spoglądając więc na naturę rzeczy stworzonych mówi:869
„Nie tym samym jest natura, co rzecz natury”, podsuwając przykłady o samych stworzeniach. Wykazuje tam, że błędem jest mierzyć Stwórcę według
miary stworzeń, i dodaje:870 „A według tego nie tym samym jest Bóg i co jest
Boga”; jakby mówił: Jeżeli myślisz o Stwórcy na wzór stworzeń, będziesz
zmuszony wyznać, że nie tym samym jest Bóg i co jest Boga. Mówić to jest
niegodziwe, ponieważ Duch Boga jest Bogiem i Syn Boga jest Bogiem.
8. Że nie czym innym jest Bóg i to, co jest jego tak, że tkwi; jedne
bowiem są jego, które tkwią, inne które nie tkwią. Więc nie według
cielesnych miar, jak dodaje w tym samym ciągu, należy brać to, co mówi
się o Bogu. Gdzie usuwając pogląd tych, którzy sądzą, iż czym innym jest
Bóg, a czym innym co jest Boga, i czym innym natura Boga i rzecz natury,
jak jest w stworzeniach, otwarcie uczy, że nie czym innym jest Bóg i co jego
jest tak, że tkwi w nim, tak mówiąc:871 „Człowiek, lub coś jemu podobnego, gdy gdzieś będzie, nie będzie gdzie indziej, bo to, że jest tam, zawarte
jest gdzie będzie w postaci, by nie był wszędzie ten, kto stojąc jest gdzieś.
Bóg zaś, niezmierzonej mocy, żyjąca moc, która wszędzie jest i nigdzie nie
brakuje, siebie samego przez swoje pokazuje, i oznajmia, że to, co jego,
nie czym innym jest niż on: by gdzie są jego, pojmowano, że sam jest przez
864

Hilary, tamże, nn. 27-28 (PL 10,256 A-B).
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swoje. Jednak nie sposobem cielesnym, gdy gdzieś jest, [250] a także wierzono, że jest wszędzie, skoro przez swoje nie przestaje być we wszystkim,
nie czym innym zaś jest, niż czym sam jest, to co jego jest. I to powiedziane
zostało dla zrozumienia natury.” – Tymi słowami otwarcie oznajmia, jeśli
jednak pojmujesz, błędnowierco, że natura Boska nie czym innym jest od tych,
które są jego tak że tkwią, i przez to jest we wszystkich swoich, które nie
tkwią. – Augustyn. Jego bowiem są także te, które nie tkwią, to jest wszystkie
stworzenia; i jego są te, które tkwią, jak trzy osoby, które są tejże natury i tą
samą naturą, jak wyżej świadectwem Augustyna potwierdziliśmy,872 mówiącego „trzy osoby są jednej istoty lub tą samą istotą, lecz nie z tej samej istoty,
by nie myślano, że czym innym jest istota, czym innym osoba.”
9. Że jest jakaś różnica w sposobie pojmowania, gdy mówi się hipostaza i gdy mówi się istota. Zgadzamy się jednak, że powinna być różnica w sposobie pojmowania, gdy mówi się hipostaza i gdy mówi się
istota: ponieważ tam oznacza się to, co jest wspólne trzem, tu zaś nie. Jest
zaś hipostaza istotą, a nie odwrotnie. Wyznawajmy więc, że jednym i tym
samym są trzy osoby według istoty, różniąc się jednak własnościami. – Stąd
Augustyn mówi o powyższym urywku Psalmu:873 „Pytasz, co to jest Ojciec;
odpowiada się: Bóg. Pytasz, co to jest Syn; odpowiada się: Bóg. Pytasz, co
to jest Ojciec i Syn; odpowiada się: Bóg. Pytany o każdego z osobna, odpowiadaj „Bóg”. Pytany o obu nie odpowiadaj „bogowie”, lecz „Bóg”. Nie tak
u ludzi. Tam bowiem tak wielka jest jedność substancji, że dopuszcza równość, a nie dopuszcza wielości. Gdyby więc było tam powiedziane: „ponieważ mówisz, że Syn jest tym, czym Ojciec jest, na pewno Syn jest Ojcem”,
odpowiedz: powiedziałem ci, że Syn jest tym, co Ojciec według substancji,
a nie według tego, co mówi się względem innego: w sobie bowiem zwany
jest Bogiem, względem Ojca zwany jest Synem; a znowu Ojciec w sobie
zwany jest Bogiem, względem Syna zwany jest Ojcem. Co Ojcem względem
Syna jest zwane, nie jest Synem; co Synem względem Ojca jest zwane, nie
jest Ojcem; co zwane jest Ojcem w sobie, Synem w sobie, to jest Ojcem
i Synem, to jest Bogiem.”
[251] Rozdział 2 (146).
Czy można tak mówić: jeden Bóg trzech osób, lub trzy osoby jednego Boga, jak mówi się: jedna istota trzech osób i trzy osoby jednej
istoty. Tu należy rozważyć, skoro Bóg jest istotą Bożą, i tak mówi się, że
jeden Bóg jest trzema osobami jak jedna istota zwie się trzema osobami,
czy zaiste można tak mówić „jeden Bóg trzech osób” lub „trzy osoby jed872

Zobacz wyżej, Dystynkcja 25, rozdział 1, n. 5.
Enarratio in Psalmum 68,3, kazanie 1, n. 5 (PL 36,845; CCL 39,906); dosłownie lecz
szerzej w Glossa Lombarda o tym urywku (PL 191,627 C-D); zobacz także wyżej, Dystynkcja 33, rozdział 2, n. 2.
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nego Boga”, jak mówi się „jedna istota trzech osób” i „trzy osoby jednej
istoty”. – W tych wyrażeniach wydaje się nam, należy naśladować zwyczaj
Pisma Świętego, gdzie często znajduje się tak powiedziane:874 „jedna jest
istota trzech” oraz „trzy są osoby jednej istoty”; nigdy zaś nie zachodzi
odczyt „jeden Bóg trzech osób:”, lub „trzy osoby jednego Boga.” Sądzę, że
święci doktorzy stąd tego unikali, by może tak nie pojmowano osób Bożych,
jak pojmuje się, gdy mówi się coś podobnego o stworzeniach. Mówi się
bowiem: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba,875 oraz: Boże wszelkiego stworzenia;876 co zaiste mówi się ze względu na zasadę stworzenia lub przywilej łaski oraz poddanie lub służbę stworzenia. Skoro więc w Trójcy nic nie
jest stworzone, lub służące, lub poddane, wiara nie dopuszcza w Trójcy
takiego sposobu mówienia. Tak również na odwrót nie mówi się o istocie
Boga, że ona jest istotą Abrahama, Izaaka i Jakuba, lub jakiegoś stworzenia, byśmy nie zdawali się mieszać natury Stwórcy i stworzenia.
Rozdział 3v (147).
Że chociaż moc, mądrość, dobroć, o Bogu orzekane są według substancji, w Piśmie Świętym jednak te nazwy zwykły osobno do osób tym[252] czasem się odnosić. Z wyżej wspomnianych wiadomo,877
że jak istota, tak moc, mądrość, dobroć, o Bogu orzekane są według substancji. Co zaś o Bogu orzeka się według substancji, trzem osobom jednakowo
przypada. Jedna więc jest moc, mądrość, dobroć Ojca i Syna i Ducha Świętego; i ci trzej tą samą mocą, tą samą mądrością, tą samą dobrocią. Stąd okazuje się, że w Trójcy jest najwyższa doskonałość. Gdyby bowiem tam brakowało
mocy, lub mądrości, lub dobroci, nie byłoby najwyższego dobra; lecz ponieważ tam jest doskonała moc, nieskończona mądrość, niepojęta dobroć, słusznie mówi się i wyznaje dobro nieskończone. A chociaż całkowicie jednym
i tym samym jest w Bogu moc, mądrość, dobroć, jednak w Piśmie Świętym878
874
Nie w Piśmie Świętym, lecz u Świętych Ojców tego rodzaju wyrażenia się znajdują,
na przykład u Augustyna, De Trinitate, I, rozdział 2, n. 4; rozdział 4, n. 7 (PL 42,822. 824;
CCL 50, 31, 35); VII, rozdział 6, n. 11 (PL 42,945; CCL 50, 264n).
875
Wj 3,6.
876
Jdt 9,17: Panie wszelkiego stworzenia.
v
Przypomnieć trzeba słowa Bernarda do Gilberta na Konsystorzu w Reims: „Niech
będzie wypisane rylcem żelaznym na stalowym pazurze, lub wyryte w skale, że Boża istota,
forma, natura, Bóstwo, dobroć, mądrość, moc, potęga, wielkość, prawdziwie jest Bogiem”
(Epistola Gaufridi ad Albinum Cardinalem, PL 185,590 A-B; zobacz także samego Bernarda,
In Cantica, kazanie 80, nn. 6-7, PL 183,1169 C – 1170 A; Opera, II, Roma 1958,281n). – Źródło ostatniej sentencji tego rozdziału, gdzie otwiera się zagadnienie przypisania: Glossa na
Rz 1,20 (PL 191,1329 A).
877
Dystynkcja 22, rozdział 5.
878
Odnośne świadectwa Pisma Świętego zobacz u Abelarda, Theologia Scholarium, I,
rozdziały 10-12 (PL 178,994 B – 998 C) oraz u Hermana, Sententiae, rozdziały 8-10 (PL
178,1703 B – 1712 A).
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często te słowa zwykły z osobna do osób być odnoszone, że przypisywana
jest Ojcu moc, Synowi mądrość, Duchowi Świętemu dobroć; co dlaczego
się dzieje dochodzić nie jest bezużyteczne.
Rozdział 4w (148).
1. Dlaczego to się dzieje, że mianowicie Ojcu moc, Synowi mądrość jest przypisywana. Postarała się to zrobić mądrość Pisma Świętego,
by niezmierności Boga podobieństwem stworzenia nie mierzyli. Powiedziało bowiem Pismo Święte, że jest Bóg Ojciec i że jest Bóg Syn; i usłyszał to
człowiek, który widział człowieka ojca, Boga Ojca nie widział; i zaczął
myśleć, że tak jest w Stwórcy jak widział w stworzeniach, od których te
nazwy przeniesione zostały na Stwór- [253] cę: w których ojciec jest wcześniejszy od syna, syn jest późniejszy od ojca, i ze starości w ojcu brak,
z późniejszości w synu niedoskonałość rozumu zwykła się zaznaczać. Temu
Pismo Święte zapobiega, mówiąc: że Ojciec jest mocny, by nie zdawał się
wcześniejszy od Syna i dlatego mniej mocny; a Syn mądry, by nie zdawał
się późniejszy od Ojca i dlatego mniej mądry.
2. Dlaczego Duchowi Świętemu dobroć. Również Duch zwany jest
Bogiem i mówi się, że Bóg ma ducha;879 i wydawało się to jakby mianem
nadętości i napuszoności: stąd ludzkie sumienie lękało się podejść do
Boga, ze względu na surowość i srogość. Dlatego Pismo Święte złagodzilo
swą mowę, nazywając Ducha dobrym,880 by ten, który jest łagodny, nie był
uważany za srogiego. Nie że Ojciec sam jest mocny, lub bardziej mocny,
a Syn sam mądry, lub bardziej mądry, a Duch Święty sam dobry, lub bar-

w
W tejże Glossa, w jej starszej postaci, a nie w tekście wydanym, bezpośrednio następuje odpowiedź: Należy przeto wiedzieć, że dlatego to będzie, by nie wydawało się, że tak
jest w Stwórcy jak jest w stworzeniach, z których te miana przeniesione zostały na Stwórcę. U ludzi ojciec jest wcześniejszy od syna, syn późniejszy od ojca, i zwykło się spostrzegać u ojca braki ze starości, u syna z młodszości niedoskonałość rozumu. Przypisuje się
więc Ojcu moc, by nie wydał się wcześniejszy od Syna i dlatego słabszy; Synowi mądrość,
by nie wydał się młodszy a stąd mniej mądry; duch zwykł być przytaczany dla zaznaczenia
surowości i srogości. I dlatego Duchowi Świętemu dobroć i łagodność częściej są przypisywane, by wszelka zawziętość odeń okazała się oddalona.... Moc przeto i mądrość i dobroć Boga przez to, co zostało uczynione pojęli albo pojąć mogli. Jak bowiem...”
(PL 191,1329 A-B) (x 13b-c; z 7d-8a). – Ta odpowiedź prawie dosłownie wzięta jest z Summa sententiarum, I, 10 (PL 171,1083 C-D); 176,57 C-D), która razem z Hugonem, De
sacramentis, I, 2,8 (PL 176,209 C – 210 A), znowu jest źródłem niniejszego rozdziału,
jak słusznie wykazuje L. Ott, Die Trinitätslehre..., w Divus Thomas (Fr.) 21 (1943) 170nn.
Zobacz także jego Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur..., 576-594, a zwłaszcza 583nn.
879
Zobacz: J 4,24: Duchem jest Bóg; o Duchu Boga zobacz: Rdz 1,2; Hi 33,4; Mdr 1,7;
Iz 11,2; 1 Kor 2,11 itd.
880
Zobacz: Mdr 1,6: Duch bowiem jest dobrotliwy; Ps 142,10: Duch twój dobry.
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dziej dobry. Jedna przeto jest moc, mądrość, dobroć trzech, tak jak jedna
istota; dlatego jak zwie się Syn homousios, czyli współistotny Ojcu, tak
i współwszechmocny.
Rozdział 5 (149).
1. O tej nazwie, homousion, kiedy zatwierdzona, i co znaczy. Nie
można tu pominąć tego, co mówi Augustyn w II księdze Contra Maximinum881 o tej nazwie „homousion”, której łacińscy pisarze często używają:
”Ojciec, powiada, i Syn są jednej i tej samej substancji. To jest owo „homousion”, które na Soborze Nicejskim przeciwko Ariańskim błędnowiercom
przez katolickich Ojców powagą prawdy zostało zatwierdzone; które potem na Synodzie w Rimini dla mniej niż mogła być zrozumiana nowości
wyrazu, którą jednak zrodziła wiara starożytna, gdy wielu przewrotnością
nielicznych zostało uwiedzionych, bezbożność błędnowiercza usiłowała
zachwiać pod błędnowierczym cesarzem Konstancjuszem. Lecz po niedługim czasie, gdy zwyciężyła wolność wiary katolickiej, gdy znaczenie słowa
jak powinno zostało pojęte, owo „homousion” zdrowiem katolickiej wiary
długo i szeroko zostało ocalone i rozlane. Czym bowiem jest „homousion”,
jeśli nie jednej i tej samej substancji? Czym jest, powiadam, „homousion”,
jeśli nie: Ja i Ojciec jedno jesteśmy? 882 A więc nie powinno być unikane
wśród niezbożnych nowości słów.883
[254] 2. O nazwach, które w przenośni i przez podobieństwo orzekane są o Bogu. Wiedzieć prócz tego należy, że w oznaczaniu różnicy
nazw, wśród innych, które starannie wykonaliśmy wyżej,884 powiedzieliśmy, że niektóre orzekane są o Bogu w przenośni i przez podobieństwo,
jak: zwierciadło, blask, charakter, figura i tego rodzaju. O nich pobożnemu czytelnikowi przekazuję, co myślę, by mianowicie zważywszy podstawę podobieństwa, z przyczyn wypowiadania czerpał zrozumienie
wypowiedzi,885 ale katolickie.
3. Mając przejść do innych powiada, że nie przekazał nic godnego
wzniosłości niewymownej Trójcy. O tajemnicy Jedności oraz Trójcy, najwyższej i niewymownej, wiele już powiedzieliśmy; wyznajemy jednak, że
nie przekazaliśmy niczego jej niewymowności godnego, lecz raczej przedziwną nam jego wiedzę, przemożną i nam nie dosięgalną.886

881

Rozdział 14, n. 3 (PL 42,772).
J 10,30.
883
1 Tm 6,20.
884
W Dystynkcjach 22-34.
885
Według Hilarego, zobacz wyżej: Dystynkcja 25, rozdział 2, n. 1.
886
Zobacz Ps 138,6: Przedziwna dla mnie jest wiedza twoja, przemożna jest i nie
dosięgnę jej.
882
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DYSTYNKCJA XXXV
Rozdziały 1-6x (150-155).
1. O niektórych, orzekanych o Bogu według substancji, wymagających osobnego rozpatrzenia, mianowicie o wiedzy i przewidzeniu,
opatrzności i zrządzeniu, przeznaczeniu, woli i mocy. Chociaż wyżej887
wiele rozprawialiśmy i ogólnie mówiliśmy o tych, które orzekane są o Bogu
według substancji, niektóre z nich jednak domagają się osobnego rozpatrzenia; o nich teraz rozprawiać należy, mianowicie o wiedzy, przewidzeniu,
opatrzności, zrządzeniu, przeznaczeniu, woli i mocy.
2. że mądrość Boga, chociaż jest jedna, jednak dla różnych stanów
rzeczy wiele otrzymuje nazw. Trzeba więc wiedzieć, że mądrość lub
wiedza Boga, chociaż jest jedna i prosta, jednak dla różnych stanów rzeczy
i roz- [255] maitych skutków, wiele i różnych otrzymuje nazw. Nazywa się
bowiem nie tylko wiedzą, lecz także przewidzeniem, zrządzeniem, przeznaczeniem i opatrznością. – I wiedza uprzednia czyli przewidzenie jest
wyłącznie o przyszłych, lecz o wszystkich, mianowicie dobrych i złych;
zrządzenie zaś o tym, co ma być uczynione; przeznaczenie o ludziach,
którzy mają być zbawieni, i o dobrach, którymi tu są odkupieni, a w przyszłości będą uwieńczeni. – Przeznaczył bowiem Bóg od wieczności ludzi
wybierając do dóbr, i przeznaczył przygotowując im dobra. Że ludzi przeznaczył, okazał Apostoł mówiąc:886 Których przejrzał bowiem, tych i przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna jego; a gdzie indziej:889 Wybrał
nas przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi.
Że zaś im przygotował dobra, dowodzi prorok Izajasz, mówiąc:890 Oko nie
widziało, Boże, poza tobą, coś nagotował miłującym lub oczekującym
ciebie. Więc od wieczności przeznaczył niektórych, że będą dobrzy i błogosławieni, to jest wybrał, aby byli dobrzy i błogosławieni, i dobra im przeznaczył to jest przygotował. – Opatrzność zaś dotyczy rządzonych, ona
mianowicie zdaje się w ten sposób pojmowana, jak zrządzenie; czasem
jednak opatrzność brana jest za przewidzenie. – Mądrość zaś, lub wiedza,
jest o wszystkim, nie tylko o doczesnych, lecz także o wiecznych. Bo Bóg
nie tak zna te doczesne, by nie znał samego siebie, lecz on sam siebie
doskonale zna, w porównaniu z tą wiedzą wszelka wiedza o stworzeniu
jest niedoskonała.

x

Źródłami obfitujących tu określeń są: Hugo, De sacramentis, I,2,9 i 21, gdzie opatrzność zwie się także rozporządzeniem (PL 176,210 B, 214 A); oraz Summa sententiarum,
I,12 (PL 171,1088 A; 176,61 C).
887
Dystynkcje 8-9, 19-20, 22-34.
888
Rz 8,29.
889
Ef 1,4.
890
Iz 64,4; również 1 Kor 2,9.
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Rozdział 7y (156).
1. Czy wiedza, lub przewidzenie, lub zrządzenie, lub przeznaczenie, mogłoby być w Bogu, gdyby nic nie miało zaistnieć? Tu należy
rozpatrzyć, czy wiedza lub przewidzenie, lub zrządzenie, lub przeznaczenie, mogło być w Bogu, gdyby nic nie miało zaistnieć. Skoro bowiem „przewidzenie odnosi się do przyszłych,891 zrządzenie do tych, które mają być
uczynione, a przeznaczenie do tych, którzy mają być zbawieni”, gdyby nic
nie miało być przyszłego, gdyby Bóg niczego nie miał czynić, ani nikogo
zbawić, nie wydaje się, by mo- [256] gło być w Bogu przewidzenie, albo
zrządzenie, albo przeznaczenie. Mógł zaś Bóg nie przewidywać niczego
przyszłego, mógł niczego nie stwarzać, lub nikogo nie zbawiać; mogło więc
w Bogu nie być przewidzenia, albo zrządzenia, albo przeznaczenia.
2. Zarzut. Temu zaś niektórzy się sprzeciwiają: Jeżeli, mówią, w Bogu
mogło od wieczności nie być przewidzenia, mógł nie istnieć; mógł zaś nie
istnieć, ponieważ przewidzenie Boże jest jego wiedzą, a wiedza jest jego
istotą; mogło więc od wieczności nie istnieć to, co jest istotą Bożą. Tak również zarzucają o zrządzeniu i o przeznaczeniu, które jest istotą Bożą.
3. Inny zarzut. Dodają jeszcze inny, tak mówiąc: Jeżeli Bóg mógł nie
przewidywać czegoś, ponieważ tym samym dla Boga jest przewidywać, co
wiedzieć, a wiedzieć, co być, więc mógł nie istnieć. Również skoro tym
samym jest dla Boga być przewidującym i być Bogiem, jeżeli mógł nie być
przewidujący, mógł nie być Bogiem. Mógł zaś być nieprzewidujący, jeżeli
mógł niczego nie przewidywać; a mógł niczego nie przewidywać, ponieważ mógł niczego nie czynić.
4. Odpowiedź: że przewidzenie i zrządzenie i przeznaczenie orzeka się w odniesieniu do rzeczy przyszłych, lub które mają być uczynione. Na to, na miarę naszego pojmowania, tak odpowiadamy: wydaje
się, że przewidzenie i zrządzenie lub przeznaczenie orzeka się względem
czegoś. Jak bowiem Stwórca orzekany jest w odniesieniu do stworzenia,
tak przewidzenie lub przewidujący wydaje się odnosić do rzeczy przyszłych,
a zrządzenie do tych, które mają być uczynione, a przeznaczenie do tych,
które mają być zbawione. Jednak stwórca tak jest w odniesieniu orzekany,
że nie oznacza istoty, przewidzenie zaś lub przewidujący orzekane są zarówno w odniesieniu do rzeczy przyszłych, jak i oznacza istotę. Tak też
zrządzenie i przeznaczenie.
5. Przeto, gdy mówi się: „gdyby nic nie miało zaistnieć, nie byłoby w Bogu
przewidzenia, albo Bóg nie byłby przewidujący”, ponieważ różne są tam
przyczyny mówienia, trzeba rozróżnić zasadę powiedzenia. Gdy więc
mówisz: „gdyby nic nie miało zaistnieć, nie byłoby w Bogu przewidzenia,
y
Wśród źródeł trzeba wyliczyć Hugona, De sacramentis, I,2,14 (PL 176,211 D – 212 B);
inni zaś nam uchodzą.
891
Określenie Hugona, De Sacramentis, I,2,14 (PL 176,210 B);
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albo Bóg nie byłby przewidujący”, jeżeli w mówieniu zważasz na tę przyczynę, mianowicie że nie byłoby żadnych przedmiotów tej wiedzy, skąd
mogłaby być zwana przewidzeniem a on sam przewidującym: ponieważ
oboje orzekane są z powodu rzeczy przyszłych, pojmowanie jest prawdziwe. Jeżeli zaś z tego powodu to mówisz, że nie ma w nim wiedzy, która
przewiduje rzeczy przyszłe, lub ponieważ nie jest on Bogiem, który przewiduje rzeczy przyszłe, pojmowanie jest błędne.
6. Podobnie i te wypowiedzi należy określić: „mogło nie być przewidzenia Bożego”, lub „mógł nie być przewidujący” oraz „mógł Bóg nie prze[257] widywać czegoś”, to znaczy mogło być, że nic przyszłego nie podlegało jego wiedzy, i tak nie można było mówić „przewidujący”, lub „przewidywać”, lub o jego wiedzy „przewidzenie”; jednak dlatego on lub jego
wiedza nie istniałyby mniej, ale nie można by mówić: „przewidujący”, lub
„przewidywać”, lub „przewidzenie”, gdyby jego wiedzy nic przyszłego
nie podlegało. Podobnie o zrządzeniu i przeznaczeniu, lub opatrzności;
te bowiem, jak powiedziano,892 odnoszą się do doczesnych i są tylko o doczesnych.
Rozdział 8z (157).
Że wiedza Boża jest nie tylko o doczesnych, lecz także o wiecznych. Wiedza zaś lub mądrość jest nie tylko o doczesnych, lecz także
o wiecznych; i dlatego chociaż nie istniałyby żadne przyszłe, byłaby jednak
w Bogu ta sama wiedza, która jest teraz, i nie byłaby mniejsza niż teraz, ani
nie jest większa niż byłaby. Od wieczności więc znał Bóg wieczność i wszystko co było przyszłe, i wiedział niezmiennie. Nie mniej zna także przeszłe
lub przyszłe jak obecne. I swą wieczną oraz niezmienną mądrością zna on
wszystko, co jest wiadome. „Cała więc zasada niebiańskiej i ziemskiej
mądrości, jak mówi Ambroży,893 jest w nim, ponieważ wszelką mądrość
i wiedzę obejmuje jego niezmierzona wiedza.”
Rozdział 9 (158).
1.a Dlaczego mówi się, że wszystko jest w Bogu, a co zostało uczynione jest życiem w nim. Dlatego mówi się, że wszystko jest w Bogu
i było od wieczności. Stąd Augustyn Super Genesim mówi:894 „Tych widzialnych, zanim się stały, nie było. Jakim więc sposobem Bogu były znane, których nie było? I znowu: W jaki sposób uczynił to, co nie było mu znane?
892

Jak wyżej, Dystynkcja 35, rozdziały 1-6.
Zobacz: Glossa na Rz 11,33 (PL 191,1492 B-C); która jednak nie jest źródłem.
893
To znaczy Ambrozjaster, In Epistolas Beati Pauli, Kol 2,3: W którym są ukryte wszystkie
skarby mądrości i umiejętności (wśród dzieł Ambrożego, PL 17 [1845]427 B).
a
Powaga Augustyna jest już w Glossa na Hbr 11,3 (PL 192,489 D – 490 A).
894
De Genesi ad litteram, V, rozdział 18, n. 36 (PL 34,334; CSEL 28-1,161).
z
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Niczego przecież nie uczynił nie znając. Poznane więc uczynił, a nie: uczynione poznał. Dlatego zanim stały się, i były i nie były: były w wiedzy Boga,
nie było ich w ich [258] naturze. Nie śmiem zaś mówić, że samemu Bogu
innym sposobem znane były, gdy je czynił, niż tym, którym znał je, by uczynić, u którego nie ma odmiany, ani cienia zmienności.” 895 Oto tu masz,
że te widzialne, zanim się stały, były w wiedzy Boga. W tym więc znaczeniu
mówi się, że wszystko jest w Bogu, i wszystko co się stało, mówi się, że było
w nim życiem:896 nie dlatego, że stworzenie jest Stwórcą, lub że te doczesne są w Bogu istotowo, lecz ponieważ zawsze są w jego wiedzy, która jest
życiem.
2.b Że na tej samej zasadzie mówi się, iż wszystko jest mu obecne.
Stąd też mówi się, że wszystko jest mu obecne, nie tylko to, co jest, lecz
także to, co przeminęło i to co ma przyjść, zgodnie z tym:897 I nazywa to,
czego nie ma, jak to, co jest: bo jak mówi Ambroży w księdze De Trinitate,898 tak poznaje to, czego nie ma, jak to, co jest. I na tej zasadzie mówi
się, że wszystko jest w nim, lub u niego, lub jemu obecne. Stąd Augustyn,
o tym urywku Psalmu:899 I piękność pól ze mną jest: rzecze „Dlatego ze
mną jest, ponieważ u Boga nic nie przeszło, nic nie przyjdzie. Z nim jest
wszystko przyszłe, i nie są mu odjęte już przeszłe. Z nim jest wszystko
jakimś niewymownym poznaniem mądrości Bożej.” Oto tu Augustyn otwiera w jakim rozumieniu należy przyjąć tego rodzaju słowa: „wszystko jest
Bogu obecne”, „w Bogu jest wszystko”, lub „z Bogiem”, lub „u Boga”, lub
„w nim życie”: ponieważ w nim jest niewymowne poznanie wszystkiego.
DYSTYNKCJA XXXVI
Rozdział 1 (159).
1. Czy należy się zgodzić, że wszystko jest w istocie Boga lub w Bogu
przez istotę, jak mówi się, że wszystko jest w poznaniu lub w obecności Boga. Zwykło się tu pytać, skoro mówi się, że wszystko jest w poznaniu
czyli obecności Boga, lub [259] w Bogu przez poznanie, a jego poznanie
lub obecność jest istotą Bożą, czy należy zgodzić się, że wszystko jest w istocie
Bożej, lub w Bogu przez istotę.
895

Jk 1,17.
Zobacz J 1,3-4: A bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, itd. Pisarze
średniowieczni zwykli czytać: Co się stało, w nim było życiem, za Augustynem, In Ioannem,
traktat 1, n. 16 (PL 35,1387; CCL 36,9); De Genesi ad litteram, V, rozdział 14, n. 31 (PL 34,332;
CSEL 28-1,157n); itd.
b
Słowa Augustyna o Ps 49,11 znajdują się w Glossa do tego urywka (PL 191,479 A).
897
Rz 4,17.
898
To jest De fide, rozdział 16, n. 198 (PL 16[1845]689 B-C; CSEL 78,298n).
899
Enarratio in Psalmum 49, 11, n. 18 (PL 36,577; CCL 38,589).
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2.c Odpowiedź. Na to odpowiadamy, że poznanie Boga jest zaiste jego
istotą, a jego obecność, w której jest wszystko, jest jego poznaniem; a jednak nie wszystko, co jest w jego obecności lub poznaniu, należy mówić, że
jest w jego istocie. Gdyby się bowiem to mówiło, myślano by, że są tej samej
z nim istoty. W Bogu bowiem mówi się, że jest przez istotę, co jest istotą
Bożą, czym jest Bóg. Ma więc Bóg u siebie, w swej obecności, czego nie ma
w swojej naturze. – Stąd Augustyn, De verbis Apostoli, tak mówi:900 „Wybrał
nas przed założeniem świata:901 Kto zdoła to wyjaśnić? Wybierani są, których nie ma, a nie myli się kto wybiera, ani nie wybiera na próżno. Wybiera
jednak i ma wybranych, których ma stworzyć do wybrania; których ma u siebie, nie w swojej naturze, lecz w swej obecności.” Jeszcze nie było, którym
obiecywano, lecz i sami byli obiecani, którym obiecywano. – Oto tu otwarcie mówi, że Bóg ma u siebie wybranych przed światem, nie w naturze swojej, lecz w obecności; chociaż jednak jego obecność nie jest czymś innym
niż natura, ponieważ jego obecność jest jego poznaniem. Można jednak odnieść do wybranych, gdy mówi „w naturze swej”, to znaczy „ich”. Ich przecież
miał od wieczności u siebie, nie w naturze „swej” czyli w „ich”, bo jeszcze
nie istnieli, lecz w swej obecności, ponieważ tak ich znał, jakby byli.
Rozdział 2d (160).
1. Czy należy mówić, że zło jest w Bogu, jak jest wszelkie dobro, skoro
jedno i drugie jest w jego poznaniu i obecności: wszystko bowiem poznaje. Po powyższych pyta się: skoro się mówi, że wszystko jest w Bogu nie
przez istotę natury, lecz przez poznanie wiedzy, i Bóg zna dobro i zło, czy należy
zgodzić się po prostu, że zło jest w Bogu, czy że jest w Bogu przez poznanie. –
Zna bowiem Bóg i znał zawsze wszystko, tak dobro jak zło, nawet zanim zaistniały, i przewidział od wieczności, że one będą. Dlatego, skoro powiedzieliśmy,
że wszelkie dobro jest w Bogu z powodu obecności poznania, na tej samej
[260] zasadzie wydaje się, że należy mówić, że wszelkie zło jest w nim, ponieważ zawsze je znał i przez poznanie było mu obecne. Przewidział bowiem Bóg
od wieczności, że niektórzy będą źli i ich złość, jak rzecze Augustyn,902 przewidział, lecz nie przygotował. Skoro więc zna grzechy wszystkich, czy trzeba
myśleć, że zawarte są w tym ogólnym powiedzeniu, którym Apostoł903 rzecze,
iż wszystko jest w Bogu? Z niego, mówi, i przezeń i w nim jest wszystko.
c

Słowa Augustyna już w Glossa na Rz 4,17 (PL 191,1375 D – 1376 A). gdzie jednak, także
w kodeksach, są czerwoną barwą, jak w kazaniu De verbis Domini.
900
Kazanie 26, rozdział 4, n. 4 (PL 38,173; CCL 41,351), gdzie zaś czyta się: „Wybrał nas...
lecz w przewidzeniu swoim”.
901
Ef 1,4.
d
Zobacz: Summa sententiarum, I,4 (PL 171,1074 B; 170,48 C), gdzie zagadnienie się
pojawia; oraz Lombard, Glossa na Rz 8,29 (PL 191,1450 A).
902
De praedestinatione sanctorum, rozdział 10, n. 19 (PL 44,975); Hypognosticon, VI,
rozdział 6, n. 8 (wśród dzieł Augustyna, PL 45,1661-1662).
903
Rz 11,36.
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2. Co rozumie się, że jest w Bogu. Lecz kto, jeśli nie obłąkany, powiedziałby, że zło jest w Bogu? To bowiem rozumie się, że jest w Bogu, co jest
z niego i przez niego; to zaś z niego i przez niego jest, czego jest sprawcą.
Lecz sprawcą jest tylko dobra; więc z niego lub przez niego jest tylko dobro;
tak więc również w nim jest tylko dobro.
3. Że nie całkiem tak samo poznaje Bóg zło jak dobro, ponieważ
zło tylko przez wiedzę, dobro zaś także przez pochwałę i upodobanie. A więc zła nie ma w Bogu, bo chociaż je poznaje, jednak nie całkiem
tak samo poznaje jak dobro. Zło poznaje jakby z dala, jak mówi Prorok:904
I wysokich z daleka poznaje, to jest pychę. A gdzie indziej, mówiąc do
Boga, powiada o złych:905 Ze skrytych rzeczy twoich napełniony jest brzuch
ich. Wykładając to Augustyn mówi:906 „Ukryte grzechy twoje, które chowane są przed światłem prawdy twojej.” Lecz w jaki sposób grzechy chowane
są przed światłem prawdy Bożej, skoro są znane przez Boga? Gdyby bowiem nie znał, jakby je sądził i złych za nie potępiał? Gdzie indziej Prorok
mówi:907 Bo ani od wschodu, ani od zachodu nie brak go. Wykładając to
Kasjodor powiada:908 „Ani dobrym, ani złym Bóg nie jest nieobecny, lecz
wszystkim jest obecny i zna.”
4. Poznaje więc Bóg i dobro i zło przez wiedzę; lecz dobro poznaje także
przez pochwałę, przez upodobanie, zła zaś nie. Stąd Kasjodor mówi o Psalmie:909 „Grzechy ukryte są dla Boga, ponieważ nie zna, to jest nie pochwala.”
I w tym znaczeniu Augustyn powiedział, że są one ukryte przed światłem
Boga. On też w księdze Ad [261] Helvidium dowodzi,910 że poznanie Boga
trzeba brać na różne sposoby, mówiąc: „Jeżeli odnosisz do wiedzy, Bóg zna
tych lub to, a jednak na sądzie powie niektórym:911 Nie znam was; lecz
w tym wyrażeniu zawarte jest ich odrzucenie. – Oto mówi się o Bogu, że nie
zna tego, czego nie pochwala, co mu się nie podoba. Widać więc, że prawdziwe jest to, co powiedzieliśmy, mianowicie że Bóg poznaje dobro takim
sposobem, jakim nie poznaje zła. Jednakowo mianowicie poznaje oboje
co do znajomości, lecz dobro poznaje również pochwałą i upodobaniem.
5. Tu odsłania, dlaczego mówi się, że tylko dobro jest w Bogu, a nie
zło. I stąd jest, że mówi się, iż w Bogu jest tylko dobro, a nie zło, oraz to
blisko, tamto daleko. Bo chociaż mówi się, że coś jest w Bogu przez obecność w poznawaniu, a Bóg poznaje dobro i zło, zła jednak nie poznaje, jak
904

Ps 137,6.
Ps 16,14.
906
Enarratio in Psalmum 16, n. 13 (PL 36,147; CCL 38,94).
907
Ps 74,4.
908
In Psalterium, o tym urywku (PL 70,538 B-C; CCL 98,688); zobacz Glossa Lombarda
o tym urywku (PL 191,701 C).
909
In Psalmum 16,16 (PL 70,122 A; CCL 97,149); zobacz Glossa Mistrza na ten urywek:
„Ponieważ o ukrytych twoich, to jest nieczystościach, których zaiste Bóg nie zna, to znaczy
zakazuje” (PL 191,183 D – 184 A).
910
To znaczy Epistola 169 (Ad Evodium), rozdział 1, n. 2 (PL 33,743; CSEL 44,613).
911
Mt 7,23; oraz Łk 13,27.
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tylko przez znajomość, dobro zaś nie tylko przez wiedzę, lecz także przez
pochwałę i upodobanie. I z powodu takiego poznania mówi się, że coś jest
w Bogu, mianowicie iż tak je zna, że zarazem pochwala i podoba się, to
jest tak zna, iż jest ich sprawcą.
Rozdział 3e (161).
Że tym samym jest, iż wszystko jest z Boga i przez niego i w nim.
Dlatego, jeżeli pilnie spojrzymy, tym samym wydaje się, że wszystko jest
z Boga, i przez Boga i w Bogu. Stąd Ambroży w II księdze De Spiritu Sancto:912 „Tych troje:913 Z niego, i przezeń i w nim jest wszystko, jest tym samym, powiedzieliśmy wyżej. Gdy mówi, że wszystko jest przez niego, czy
zaprzeczył, że wszystko jest w nim? Tę samą moc ma wszystko to, mianowicie w nim i z nim i przez niego, i jedno w nich i podobne pojmuje się,
nie przeciwne.” Oto masz, że w tym samym rozumieniu Pismo mówi, że
wszystko jest w nim i przez niego i z niego lub z nim. – Skoro więc w tym
samym znaczeniu mówi się, że wszystko jest z Boga, lub przez niego: nie
tylko ponieważ zna, lecz także ponieważ jest ich sprawcą, wynika, że w tym
samym rozumieniu mówi się, że są one w Bogu, mianowicie [262] ponieważ
zna i jest ich sprawcą. Mówi się,914 że w nim żyjemy, i ruszamy się i jesteśmy, ponieważ dzięki jemu, sprawcy, jesteśmy i ruszamy się i żyjemy. Skoro
więc nie jest sprawcą, jak tylko dobra, słusznie mówi się, że samo tylko dobro
jest w nim, tak jak z niego, lub przez niego. – Chociaż więc w jego poznaniu lub obecności jest wszystko, mianowicie dobro i zło, mówi się jednak,
że w nim jest tylko dobro, którego jest sprawcą. Stąd Augustyn w księdze
De natura boni powiada:915 „Gdy słyszymy, że z Boga i przez niego i w nim
jest wszystko, wszystkie zaiste natury powinniśmy pojmować i wszystko, co
naturalnie istnieje. Bo nie z niego są grzechy, które natury nie zachowują,
lecz psują, które rodzą się z woli grzeszących.” Tu otwarcie mówi, że w tej
powszechności mówienia, mieści się tylko dobro.
Rozdział 4 (162).
Że wszystko z Ojca i przez Ojca jest i w Ojcu: i tak o Synu i Duchu
Świętym należy mówić, chociaż z powodu osób jest różnica. Prócz tego
wiedzieć należy, że chociaż wskazana jest tam różnica osób, gdy mówi się:
z niego, przez niego, w nim, wszystko jednak z Ojca i przez Ojca i w Ojcu
jest: podobnie o Synu i Duchu Świętym przyjąć należy. Stąd Augustyn w księe
Rozdziały 3-5. Zobacz Glossa na Rz 11,36 (PL 176,1493), gdzie przytoczone są te same
trzy powagi Augustyna oraz słowa wprowadzające rozdział 5.
912
Raczej księga III, rozdział 11, n. 84 (PL 16[1845]796 B-C; CSEL 79,185).
913
Rz 11,36.
914
Dz 17,28.
915
Rozdział 28 (PL 42,560; CSEL 25,868).
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dze De Trinitate rzecze:916 „Nie w pomieszaniu brać należy to, co mówi
Apostoł:917 Z niego, i przezeń i w nim jest wszystko”: „z niego mówiąc
z powodu Ojca,918 przezeń z powodu Syna, w nim z powodu Ducha Świętego.” Czujnie zaś zważaj, byś ponieważ rzekł z niego, chcąc rozumieć Ojca,
nie pojmował, że wszystko tak jest z Ojca, byś przeczył, że wszystko jest
ze Syna lub z Ducha Świętego. Skoro słusznie można powiedzieć, że z Ojca
i przez Ojca i w Ojcu jest wszystko, podobnie i o Synu oraz o Duchu Świętym
myśleć należy.
Rozdział 5 (163).
1. Że nie wszystko, co z Boga jest, także od niego jest, lecz na odwrót. To również trzeba tu dołączyć, że nie wszystko, co mówi się że jest
z Boga, trzeba mówić, że jest także od Boga. Ponieważ jak mówi Augustyn
[263] w księdze De natura boni,919 „nie zupełnie to samo oznacza z niego
co od niego. Co bowiem od niego jest, może być zwane z niego, lecz nie
wszystko, co z niego, może być zwane od niego, ponieważ nie jest od jego
substancji. Z niego bowiem jest niebo i ziemia, ponieważ on je uczynił, nie
zaś od niego, ponieważ nie jest od jego substancji. Tak jak jakiś człowiek
jeżeli zrodzi syna i zbuduje dom: syn jest z niego, z niego też jest dom; lecz
syn od niego, dom zaś od ziemi i drewna”, nie z niego.
2. Zbiera razem, co zostało powiedziane. W powyższym jawne jest,
że w Bożym poznaniu czyli obecności jest wszystko, mianowicie dobro i zło,
lecz nie wszelkim sposobem jest tam zło, którym dobro; i że w Bogu jest tylko
dobro, jako z niego i przez niego, a nie zło, i w jakim znaczeniu to należy
brać, zostało zaznaczone; oraz nie mówi się ściśle że jest od niego to, co jest
inne od niego, z niego zaś mówi się, że jest wszystko, czego on jest sprawcą.
DYSTYNKCJA XXXVIIf
Rozdział 1g (164).
1. Jakimi sposobami mówi się, że Bóg jest w rzeczach. A ponieważ
częściowo wykazano, w jaki sposób mówi się, że wszystko jest w Bogu,
wydaje się, że należy tu dodać, jakimi sposobami mówi się, iż Bóg jest
916

Księga VI, rozdział 10, n. 12 (PL 42,932; CCL 50,243).
Rz 11,36.
918
Jak szczęśliwie kieruje nas rubryka w Glossa na Rz 11,36 (x karta 58a; PL 191,1493
D), a nie kodeksy Sentencji, słowa są Augustyna, Contra Maximinum, II, rozdział 23, n. 5
(PL 42,800).
919
Rozdział 27 (PL 42, 560; CSEL 25,868).
f
Zobacz: L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur..., 188-213, a bliżej
o Lombardzie 208nn; tegoż: Die Trinitätslehre der Summa sententiarum..., w Divus Thomas
(Fr.) 21(1943)172nn.
g
Częściowe źródło: Hugo, De sacramentis, I,3,17 (PL 176,223 B); do n. 4 zobacz: Lombard, Glossa na 1 Kor 12,7 (PL 191,1652 C), gdzie słowa Augustyna do Dardana. Zobacz także:
Summa sententiarum, I,4 (PL 171,1075 C; 176,49 C-D); o której także niżej.
917
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w rzeczach; jeżeli jednak ludzki umysł chociaż po części zdoła godnie
myśleć, lub język starczy mówić.
2. Że Bóg w każdej rzeczy jest swoją istotą, mocą, obecnością,
i w świętych przez łaskę, a w Chrystusie człowieku przez zjednoczenie. Należy więc wiedzieć, że Bóg niezmiennie zawsze istniejąc w sobie,
obecnościowo, potęgowo, istotowo jest w każdej naturze, czyli istocie bez
ograniczenia siebie, i w każdym miejscu bez opisania, i w każdym czasie
bez zmienności. A prócz tego w świętych duchach i duszach jest wybitniej,
mianowicie przez [264] łaskę zamieszkując; a w człowieku Chrystusie najwybitniej, jak mówi Apostoł:920 W nim mieszka cała zupełność Bóstwa
cieleśnie. W nim bowiem Bóg zamieszkał nie przez łaskę przysposobienia,
lecz przez łaskę zjednoczenia.
3. Powagami potwierdza, że tak jest. By zaś temu jacyś nie ośmielili
się zarzucać błędu, ponieważ przekracza pojemność ludzkiego rozumienia, wydaje mi się, że trzeba potwierdzić powagami Świętych. Święty Grzegorz o Pieśni nad Pieśniami powiada:921 „Chociaż Bóg zwykłym sposobem
jest we wszystkich rzeczach obecnością, mocą, substancją, jednak mówi
się, że zażyłym sposobem jest przez łaskę w tych, którzy przedziwność dzieł
Boga bystrzej i wierniej rozważają.”
4. O tym samym Augustyn rzecze do Dardana w księdze De praesentia
Dei:922 „Ponieważ Bóg jest naturą bezcielesną i niezmiennie żywą, wieczną
stałością w sobie pozostającą, cały jest obecny wszystkim rzeczom i cały
każdej z osobna; lecz w których zamieszkuje, mają go dla swej różnej pojemności jedni bardziej, inni mniej, których sam sobie jako umiłowaną
świątynię łaską swej dobroci buduje.” Również Hilary w VIII księdze De Trinitate jak najbardziej otwarcie uczy,923 że Bóg jest wszędzie: „Bóg, mówi,
niezmierzonej mocy, żywa potęga, która zawsze jest i której nigdy nie
zbraknie, siebie całego przez swoje dzieła pokazuje, by tam gdzie są jego
dzieła, pojmowano że jest on sam. Jednak nie cielesnym sposobem, gdy
gdzieś jest, by uważano, że nie jest wszędzie, ponieważ we wszystkim być
nie przestaje.”
5. Także Ambroży w księdze pierwszej De Spiritu Sancto,924 dowodzi,
że Duch Święty nie jest stworzeniem, ponieważ wszędzie jest, co jest własnością Bóstwa, tak mówiąc: „Ponieważ wszelkie stworzenie opisane jest
pewnymi granicami swojej natury, jakim sposobem ktoś ośmieliłby się nazwać
stworzeniem Ducha Świętego, który nie ma mocy określonej i ograniczonej,
920

Kol 2,9.
Raczej Glossa ordinaria do Pnp 5,17: Gdzie poszedł miły twój (u Mikołaja z Liry,
III,363a); wśród sentencji szkoły Anzelma z Laon, no 286; u O. Lottin, Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, V: L’École d’Anselme de Laon et de Guillaume de Champeaux,
Gembloux 1959,232.
922
Epistola 187, rozdział 6, n. 19 (PL 33,839; CSEL 57,98).
923
Numer 24 (PL 10,253 B – 254 A); zobacz wyżej Dystynkcja 34, rozdział 1, n. 8.
924
Rozdział 7, n. 81 (PL 16[1845]723 D – 724 A; CSEL 79,48n).
921
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który i we wszystkim i wszędzie zawsze jest? Co zaiste własne jest Bóstwu
i Władztwu. – Tenże tamże:925 „Do Pana należy wszystko wypełniać, który
rzecze:926 Niebo i ziemię ja wypełniam. Jeżeli Pan jest tym, kto niebo wypełnia i ziemię, któż więc może uznać Ducha Świętego za pano- [265]
wania i mocy Bożej pozbawionego, tego który świat wypełnił,927 a co więcej, wypełnił Jezusa,928 odkupiciela całego świata?” Z tych i wielu innych
powag otwarcie ukazuje się, że Bóg wszędzie i we wszelkim stworzeniu,
jest istotowo, obecnościowo i potęgowo.
Rozdział 2 (165).
1.h Że w świętych nie tylko jest, lecz także mieszka, ten który nie
wszędzie mieszka, gdzie jest. W świętych zaś także mieszka, w których
jest przez łaskę. Bo nie wszędzie gdzie jest, tam mieszka; gdzie zaś mieszka, tam jest. Mieszka w samych dobrych, którzy są jego świątynią i jego stolicą. – Stąd przez Izajasza mówi Pan:929 „Niebo stolicą moją, a ziemia
podnóżkiem nóg moich: ponieważ w wybranych, którzy są niebem, Bóg
mieszka i króluje, którzy pobożni posłuszni są jego woli; złych zaś, którzy
są ziemią, depcze surowością sądu. Stąd też w księdze Mądrości powiedziane jest,930 dusza sprawiedliwego stolicą mądrości, ponieważ w sprawiedliwych osobliwiej jest niż w innych rzeczach, we wszystkich nich jednak
jest cały.
2.i W jaki sposób dusza, jak mówi Augustyn w liście do Hieronima De
origine animae,931 „po wszystkich cząstkach ciała jest jednocześnie cała,
nie mniejsza w mniejszych, ani w większych nie jest większa, lecz jednak
działa w jednych mocniej, w innych słabiej, chociaż jest istotowo we wszystkich cząstkach ciała.” Tak i Bóg, chociaż jest we wszystkich istotowo i cały,
w tych jednak mówi się, że jest pełniej, których zamieszkuje, to jest, w których tak jest, że czyni ich swoją świątynią. – I tacy częściowo już są z nim,
lecz w niebie doskonale; źli zaś, chociaż są tam gdzie on sam jest, którego
nigdzie nie brakuje, nie są jednak z nim. Stąd Augustyn Super Ioannem:932
925

Tamże, n. 86 (PL 16,725 A; CSEL 79,51).
Jr 23,24.
927
Zobacz Mdr 1,7: Duch Pański wypełnia ziemię.
928
Zobacz Łk 4,1: A Jezus pełen Ducha Świętego.
h
Zobacz: Glossa, na Kol 2,9 (PL 192,272 C), z Augustyna, Epistola 187 (ad Dardanum),
rozdział 5, n. 16 (PL 33,837; CSEL 57,93n).
929
Iz 66,1; zobacz Glossa ordinaria do tego urywka, (u Mikołaja z Liry, IV,106b).
930
Zobacz Mdr 7,27; 9,10; 10,16; lecz wszędzie ledwie co do znaczenia.
i
Słowa Augustyna do Hieronima znajdują się w Summa sententiarum, I,4 (PL 171,
1075 D; 176,49 D – 50 A). lecz wniosek stąd wysnuty jest Mistrza. Zobacz L. Ott, Die
Trinitätslehre... w Divus Thomas (Fr.) 21(1943)183n.
931
Epistola 166, rozdział 2, n. 4 (PL 33,722; CSEL 44,551).
932
Traktat 111, nn. 2-3 (PL 35,1927; CCL 36,630); lecz dosłownie z Glossa ordinaria
do J 17,24 (u Mikołaja z Liry V,235c).
926
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„Nie dość było powiedzieć:933 Gdzie ja jestem i ci [266] byli, lecz dodał
ze mną, ponieważ i nędzni mogą być, gdzie i on jest, którego nigdzie nie
brak, lecz [sami] błogosławieni z nim, ponieważ nie są błogosławieni, jak
tylko z niego.” Z nim są, którzy nim się rozkoszują, widzą go takiego, jaki jest;
źli zaś z nim jak w świetle, nie są ze światłem. I dobrzy nie tak obecnie są
z nim, by go widzieli przez ogląd, chociaż jakimś sposobem są z nim przez
wiarę.
3. Jeżeli chcesz pojąć jakim sposobem mieszka, szukaj powyższego
o Duchu Świętym. Jakim zaś sposobem Bóg mieszka w dobrych, z tego
zdołasz trochę pojąć, co wyżej zostało powiedziane,934 gdy była mowa o czasowym pochodzeniu Ducha Świętego; gdzie, chociaż po części jest wyłożone – po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy935 – w jaki
sposób Duch mieszka w nas, który zamieszkuje nie bez Ojca i Syna.
Rozdział 3k (166).
1. Gdzie był, albo gdzie mieszkał Bóg, zanim było stworzenie. Jeżeli zaś pytasz, gdzie mieszkał Bóg zanim byli święci, mówimy, że mieszkał
w sobie. Stąd Augustyn, Contra Maximinum:936 „W świątyni swojej, powiada, mieszka Bóg,” czyli w świętych. „którzy są937 świątynią Boga obecnie
zgodnie z wiarą postępujący, a świątynią Boga będą także kiedyś zgodnie
z oglądem, jak też obecnie świątynią Boga są Aniołowie. Lecz powie ktoś:
Zanim Bóg uczynił niebo i ziemię, zanim uczynił świętych, gdzie mieszkał?
Bóg mieszkał w sobie: u ciebie mieszka i u siebie jest. Nie tak więc święci
są domem Boga, żeby po jego zabraniu Bóg zginął; co więcej Bóg tak mieszka w świętych, że zginą jeśliby on odszedł.”
2. Wiele tu krótko uczy, co potwierdza powyższe. Należy także wiedzieć że, jak mówi Augustyn w księdze Ad Dardanum,938 „nie można powiedzieć, chyba bardzo głupio, że Duch Święty nie ma miejsca w naszym
ciele, [267] ponieważ całe wypełniła nasza dusza. Jeszcze nawet głupiej,
że ciasnota przeszkadza gdzieś Trójcy, by Ojciec i Syn i Duch Święty nie
mogli gdzieś być razem. Lecz to jest wiele bardziej dziwne, że chociaż Bóg
wszędzie jest cały, jednak nie we wszystkich mieszka. Któż nadal ośmieli
933

J 17,14.
Dystynkcja 14.
935
1 Kor 13,9.
k
Zagadnienie wypływa z nieco niżej przytoczonych słów Augustyna. Numery 1-3 zawarte
są już dosłownie w Glossa na 1 Kor 3,16 (PL 191,1562 B-D), gdzie (także w kodeksach x
oraz z) do słów Augustyna Contra Maximinum dołączona jest bez nowej rubryki powaga
Enarrationes in Psalmos. Zobacz także Summa sententiarum, I,4 (PL 171,1075 C; 176,49
C-D).
936
Księga II, rozdział 21, n. 1 (PL 42,791).
937
Augustyn, Enarratio in Psalmum 122, 1, n. 4 (PL 37,1632; CCL 40,1817).
938
Epistola 187, rozdziały 4-5, nn. 15-16 (PL 33,837n; CSEL 57,93n).
934
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się sądzić, chyba że całkiem nie zna nierozłączności Trójcy, iż w kimś może
mieszkać Ojciec albo Syn, w którym nie mieszka Duch Święty; albo w kimś
Duch Święty, w którym nie mieszka Ojciec i Syn? Trzeba więc wyznać, że
Bóg jest wszędzie przez obecność Bóstwa, lecz nie wszędzie przez łaskę zamieszkania. Z powodu bowiem tego mieszkania nie mówimy Ojcze nasz,
któryś jest wszędzie, chociaż i to jest prawdą, lecz któryś jest w niebie,” 939
to znaczy w świętych, w których jest jakimś wznioślejszym sposobem.
3. Że Bóg jest mieszkańcem niektórych, jeszcze nie znających Boga,
a nie jest mieszkańcem niektórych znających. „To także jest dziwne,
że jak mówi Augustyn w tymże dziele,940 Bóg jest mieszkańcem niektórych
jeszcze nie znających Boga, a niektórych znających Boga nie. Ci bowiem nie
należą do świątyni Boga, którzy znając Boga nie wielbią go jako Boga.941
Do świątyni Boga należą maluczcy, uświęceni sakramentem Chrystusa i obdarzeni Duchem Świętym, którzy jeszcze nie mogą Boga poznać. Przeto kogo
tamci mogli poznać a nie mieć, ci mogli mieć zanim poznali. Najszczęśliwsi
zaś są ci, dla których tym samym jest Boga mieć, co znać.” Tu Augustyn
otwiera do pewnego stopnia w jaki sposób Bóg mieszka w kimś, to znaczy
jest posiadany, gdy mianowicie tak jest w kimś, że przez niego jest poznawany i miłowany.
4.l Jakim sposobem Bóg cały jest wszędzie, nie może być przez
umysł ludzki pojęte. Z powyższego wynika, że Bóg jest wszędzie cały i przez
istotę, a w świętych mieszka przez łaskę. A ponieważ wyżej,942 chociaż skąpo,
wykazane zostało w jakim znaczeniu mówi się, że mieszka w niektórych,
zasada porządku domagałaby się, by także to wskazać, jakim sposobem
wszędzie jest przez istotę i cały, gdyby wzniosłość i niezmierność tego rozważania nie przekraczała całkowicie pojmowania ludzkiego umysłu. Jak bowiem mówi Złotousty, Super epistolam ad Hebraeos,943 „jak wiele o Bogu
pojmujemy, czego wypowiedzieć w całości nie zdołamy, tak wiele mówimy,
czego nie jesteśmy zdolni pojąć. Na przykład, że Bóg jest wszędzie, wiemy
i mówimy, jakim sposobem [268] zaś jest wszędzie, umysłem nie pojmujemy.
Również wiemy, że jest jakaś bezcielesna moc, która jest przyczyną wszelkiego dobra, jakim zaś sposobem, lub czym ona jest, całkiem nie wiemy.”
5. Pogląd niektórych, ośmielających się wykazać, jakim sposobem
Bóg wszędzie jest przez istotę, potęgę i obecność. Niektórzy jednak,944
ośmielając się umysłem swoim mierzyć niezmierne, przekazali, że tak trzeba
939

Zobacz Mt 6,9.
Rozdział 6, n. 21 (PL 33,840; CCL 57,99n).
941
Zobacz Rz 1,21: Gdyż poznawszy Boga, nie oddali mu jako Bogu chwały.
l
Słowa Złotoustego już w Glossa na Hbr 1,3 (PL 192,403 A).
942
Mianowicie w rozdziale 2.
943
Homilia 2, n. 1 (PG 63,19); zobacz Hbr 1,3.
944
To jest Piotr Abelard, Theologia Scholarium, III, rozdział 6 (PL 178,1105 A 1106 A);
zobacz: L. Ott, Die Trinitätslehre der Summa sententiarum, w Divus Thomas (Fr.) 21(1943)
172n.
940
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to pojmować. Mówi się, że Bóg wszędzie jest przez istotę, nie że istota Boża
właściwie jest w każdym miejscu i w każdym stworzeniu, lecz że każda natura i wszystko, co naturalnie jest, w jakimkolwiek jest miejscu, przez niego
ma istnienie, i każde miejsce, w którym ono jest. – Ci sami także mówią, że
dlatego mówi się, iż Bóg jest wszędzie przez obecność lub przez potęgę,
ponieważ wszystkie miejsca są mu obecne i co w nich jest, oraz nie przestaje czegoś w nich działać. Bo i same miejsca i cokolwiek w nich jest, jeżeli
on nie zachowa, trwać nie mogą. W nich więc mówi się, że Bóg obecny jest
przez substancję, jak mówią, ponieważ przez potęgę własnej substancji
swojej sprawia, że także miejsca są i wszystko, co w nich jest. – Lecz chociaż
to jest prawda, co twierdzą, aby wyjaśnić pojmowanie powyższych, w tych
jednak słowach, którymi mówi się, że Bóg wszędzie jest przez istotę, należy
wierzyć, iż więcej się zawiera, czego żywy człowiek pojąć nie zdoła.
Rozdział 4 (167).
1.m Że chociaż Bóg obecny jest we wszystkich rzeczach, jednak
brudami rzeczy się nie plami. Zwykli także oni pytać, jakim sposobem
substancjalnie jest we wszystkich rzeczach, a plamami brudów cielesnych
nie jest dotknięty. – To jest tak śmieszne, że nie jest godne odpowiedzi,
skoro także stworzony duch brudami ciała, nawet trędowatego lub jakkolwiek zanieczyszczonego, splamiony być nie może. – Przez podobieństwa
i mniej dowodzi. – Słońce też945 bez splamienia siebie rozlewa swe promienie na miejsca i ciała, [269] nie tylko czyste, lecz także nieczyste i cuchnące brudami, których dotknięciem ludzie i niektóre inne rzeczy się plamią;
promienie zaś słoneczne dotykając ich są nieskalane i niesplamione. Nie
należy się więc dziwić, jeżeli istota Boża, całkowicie prosta i niezmienna,
wypełnia wszystkie miejsca i we wszystkich stworzeniach jest istotowo,
a jednak brudami jakiejkolwiek rzeczy nie jest splamiona lub dotknięta.
– Stąd Augustyn w księdze De natura boni mówi:946 „Chociaż w Bogu jest
wszystko, co stworzył, jednak nie plamią go ci, którzy grzeszą; o jego też
mądrości, która dosięga od końca aż do końca mocno,947 powiedziane jest:
dosięga wszędzie dla swojej czystości, i nic skalanego do niej nie
wchodzi.” 948
m
Zagadnienie odlane, jak wykazuje już L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur, 209, przypis 40, oraz Die Trinitätslehre der Summa sententiarum, w Divus Thomas
(Fr.) 21(1943)172n, ze słów Hugona, De sacramentis, I,3,17 (PL 176,223 C), Summa sententiarum, ,4 (PL 171,1074 B-C; 176,48 C), jak również wykonanej przez Mistrza parafrazy
słów Augustyna De agone christiano. – Zobacz: A. Olivar, Sol intaminatus, w Analecta
Sacra Tarraconensia 25(1952)209-220, z dołączoną bibliografią.
945
Zobacz Augustyn, De agone christiano, rozdział 18, n. 20 (PL 40,300; CSEL 41,120n).
946
Rozdział 29 (PL 42,560; CSEL 24,869).
947
Mdr 8,1.
948
Mdr 7,24-25.
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2.n Augustyn, De agone christiano:949 „Niektórzy boją się tego, co stać się
nie może, mianowicie by ludzkim ciałem nie splamiła się prawda i substancja
Boga. A jednak głoszą, że to widzialne słońce rozsiewa swe promienie na
wszystkie męty i brudy, a zachowuje je czyste i nieskażone. Jeżeli więc czyste
byty widzialne, mogą dotknąć nieczystych i nie splamić się, o ile bardziej niewidzialna i niezmienna Prawda.”

3. Poprzez niestosowne okazuje, że Bóg jest wszędzie. W końcu
niech powiedzą, co raczej sądzą, że o Bogu należy odpowiedzieć: albo że
nigdzie nie jest przez istotę, albo że jest wszędzie, lub gdzieś tak, że nie
wszędzie. Lecz kto ośmieli się powiedzieć, że istota Boża nigdzie nie jest,
albo że jest gdzieś a nie wszędzie? Jeżeli bowiem tak gdzieś jest, że nie wszędzie, przeto jest umiejscowiona. Jest więc wszędzie cała, ta która wszystko
zawiera i wszystko przenika; która ani dla swej prostoty podzielić, ani dla
swej czystości splamić, ani dla swej niezmierności ująć żadnym sposobem
się nie da. Stąd Augustyn:950 „Bóg jest wszędzie, do niego nie miejscami,
lecz działaniami się zbliżamy.”
[270] Rozdział 5 (168).
Że Bóg, chociaż jest wszędzie i w każdym czasie, nie jest jednak
miejscowy ani opisowy oraz nie porusza się ani w miejscu ani czasie.
Chociaż natura Boża prawdziwie i istotnie jest w każdym miejscu i w każdym czasie, jednak nie porusza się przez miejsca i czasy, i nie jest miejscowa ani czasowa.951 Nie jest miejscowa, ponieważ w ogóle nie jest opisana
miejscem: gdyż nie tak jest w jednym miejscu, że nie jest w innym, ani nie
ma rozmiaru jak ciało, któremu według miejsca wyznacza się początek,
środek i koniec i przód i tył, prawą i lewą, wyżej i niżej, „ponieważ umieszczeniem siebie952 tworzy odstęp otaczających.”

n
Tak Glossa pseudo Piotra z Poitiers do tego urywka: „O tym także na marginesie ksiąg
dodana jest inna powaga Augustyna, ta mianowicie: Augustyn, De agone christiano: «Niektórzy boją się itd.»”
949
Jak wyżej, przypis 245.
950
Tak również Summa sententiarum, I,4 (PL 171,1074 D; PL 176,48 D); zobacz: Augustyn, Enarratio in Psalmum 34, 14, kazanie 2, n. 6: „Bo do Boga, bracia, który wszędzie
jest, a nie jest zawarty w żadnym miejscu, ani nie zbliżamy się przez miejsca, ani od niego
przez miejsca się nie oddalamy. Zbliżać się do niego, to jest stawać się mu podobnym;
odchodzić od niego, jest stawać się mu niepodobnym” (PL 36,337; CSEL 38,316). Zobacz też:
De Trinitate, VII, rozdział 6, n. 12 (PL 42,946; CCL 50,266); Enarratio in Psalmum 94, 1,
n. 2: „... dobrymi obyczajami zbliża się do Boga” (PL 37,1217; CCL 39,1331): et De doctrina
christiana, I, rozdział 10, n. 10 (PL 34,23; CSEL 80,13; CCL 32,12).
951
Zobacz powagi Augustyna: wyżej, Dystynkcja 8, rozdział 2, n. 2 oraz niżej, Dystynkcja
38, rozdział 6, n. 3.
952
Jak mówi Abelard, Theologia Scholarium, III (PL 178,1105 B-C).
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Rozdział 6 (169).
1.o Jakimi sposobami coś nazywane jest miejscowym lub opisywalnym. Tymi mianowicie dwoma sposobami w Piśmie Świętym coś zwane
jest miejscowym lub opisywalnym, i na odwrót, mianowicie: albo że mając
rozmiar długości, wysokości i szerokości powoduje odstęp w miejscu, jak
ciało; albo że miejscem jest określone i ograniczone, bo gdy gdzieś jest,
nie wszędzie się znajduje; co przypada nie tylko ciału, lecz każdemu stworzonemu duchowi.
2.p O duchu stworzonym: że według jednego sposobu nie jest ani
miejscowy ani opisywalny, według drugiego zaś jest; natomiast ciało
jest całkiem miejscowe i opisywalne; a Bóg jest całkiem niemiejscowy i nieopisywalny. Wszelkie więc ciało każdym sposobem jest miejscowe; duch zaś stworzony w pewien sposób jest miejscowy, a w pewien
sposób nie jest miejscowy. Nazywa się bowiem miejscowy, ponieważ określeniem miejsca jest ograniczony, bo gdy gdzieś jest cały obecny, gdzie indziej go nie ma; nie jest zaś tak miejscowy, by nabierając rozmiaru, tworzył
odstęp w miejscu.
[271] 3.r Boża więc tylko istota jest zupełnie niemiejscowa i nieopisywalna, która ani nie porusza się jakimś sposobem w miejscach: mianowicie ograniczeniem określona lub przyjąwszy rozmiar; ani w czasach, mianowicie uczuciem i myślą. Tymi bowiem dwoma sposobami, mianowcie co
do miejsca i czasu, dokonuje się zmiana stworzenia, które daleko jest od
Stwórcy. – Stąd Augustyn Super Genesim mówi:953 „Bóg wszechmogący,
zawsze ten sam, niezmienną wiecznością, wolą, prawdą, porusza przez czas
stworzenie duchowe; porusza też przez czas i miejsce stworzenie cielesne,
by tym ruchem kierować naturami, które stworzył. (Że Bóg jest bardziej
wewnętrzny i zewnętrzny, starszy i nowszy od wszystkiego.) Gdy więc
czyni coś takiego, nie powinniśmy myśleć, że jego substancja, która jest
Bogiem, jest zmienna przez czasy i miejsca, lub poruszalna przez czasy
i miejsca, ponieważ sam jest i wewnętrzniejszy od każdej rzeczy, bo w nim
jest wszystko; i zewnętrzniejszy od każdej rzeczy, bo on jest ponad wszystko; i starszy od wszystkich, bo sam jest przed wszystkim; i nowszy od
wszystkiego, bo on sam jest po wszystkim”, mianowicie po początku wszystkich. – Oto tu otwarcie okazuje się, że Bóg nie zmienia się i nie rusza ani
miejscami ani czasami, duchowe zaś stworzenie zmienia się przez czas,
cielesne zaś przez czas a także miejsce.
o

Prócz Augustyna zobacz Hugona, De sacramentis, I,3,18 (PL 176,224 B).
Zobacz Hugo, jak wyżej (224 B-C) oraz Summa sententiarum, I, 5 (PL 171,1076 B;
176,50 B-C, skąd także zakończenie tego rozdziału; zobacz L. Ott: Die Trinitätslehre...
w Divus Thomas (Fr.) 21(1943)173n.
r
Powaga Augustyna już w Glossa na Hbr 1,3 (PL 192,406 A).
953
De Genesi ad litteram, VIII, rozdział 26, n. 48 (PL 34,391n; CSEL 28-1,265).
p
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Rozdział 7s (170).
1. Co to jest zmieniać się według czasu. Zmieniać się zaś przez czas,
to jest zmieniać się co do jakości wewnętrznych i zewnętrznych, które są
w samej rzeczy, która się zmienia, jak gdy doznaje zmiany radości, bólu,
wiedzy, zapomnienia, lub zmiany postaci, czyli jakiejś zewnętrznej jakości.
Ta bowiem zmiana, która dokonuje się zgodnie z czasem, jest zmienianiem
jakości, które dokonuje się w stworzeniu cielesnym lub duchowym i dlatego zwie się czasem.
2. Pogląd niektórych, co mówią, że duchy stworzone nie poruszają się miejscem i nie są miejscowe. Wokół zmiany zaś miejsca obraca się
wielka rozprawa wśród badaczy. Są bowiem tacy, którzy mówią, że żaden
duch nie może zmieniać jakimś sposobem miejsca, chcąc od wszelkiego
ducha powszechnie usunąć miejsce. Po- [272] nieważ miejsce istnieje tylko
zgodnie z rozmiarem i opisaniem; i mówią, że tylko to jest miejscowe lub
w miejscu, co przyjmuje rozmiar i powoduje odstęp w miejscu. – Mówią,
że słowa Augustyna przemawiają za nimi. I powiadają, że Augustyn to
myślał, przypisując stworzeniu duchowemu jedynie zmianę czasu, miejsca
zaś i czasu cielesnemu.
3. Tu się im odpowiada. Lecz jak wyżej powiedzieliśmy,954 rzecz dwojako nazywa się miejscowa lub opisywalna, mianowicie albo ponieważ
przyjmuje rozmiar i powoduje odstęp, albo ponieważ kresem miejsca jest
ograniczona; tych oboje przystoi stworzeniu cielesnemu, drugie zaś tylko
duchowemu. Bo jak wyżej powiedzieliśmy,955 stworzenie cielesne jest tak
miejscowe lub opisywalne, że ograniczone jest określeniem miejsca,
a przyjmując rozmiar powoduje odstęp. Duchowe zaś zamyka się określeniem miejsca, gdyż tak gdzieś jest, że nie gdzie indziej; lecz ani nie przyjmuje rozmiaru, ani nie powoduje odstępu w miejscu, bo gdyby wiele
duchów tu było, nie zatłoczyliby miejsca, by mniej spośród ciał zawierało.
Dlatego Augustyn przypisuje zmianę miejsca ciału, nie duchowi, bo chociaż
duch przechodzi z miejsca na miejsce, jednak nie tak, by opisany rozmiarami, przez umieszczenie się powodował odstęp otaczających, jak ciało.
Rozdział 8t (171).
Wniosek z powyższych: że duchy stworzone są miejscowe i w pewien sposób opisywalne, duch zaś Boga całkiem nieopisywalny.
Duchy więc stworzone są w miejscu, i przechodzą z miejsca na miejsce,
s

Skąd powstał stosownie ukazuje L. Ott: Die Trinitätslehre..., jak wyżej, 174; mianowicie
z tych samych urywków Hugona i Summa sententiarum; którymi Mistrz zwalcza stanowisko
Piotra Abelarda i jego zwolenników.
954
Dystynkcja 37, rozdział 6, n. 1.
955
Dystynkcja 37, rozdział 6, n. 2.
t
Powaga Ambrożego wzięta z Summa sententiarum, I,5 (PL 171,1076 C; 176,50 D);
zobacz: L. Otto, Die Trinitätslehre..., 182n).

Księga I

278

i w pewien sposób są miejscowe i opisywalne; lecz nie wszystkimi tymi sposobami, którymi stworzenia cielesne. Duch zaś niestworzony, którym jest
Bóg, jest wprawdzie w miejscu i we wszystkich miejscach, lecz jest zupełnie nie miejscowy i nie opisywalny. – Stąd Beda Super Lucam mówi:956 „Gdy
do nas przychodzą Aniołowie, tak zewnętrznie spełniają posługę, że jednak wewnętrznie stoją przed Bogiem przez kontemplację; bo chociaż Anioł
jest duchem opisanym, najwyższy jednak duch, którym jest Bóg, jest nieopisany, w którym Anioł biegnie, [273] dokądkolwiek jest posłany.” Oto
tu mówi się, że duch anielski jest opisany, duch zaś, którym jest Bóg, nieopisany. – Gdzie indziej też Ambroży, ukazując odstęp między duchem niestworzonym a duchem stworzonym, rzecze iż Serafiny przechodzą z miejsca
na miejsce, tak mówiąc w księdze De Trinitate:957 „Izajasz rzekł:958 I przysłany został do mnie jeden z Serafinów. Wprawdzie i o Duchu Świętym
mówi się, że jest posłany,959 lecz Serafin do jednego, Duch do wszystkich.
Serafin posyłany jest w posłudze, Duch sprawuje tajemnicę. Serafin przechodzi z miejsca na miejsce: nie wypełnia bowiem wszystkiego, lecz sam
jest napełniony przez Ducha.” Tu otwarcie ukazuje się, że Aniołowie są
w pewien sposób miejscowi.
Rozdział 9 (172).
1.u Z powtórzeniem powyższych potwierdza powagami, że Bóg jest
wszędzie bez ruchu miejscowego. Wyznawajmy więc, że natury Bożej
nigdzie nie brakuje dla jej niezmierzoności, i ona sama zupełnie niemiejscowa i nieopisywalna żadnym miejscem nie jest zamykana, lecz od końca
aż do końca960 dosięga; jednak nie przestrzenną wielkością, ani ruchem
miejscowym, lecz niezmierzonością i nieporuszalnością swej istoty. – Stąd
Augustyn Ad Dardanum mówi:961 „Nie myślmy, że jakby przestrzenną wielkością Bóg rozlewał się po wszystkim, jak ta gleba lub światło się rozlewa;
lecz raczej jak w dwóch mędrcach, z których jeden jest większy od drugiego, lecz nie jest mądrzejszy, jedna jest mądrość, i nie jest większa w większym, ani w mniejszym mniejsza, i nie mniejsza w jednym niż w dwóch:
956
Na Łk 1,19n: Jestem posłany, aby mówić do ciebie; Księga I, rozdział 1 (PL 92,313 D;
CCL 120,27); z Grzegorza, In Evangelia, homilia 34, n. 13 (PL 76,1255 A-B).
957
Raczej De Spiritu Sancto, I, rozdziały 10-11, nn. 115-116 (PL 16[1845]731 C – 732 A;
CSEL 79,65).
958
Iz 6,6.
959
Zobacz J 16,7; także Ga 4,6.
u
Słowa wprowadzenia są częściowo Hugona, De sacramentis, I,3,17 (PL 176,224 A),
częściowo Glossa, do Psalmu 147,15 (PL 191,1281A), skąd też niżej wzięta jest powaga Augustyna do tego urywka. Ta z Ad Dardanum przepisana jest z Summa sententiarum I,4 (PL
171,1074 D; 176,49 A), jak już wskazał L. Ott, Die Trinitätslehre der Summa sententiarum,
w Divus Thomas (Fr.) 21(1943)184.
960
Mdr 8,1.
961
Epistola 187, rozdział 4, nn. 11 i 14 (PL 33,836n; CSEL 57,90,92).
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tak Bóg bez trudu porządkujący i ogarniający świat, cały jest w niebie, cały
na ziemi, tu i tam cały, i żadnym nie objęty miejscem, lecz sam w sobie
wszędzie cały.” – Tenże sam również mówi o Psalmie: [274] „Do Słowa
Boga należy nie być w części,962 lecz być wszędzie przez siebie samego. To
jest bowiem mądrość Boga, która dosięga od końca do końca mocno,963
jednak nie ruchem miejscowym, lecz nieporuszalnością siebie: jak gdy jakaś bryła kamienna wypełnia jakieś miejsce, mówi się, że dosięga od końca aż do końca tego miejsca, chociaż jednego nie opuszcza zajmując drugi.
Nie ma więc ruchu miejscowego owo Słowo i owa mądrość: niewzruszona
jest i wszędzie.” Z powyższych wiadomo, że Bóg tak jest wszędzie przez
istotę, że ani nie rozlewa się przestrzenną wielkością, ani opuszczając jedno
miejsce zajmuje drugie, ponieważ nie ma ruchu miejscowego.
2. Dlatego Augustyn, chcąc odciąć od czystości Boga wszelki ruch miejscowy i miejscowe opisanie, mówi, że raczej wszystko jest w nim, niż on
gdzieś jest, a jednak nie jest miejscem ten, który nie jest w miejscu, w księdze 84 Quaestionum tak mówiąc:964 „Bóg nie jest gdziekolwiek. Co gdziekolwiek jest, objęte jest miejscem; co jest objęte miejscem, jest ciałem. Bóg
zaś nie jest ciałem; przeto nie jest gdziekolwiek. A jednak ponieważ jest,
a w miejscu nie jest, raczej w nim wszystko jest, niż on sam gdziekolwiek;
jednak nie tak w nim, jakby sam był miejscem. Miejsce bowiem jest w przestrzeni, zajmuje je długość i szerokość i wysokość ciała; a Bóg nie jest czymś
takim. I wszystko przeto w nim jest, i nie jest miejscem, ani nie jest w miejscu. Miejscem jednak Boga, lecz niewłaściwie, zwie się świątynia Boga; nie
że w niej zawiera się. Jej jednak nie pojmuje się za coś lepszego niż czysta
dusza.” – Oto tu mówi, że Bóg nie jest w miejscu. Lecz należy pojąć, że on
nie jest w miejscu miejscowo, ponieważ mianowicie ani opisania ani ruchu
miejscowego nie ma.
3.v Sprzeciw, którym pozornie dowodzi się, że Bóg zmienia się miejscowo. Temu zwykło się przeczyć tak: Codziennie powstają stworzenia,
których przedtem nie było i w nich jest Bóg, chociaż przedtem w nich nie
był; jest więc, gdzie przedtem nie był, a więc wydaje się zmienny. – Odpowiedź. Lecz chociaż codziennie zaczyna być w stworzeniach, w których
przedtem nie był, ponieważ ich nie było, to jednak dzieje się bez jego zmiany:
jak zaczął istnieć w świecie, który stworzył, jednak bez zmienności. Podobnie
i przestaje być, w których przedtem był, bez zmiany siebie, i wtedy nie
opuszcza miejsca, lecz miejsce istnieć przestaje.
4. Zakończenie gdzie wykłada się, dlaczego wchodzą w powyższe
roztrząsanie. Wydaje się, że już wystarczająco wykazane zostało, jakim
962

Enarratio in Psalmum 147,15, n. 22 (PL 37,1931; CCL 40,2158).
Mdr 8,1.
964
Czyli De diversis quaestionibus 83, zagadnienie 20 (PL 40,15n).
v
Ten sam zarzut niemal dosłownie w Summa sententiarum, I,4 (PL 171,1075 A;
176,49 B); o czym zobacz: L. Ott, jak wyżej, 179).
963
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sposobem mówi się, że wszystko jest w [275] Bogu, a Bóg we wszystkim.
Roztrząsanie to podjęliśmy jakby przypadkowo,965 gdyż zdawało się, że wymaga tego rzecz, wokół której obracała się nasza mowa. Rozprawialiśmy
bowiem o wiedzy, czyli mądrości Boga, a gdy mówiliśmy, że Bóg wszystko
wie, zapytano czy przez poznanie, które ma o wszystkim, mówi się,
że wszystko jest w Bogu, czy na innej podstawie, na której mówi to Pismo
Święte. Sposobność więc tego zagadnienia wprowadziła nas w powyższą
rozprawę.
DYSTYNKCJA XXXVIII
Rozdział 1 (173).
1. Tu powraca do przedmiotu, powtarzając wyżej powiedziane, by
inne dodać. Teraz więc powracając do przedmiotu, przystąpmy do zaczętego. Wyżej powiedziane zostało,966 że przewidywanie Boga dotyczy tylko
przyszłych, lecz wszystkich, tak dobrych jak złych. Wiedza zaś lub mądrość
jest nie tylko o przyszłych, lecz także o obecnych i przyszłych; i nie tylko
o czasowych, lecz także o wiecznych, ponieważ Bóg zna samego siebie.
2.w Pytanie czy wiedza lub przewidywanie jest przyczyną rzeczy,
albo rzeczy są przyczyną przewidzenia. Tu rodzi się pytanie nie do
utajenia, czy mianowicie wiedza lub przewidzenie jest przyczyną rzeczy,
czy rzeczy są przyczyną wiedzy lub przewidzenia Bożego.
3.x Dlaczego wiedza lub przewidzenie wydają się przyczyną rzeczy.
Wydaje się bowiem, że przewidzenie Boże jest przyczyną tych, które jej
podlegają i powoduje konieczność ich powstania, bo nic nie byłoby przyszłe, gdyby Bóg nie przewidział; a nie mogą nie powstać, skoro Bóg je przewidział. Jeżeli zaś niemożliwe jest, by nie powstały, ponieważ zostały
przewidziane, wydaje się więc, że to przewidzenie, którym przewidziane
zostały, jest dla nich przyczyną powstania. Niemożliwe jest zaś im, by nie
powstały, skoro zostały przewidziane, bo gdyby nie powstały, skoro przewidziane zostały, [276] myliłoby się Boże przewidzenie. Tymczasem
przewidzenie Boże nie może się mylić; więc niemożliwe jest, by one nie
powstały, ponieważ są przewidziane. Tak więc przewidzenie wydaje się, że
jest przyczyną tych, które są przewidziane. To samo mówi się i o wiedzy,
mianowicie, że ponieważ Bóg jakieś rzeczy poznał, dlatego są.
965

W Dystynkcji 36, rozdziałach 1-2.
Dystynkcja 35, rozdziały 1-6.
w
Zagadnie przedłożone jest w Summa sententiarum, I,12 (PL 171,1088 B; 176,61 C).
x
Zobacz: Hugo, De sacramentis, I,2,14 (PL 176,211 D); oraz Dicta Gratiani do C, 23,
q. 4, c. 23 (Corpus Iuris Canonici, I, wyd. A. Friedberg, 907n); jednak ci pisarze nie wydają
się źródłami.
966
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4. Przedkłada powagi, które zdają się to twierdzić. Zdanie to wydaje się potwierdzać Augustyn, tak mówiąc w XV księdze De Trinitate,967 ”Bóg
nie poznał tego w jakimś czasie, lecz bez początku przedtem przewidział
wszystkie czasowe rzeczy przyszłe, a w nich także o co i kiedy będziemy go
prosili, i kogo w jakich sprawach wysłucha lub nie wysłucha. Wszystkie zaś
stworzenia i duchowe i cielesne, nie dlatego że są, dlatego poznał, lecz dlatego są, że poznał. Bo wiedział, co stworzy. Ponieważ więc wiedział, stworzył, a nie ponieważ stworzył, wiedział. I nie inaczej poznał stworzone, jak
mające być stworzone. Bo do jego mądrości nic nie doszło od nich, lecz
gdy one istniały jak należało i kiedy należało, ona pozostała jaka była. Stąd
w Eklezjastyku:968 Wszystkie rzeczy są Mu znane, zanim powstały, tym
więc bardziej po ich stworzeniu.” Tymi oto słowami zdaje się Augustyn
twierdzić, że wiedza albo przewidzenie Boga jest przyczyną tych rzeczy,
które się stają, ponieważ mówi, że dlatego one są, gdyż Bóg poznał. – Tenże
sam również w VI księdze zdaje się mówić:969 „Gdy, rzecze, czasy mijają
i następują, nic w wiedzy Boga nie mija ani nie następuje, w której poznał
wszystko, co przez nią uczynił. Bo o tym, co jest stworzone, Bóg wie nie
dlatego, że zostało stworzone; raczej dlatego zostało stworzone, ponieważ
niezmiennie o tym wie.” I tu także wydaje się oznajmiać, że wiedza Boga
jest przyczyną tego, co staje się, mówiąc, że nie dlatego Bóg to poznał, gdyż
stało się, lecz dlatego stało się, gdyż Bóg to poznał. Wydaje się przeto,
że wiedza lub przewidzenie Boże jest przyczyną tego, co zna.
5.y Wykazuje niestosowności, które wynikłyby, gdyby mówiło się,
że wiedza lub przewidzenie jest przyczyną wszystkich rzeczy, które
im podlegają. Jeżeli tak jest, więc jest przyczyną wszelkiego zła, ponieważ wszelkie zło znane jest i przewidziane przez [277] Boga; dalekie
to jest od prawdy. Gdyby bowiem Bóg wiedzą lub przewidzeniem był
przyczyną zła, Bóg byłby zaiste przyczyną zła; co jest całkowicie błędne;
a więc wiedza lub przewidzenie Boga nie jest przyczyną wszystkiego,
co im podlega.
6. Że rzeczy przyszłe nie są przyczyną wiedzy lub przewidzenia Bożego. Ale też rzeczy przyszłe nie są przyczyną przewidzenia Bożego; chociaż
bowiem nie byłyby przyszłymi, gdyby ich Bóg nie przewidział, jednak nie
dlatego są przewidywane, ponieważ są przyszłe. Gdyby bowiem to było,
wtedy tego co jest wieczne, coś mu obcego byłoby przyczyną i od stworzeń
zależałoby przewidzenie Stwórcy, a stworzenie byłoby przyczyną niestworzonego.
967

Rozdział 13, n. 22 (PL 42,1076; CCL 50A,495).
Syr 23,20; w Wulgacie 23,29: Pierwej niżeli były stworzone, wszystkie rzeczy znajome
są, także i po zakończeniu na wszystkie patrzy.
969
Rozdział 10, n. 11 (PL 42,931 n; CCL 50,241).
y
Numery 5-6 oparte są na Summa sententiarum, I,12 (PL 171,1088 B; 176,61 C-D),
gdzie znajduje się też powaga Orygenesa (n. 7).
968
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7. To wydaje się przeciwne powyższym. Orygenes jednak Super epistolam ad Romanos mówi:970 „Nie dlatego coś będzie, ponieważ Bóg wie,
że to będzie; lecz ponieważ będzie, dlatego znane jest przez Boga zanim
się stanie.” To wydaje się sprzeciwiać powyższym słowom Augustyna.
Tu bowiem wydaje się wskazywać, iż rzeczy przyszłe są przyczyną przewidzenia; tam zaś, że przewidzenie jest przyczyną rzeczy przyszłych.
8.z Co z powyższych należy utrzymywać, z określeniem powag.
Chcąc więc usunąć tę pozorną sprzeczność mówimy, iż rzeczy przyszłe
wcale nie są przyczyną przewidzenia lub wiedzy Boga, i nie dlatego są przewidziane lub znane, ponieważ są przyszłe lub dokonane; tak wykładając,
co mówi Orygenes: „ponieważ będzie, dlatego znane jest przez Boga zanim się stanie”, to znaczy: co będzie, znane jest przez Boga zanim się stanie i nie byłoby znane, gdyby nie miało powstać: że oznajmiana tam jest
przyczyna ta tylko, bez której nic nie powstaje. – Tak również mówimy,
że wiedza lub przewidzenie Boga nie są przyczyną tego co się staje, jak tylko
taką, bez której nie powstają; jeżeli jednak wiedzę odnosimy wyłącznie do
poznania. Gdy jednak w mianie wiedzy zawiera się też upodobanie i polecenie, wtedy słusznie może być nazwana przyczyną rzeczy, które Bóg czyni.
Tymi bowiem dwoma sposobami, jak wyżej zapowiedziano,971 brane jest
poznanie lub wiedza Boga, mianowicie jako sama znajomość, albo jako
znajomość i upodobanie razem. Tym może sposobem brał Augustyn,
mówiąc:972 „dlatego są, że poznał”, to znaczy, ponieważ wiedzącemu podobało się i ponieważ wiedząc postanowił. A to znaczenie wspierane jest
stąd, że tam Augustyn mówi wyłącznie o dobrych, czyli o stworzeniach,
o tych, które Bóg uczynił; te wszystkie poznał nie tylko wiedzą, lecz także
upodobaniem i postanowieniem. Tak więc tam [278] brane jest poznanie
Boże, że oznacza nie tylko znajomość, lecz także upodobanie.
9.a Złe zaś rzeczy zna Bóg i przewiduje zanim się staną, lecz samą znajomością, nie upodobaniem. Przewiduje bowiem Bóg i przepowiada także
te sprawy, których sam nie uczyni, jak przewidział i przepowiedział niewierność Żydów, lecz jej nie uczynił. I przez to, że przewidział, nie zmusił
ich do niewierności; a nie przewidywałby albo przepowiadał ich złości,
gdyby ich nie mieli mieć. Stąd Augustyn Super Ioannem:973 „Bóg, rzecze,
znający rzeczy przyszłe, przez Proroka przepowiedział niewierność Żydów,
lecz nie spowodował;” i nie przewidziałby ich złości, gdyby ich nie mieli.
970

Księga VII, n. 8, na Rz 8,30: A których przeznaczył, itd. (PG 14,1126 B-C).
Tak samo zależy od tejże Summa sententiarum, z wielu jednak uzupełnieniami ze
strony Mistrza.
971
Dystynkja 36, rozdział 2, nn. 4-5.
972
Jak wyżej, Dystynkcja 38, rozdział 1, n. 4.
a
Zobacz: Glossa na Rz 10,16 (PL 191,1478 C), gdzie dosłownie powaga Augustyna Super
Ioannem.
973
Traktat 53, n. 4 (PL 35,1776; CCL 36,453n); gdzie i tekst bezpośrednio następny;
zobacz J 12,38 oraz Iz 53,1.
z
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„Bo nie zmusza kogoś do grzechu, dlatego że przewidział przyszłe grzechy
ludzi: ich bowiem grzechy przewidział, nie swoje. Jeżeli więc te sprawy,
które on przewidział jako ich, nie są ich, nie przewidział on prawdy; ale
ponieważ jego przewidzenie błądzić nie może, bez wątpienia nie ktoś inny,
lecz ci grzeszą, których Bóg przewidział, jako mających zgrzeszyć. I dlatego,
gdyby nie zło, lecz dobro chcieli czynić, nie byliby przewidziani, jako mający czynić zło, przez tego, który wie, co kto będzie czynił.” – Tymi słowami
otwarcie ukazuje się, jeżeli starannie zważymy, że przewidzenie Boga nie
jest przyczyną zła, które przewiduje, ponieważ nie przewiduje go, jako
mający uczynić, ani jako swoje, lecz tych, którzy mają je uczynić, albo
mieć. Przewidział więc samą tą znajomością, a nie upodobaniem władzy.
Stąd daje się pojąć, że Bóg na odwrót poznaje dobra jako swoje, jako to,
co będzie czynił: i w tym przewidzeniu są razem jego znajomość i upodobanie władzy.
Rozdział 2 (174).
1.b Opór przeciwko temu, co zostało powiedziane, że przewidzenie Boga nie może błądzić. Temu zaś co wyżej zostało powiedziane,974
mianowicie że przewidzenie Boga nie może błądzić, zwykli niektórzy tak
się sprzeciwiać: Bóg przewidział, że ktoś [279] przeczyta, lub coś tego
rodzaju; lecz może być, że on nie przeczyta; więc może być inaczej niż Bóg
przewidział; więc przewidzenie Boga może błądzić. – To jest całkowicie
błędne. Może mianowicie coś się nie stać, a ono jednak jest przewidziane,
że się stanie; jednak dlatego nie może błądzić przewidzenie Boga, ponieważ gdyby to się nie stało, nie byłoby przez Boga przewidziane, że się
stanie.
2. Lecz dalej drążą zagadnienie mówiąc: Albo może stać się inaczej, niż
Bóg przewidział, albo nie inaczej. Jeśli nie inaczej, przeto wszystko dzieje
się z konieczności; jeżeli zaś inaczej, przeto przewidzenie Boga może błądzić lub zmieniać się. Lecz może stać się inaczej, ponieważ może inaczej
stać się niż się staje; Tak zaś staje się, jak zostało przewidziane; może więc
stać się inaczej niż zostało przewidziane. – Odpowiedź. Na to mówimy, że
ta wypowiedź powoduje wiele sposobów pojmowania, mianowicie „inaczej może się stać niż Bóg przewidział” i tego rodzaju: jak „może nie istnieć co Bóg przewidział”, oraz „niemożliwe jest, żeby nie istniało, co Bóg
przewidział” i „niemożliwe jest, żeby nie było przewidziane wszystko, co
się staje” i tego rodzaju. Można to bowiem pojmować łącznie, by wpleciony był warunek, oraz rozłącznie. Jeżeli bowiem tak pojmujesz: „Nie może
b
Zarzut jakichś nieznanych, przytoczony już niemal tymi samymi słowami w Summa
sententiarum, I,12 (PL 171,1089 D – 1090 A; 176,63 B). O którym zobacz także Piotra Abelarda,
Theologia Scholarium”, III,7 (PL 178,1112nn) oraz Sententiae Hermanni, 21 (PL 178, 1729n);
porównaj: J. Schupp, Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus, 148, przypis 31.
974
Dystynkcja 38, rozdział 1, n. 3.
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inaczej stać się, niż Bóg przewidział”, to znaczy nie może być razem, mianowicie że Bóg przewidział, że tak się stanie, a inaczej się staje, pojmujesz
prawdę. Jeżeli zaś pojmiesz to rozłącznie i powiesz, że to nie mogło inaczej dziać się niż się działo, jakim sposobem Bóg przewidział, że będzie,
jest błąd. To bowiem może inaczej dziać się, niż się działo, a jednak Bóg,
że tym sposobem będzie, przewidział. – Podobnie i inne oznacz, mianowicie „niemożliwe jest, by nie działo się, co Bóg przewidział, albo skoro Bóg
przewidział”: jeżeli pojmowałbyś łącznie, prawdę mówisz; jeżeli rozłącznie, błąd. – Tak też i to: „niemożliwe jest, by nie było przewidziane wszystko, co się staje”, to znaczy nie mogą być oboje razem, mianowicie, by się
stało, a nie było przewidziane: to znaczenie jest prawdziwe. Jeżeli zaś
mówisz, że Bóg nie mógł nie wiedzieć wszystkiego, co się staje, jest błędne.
Mógł uczynić, by się nie stało, i tak nie byłoby przewidziane.
[280] DYSTYNKCJA XXXIX
Rozdział 1c (175).
1. Czy wiedza Boga może powiększać się lub zmniejszać, lub jakimś
sposobem zmieniać; jedno i drugie bowiem wydaje się można udowodnić. Prócz tego zwykło się pytać, czy wiedza Boga może się zwiększać
lub zmniejszać: jedno i drugie bowiem wydaje się, że można udowodnić.
Że wiedza Boża może się zwiększać lub zmieniać dowodzi się tym sposobem: ponieważ Bóg może wiedzieć to, czego nigdy nie wie. Jest bowiem
ktoś, kto nie będzie czytał dzisiaj, a jednak może być, że będzie dzisiaj czytał: może bowiem czytać dzisiaj. Nic zaś nie może się stać, co nie mogłoby
być znane przez Boga. Może więc Bóg wiedzieć, że ten będzie czytał dzisiaj; może więc coś wiedzieć, czego nie wie; a więc może jego wiedza powiększać się albo zmieniać. – Ona też, wydaje się, może się zmniejszać. Jest
bowiem ktoś, kto dzisiaj będzie czytał, o którym Bóg wie, że będzie czytał;
chociaż może być, że czytał nie będzie; a więc Bóg może nie wiedzieć, że
on będzie czytał. Może więc nie wiedzieć czegoś, co wie; więc jego wiedza
może się zmniejszać albo zmieniać.
2. Odpowiedź z określeniem. Na co mówimy, że wiedza Boga jest zupełnie niezmienna i nie może powiększać się ani zmniejszać. Bo jak mówi
Augustyn w XV księdze De Trinitate,975 „wiedza Boga jest samą mądrością,
a mądrość jest jego istotą, czyli substancją Boga; ponieważ w przedziwnej
prostocie jego natury nie czym innym jest wiedzieć, czym innym istnieć,
c
Zagadnienie w pewien sposób postawione jak w Summa sententiarum” I,12
(PL 171,1089 A-B; 176,62 B-C); zobacz także: Piotr Abelard, Theologia Scholarium, III,5
(PL 178,1103n); oraz Roland, Sententiae, 80nn.
975
Rozdział 13, n. 22 (PL 42,1070; CCL 50A,495).
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lecz czym jest wiedzieć, tym jest też istnieć.” Dlatego „Słowo zna wszystko,976 co zna Ojciec; lecz poznanie ma od Ojca, tak jak istnienie. Znać bowiem i istnieć jest tam jedno. Dlatego Ojciec jak nie ma istnienia od Syna,
tak i poznania. Stąd jako wypowiadający siebie samego Ojciec zrodził Syna
równego sobie we wszystkim. Bo nie wypowiedziałby siebie całkowicie
i doskonale, jeżeli coś mniej albo więcej byłoby w jego Słowie niż w nim
samym. Tym więc zupełnie jest Słowo, czym Ojciec, jednak nie jest Ojcem,
ponieważ ten Synem, tamten Ojcem. Znają się przeto wzajemnie [281]
Ojciec i Syn, lecz ten rodząc, tamten rodząc się. I wszystko, co jest w ich
wiedzy, w ich mądrości, w ich istocie, każdy z nich razem widzi, nie cząstkowo i osobno, jakby zmieniając widok stąd tam, i stamtąd tu i znowu stąd,
lub stąd na coś innego i coś innego, że czegoś nie mógłby widzieć, jak tylko
nie widząc innych; lecz wszystko razem widzi, z czego nie ma nic, czego by
zawsze nie widział” i nie wiedział. Jego więc wiedza jest nieutracalna i niezmienna. – „Nasza zaś wiedza977 i utracalna jest i osiągalna, ponieważ nie
tym sam jest dla nas istnieć i wiedzieć. Dlatego jak nasza wiedza niepodobna
jest owej wiedzy Bożej, tak i nasze słowo, które rodzi się z naszej wiedzy,
niepodobne jest temu Słowu, które zrodziło się z wiedzy Ojca.
3. Z tej powagi jasno okazuje się, że wiedza Boga jest zupełnie niezmienna, tak jak sama istota Boga zupełnie niezmienna jest; oraz że Ojciec i Syn
z Duchem Świętym wszystko razem wiedzą i widzą. Jak więc nie może powiększać się lub zmniejszać istota Boża, tak i Boża wiedza. A jednak przyznaje się, że może wiedzieć, czego nie wie i może nie wiedzieć tego, co wie;
ponieważ coś mogłoby być podmiotem jego wiedzy, co nie jest, i mogłoby
nie być podmiotem coś, co jest, bez zmiany samej wiedzy.
Rozdział 2 (177).
1. Zarzut: czy Bóg mógłby coś świeżo lub od jakiegoś czasu wiedzieć lub przewidzieć. Niektórzy sprzeciwiają się temu tak: Jeżeli Bóg
może coś wiedzieć lub przewidzieć, czego nigdy nie wiedział ani nie przewidział, może więc od jakiegoś czasu coś poznać lub przewidzieć.
2. Na co odpowiadamy: Moźe mianowicie Bóg wiedzieć lub przewidzieć
wszystko, co może uczynić, i może uczynić to, co nigdy się nie stanie;
może więc wiedzieć lub przewidzieć to, co nigdy nie zaistnieje, ani nie istnieje, ani nie istniało. A tego nie wie, albo nie wiedział, ani nie przewiduje,
albo nie przewidział, ponieważ jego wiedza jest o tym, co jest, albo było,
albo będzie; a przewidzenie jest tylko o przyszłych. I chociaż mógłby znać,
albo przewidywać to, co nigdy nie istniało, ani nie będzie, nie może jednak czegoś wiedzieć, albo przewidzieć, od jakiegoś czasu. Może zaiste wiedzieć lub przewidywać to, co nigdy nie istnieje ani nie zaistnieje, i to nie
976
977

Tamże, rozdział 14, n. 23 (PL 42,1076n; CCL 50A,496n).
Augustyn, tamże, rozdział 13, n. 22 (PL 42,1076; CCL 50A,495).
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jest znane, albo przewidziane, od wieczności; jednak nie może zacząć wiedzieć coś, albo przewidywać; lecz tak może tylko wiedzieć i przewidywać,
jak mógł był wiedzieć lub przewidzieć od wieczności. Jeśli [282] bowiem
mówisz, że on może wiedzieć lub przewidywać tylko to, czego od wieczności nie wiedział, albo nie przewidział, to jest tak, że od wieczności nie
wiedziałby albo nie przewidziałby, jakby jedno i drugie razem być mogło,
to jest błąd. Jeżeli zaś mówisz, że on może wiedzieć, albo przewidzieć, tylko
to, czego od wieczności nie wiedział, albo nie przewidział, to jest, że ma
moc poznania i przewidzenia od wieczności i tylko to, a jednak nie tamto
jest przewidziane, albo przyszłe, to jest prawda. Nie może więc świeżo, albo
od czasu, czegoś wiedzieć ani przewidzieć, tak jak nie może świeżo, albo od
czasu, czegoś chcieć; a jednak może chcieć, czego nigdy nie chciał.
Rozdział 3 (177).
Czy Bóg mógłby wiedzieć więcej niż wie. Niektórzy również mówią,
że Bóg może więcej wiedzieć niż wie, ponieważ może wiedzieć wszystko,
co wie, i może coś uczynić, czego nigdy nie będzie, a może je znać; bo nie
może uczynić czegoś nieznanego. Jeżeli zaś istniałoby wszystko, co obecnie
istnieje, i uczyniłby niektóre inne, których nie ma i nie będzie, i te wszystkie
by znał, z pewnością wiedziałby więcej niż teraz wie. A jednak jego wiedza
nie może się powiększyć, ponieważ całe to (nie) mogłoby się stać bez zmienności istoty. Wiadomo więc, że wiedza Boga jest zupełnie niezmienna, nie
może się zwiększyć, albo zmniejszyć, lecz jej podmioty.
Rozdział 4 (178).
1.d Co wydaje się przeciwne temu zdaniu, w którym wyżej powiedziane zostało, że Bóg zawsze i wszystko razem zna. Temu zaś, co wyżej zostało powiedziane,978 mianowicie iż Bóg wszystko zawsze i razem
widzi, zdaje się przeczyć, co mówi Augustyn w Expositio Habacuc:979 „niedorzeczne jest, powiada, do tego sprowadzać majestat Boga, by wiedział
w poszczególnych chwilach ile rodzi się komarów i ile ginie, jak wielka jest
liczba komarów i muszek, czy ile ryb pływa w wodach i tym podobne. Nie
bądźmy tak tępymi pochlebcami Boga, byśmy gdy jego opatrzność sprowadzamy do najniższych nawet, nas samych [283] nie krzywdzili, mówiąc, iż
ta sama jest opatrzność nierozumnych i rozumnych.” Tu Hieronim zdaje
się mówić, że Bóg nie ma wiedzy czyli opatrzności o tych najmniejszych;
jeżeli to jest, wtedy nie wszystko razem wie i zawsze.
d
Zobacz: Summa sententiarum, I,12 (PL 171,1088 D; 176,62 A-B), która jest źródłem
powagi Hieronima.
978
Zobacz powagę Augustyna, wyżej, Dystynkcja 39, rozdział 1, n. 2.
979
Księga I, rozdział 1, wiersze 13-14 (PL 25[1845]1286 A-B).
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2.e Jak należy pojmować powyższe słowa Hieronima. W takim mianowicie znaczeniu pojmujemy to powiedzenie, że przeczy, iż Bóg to wie
kolejno, albo pojedynczo. I w poszczególnych chwilach czasu nie poznaje
ich tak, jak w poszczególnych chwilach niektóre z nich giną, inne powstają. I nie opatruje tak ich i innych nierozumnych, jak rozumnych. Jak mówi
Apostoł:980 Czyż Bóg o woły się troszczy? I jak Bóg nie ma troski o woły,
tak i o inne nierozumne. Mówi jednak Pismo,981 Który masz staranie
o wszystkich. Opatrzność więc i troskę ma ogólnie o wszystkim, co stworzył, by każde miało co mu się należy i przypada. Lecz szczególną opatrzność i troskę ma o rozumne, którym dał przykazania i przepisał prawo
dobrego życia oraz obiecał nagrody. Tej opatrzności i troski nie ma o nierozumnych. Dlatego Apostoł powiada: Czyż Bóg o woły się troszczy? Opatruje jednak wszystkich i troską otacza, to jest wszystkim rządzi ten, który
każe słońcu wschodzić i spuszcza deszcz.982 Wie więc Bóg, jaka jest liczba
komarów i muszek i ryb, i ile rodzi się, ile ginie; lecz nie zna tego w poszczególnych chwilach, lecz zawsze wszystko razem; i nie tak zna, by tę samą
miał opatrzność nierozumnych i rozumnych. Rozumnym bowiem i przykazania dał i Aniołów do straży wyznaczył.
3. Krótkie zebranie powyższego z pewnymi dodatkami. Razem więc
i niezmiennie zna wszystko co było i jest i będzie, tak dobre, jak złe; przewiduje też wszystko przyszłe, tak dobre jak złe.
4.f Co to jest przeznaczenie i w czym różni się od przewidzenia.
Przeznaczenie zaś dotyczy dóbr zbawiennych i ludzi, którzy mają być zbawieni. Jak bowiem mówi Augustyn w księdze De praedestinatione sanctorum,983 „przeznaczenie [284] jest przygotowaniem łaski, które bez
przewidzenia być nie może; natomiast przewidzenie może być bez przeznaczenia. Przeznaczeniem bowiem Bóg przewidział co miał sam uczynić;
lecz przewidział Bóg także to, czego sam nie miał uczynić, to jest wszelkie
zło.” Przeznaczył tych, których wybrał, pozostałych zaś odrzucił, to jest
przewidział, że zgrzeszą na śmierć wieczną.

e
Wydaje się raczej opierać na słowach Hugona, De sacramentis, I,2,19 (PL 176,213
B) niż na powołanej Summa (jak wyżej).
980
1 Kor 9,9.
981
Mdr 12,13.
982
Mt 5,45.
f
Powaga Augustyna dosłownie w Glossa na Rz 8,29 (PL 191,1449 C), a częściowo w tejże
samej Glossa na Ef 2,10 (PL 192,,183 B). W starszych kodeksach ten numer należy do tego
samego rozdziału Lombarda co numer 3, jak zresztą jasno wynika z rubryki do numeru 3;
dlatego wbrew Wydawcom pierwszego i drugiego wydania pozostawiamy te słowa pod
czwartym rozdziałem tej dystynkcji. O tym zagadnieniu zobacz I. Brady, The Distinctions
of Lombard’s Book of Sentences and Alexander of Hales, w Franc. Studies 25(1965)110 n.
983
Rozdział 10, n. 19 (PL 44,974n).
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DYSTYNKCJA XLg
Rozdział 1h (179).
1. Czy ktoś z przeznaczonych może być potępiony, a z odrzuconych
zbawiony. Wydaje się, że z przeznaczonych nikt nie może być potępiony,
ani z odrzuconych nie może być zbawiony. Stąd Augustyn mówi w księdze
De correctione et gratia:984 „W Apokalipsie powiedziano:985 Trzymaj, co
masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Jeżeli inny nie weźmie, jeżeli ten
nie straci, liczba wybranych jest pewna”, to znaczy nie może się zwiększać
ani zmniejszać.
2. Sprzeciw. Temu zaś niektórzy się przeciwstawiają, usiłując udowodnić, że liczba wybranych może się zmniejszyć i zwiększyć w ten sposób:
Mógłby Bóg nie dodać łaski, którym dodaje, i mógłby odjąć, którym nie
odejmuje; gdyby to się stało zostaliby zaiste potępieni. Mogliby więc być
potępieni ci, którzy jednak zostaną zbawieni; mogłaby więc zmniejszyć się
liczba wybranych. Tak też mogłaby się powiększyć, ponieważ mógłby dodać łaskę tym, którym nie jest dodawana, przez którą zostaliby zbawieni;
mogliby więc zbawić się mając łaskę ci, którzy jednak zostaną bez niej potępieni; mogłaby więc zwiększyć się liczba wybranych.
[285] 3. Odpowiedź. Odpowiadamy im, że na tej podstawie zostało powiedziane i jest prawdą, iż liczba wybranych nie może się zwiększyć ani
zmniejszyć, ponieważ jedna i druga nie mogą istnieć razem, mianowicie by
ktoś zbawił się a nie był przeznaczony, lub by ktoś był przeznaczony i potępił się. Pojmowanie bowiem domyślnego warunku powoduje prawdę
w wypowiedzi i niemożliwość w prawdzie. Jeżeli zaś wprost się pojmuje,
nie dopuszcza się niemożliwości, jak gdy mówi się: „Przeznaczony może lub
nie może się potępić” oraz „odrzucony może się zbawić”. W tych bowiem
i tego rodzaju wypowiedziach znaczenie mowy należy osądzić w oparciu
o powiedzenie. Inne bowiem jest pojmowanie, jeżeli przyjmie się, że powiedziano łącznie, a inne jeżeli rozłącznie, jak wyżej była mowa, gdy rozprawiano o przewidzeniu.986 Jeżeli bowiem mówiąc: „przeznaczony nie
może się potępić” myślisz, że nie może być, by był przeznaczony i potępił się,
prawdę mówisz, ponieważ pojmujesz łącznie; błąd zaś, jeżeli rozłącznie,
jakbyś myślał, że ten nie może być potępiony, którego nazywam przeznaczonym. Mógł bowiem nie być przeznaczony i tak się potępić.
g
O przeznaczeniu w nauce Lombarda zobacz Glossa na Rz 1,4 i 8,29 oraz 9,18 (PL
191,1309 B, 1449 B-D, 1462 Bnn), skąd pochodzi wiele wyłożonego niżej; zobacz także
J. Schupp, Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus, 141-158; J. Schneider, Die Lehre vom
Dreieinigen Gott, 55-60.
h
Natchnienie swoje ma w Summa sententiarum I,12 (PL 171,1089 B-C; 176,62 D – 63
A), skąd dosłownie wzięty jest numer 1, a także coś niecoś w numerach 3 i 4.
984
Czyli De correptione et gratia, rozdział 13, n. 39 (PL 44,940).
985
Ap 3,11.
986
Dystynkcja 38, rozdział 2, n. 2.
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4. Jak jeszcze obstają przy zagadnieniu. Ale nadal obstają i dowodząc
łącznie tak postępują: Nie może być, powiadają, by ktoś był przeznaczony
i potępił się. Tych oboje razem być nie może: lecz jedno z tych nie może
nie być, mianowicie by ten nie był przeznaczony: od wieczności bowiem
jest przeznaczony i nie może nie być przeznaczony. Skoro więc niemożliwe jest, by razem były oba, oraz niemożliwe jest, by jedno z dwojga nie istniało, wydaje się, że nie może istnieć drugie z dwojga, mianowicie by się
potępił. Jeżeli tak jest, więc nie może być, by się nie zbawił.
5. Rozwiązanie, w którym bardziej chciałby innych słuchać niż
uczyć. W rozstrzygnięciu tego zagadnienia wolałbym innych słuchać niż
uczyć. Mówimy jednak, że podobne zagadnienie można poruszyć co do
przewidzenia Bożego i dlatego zarówno tam jak i tu jedną dajemy odpowiedź, mówiąc iż trzeba określić to, na czym całe to zagadnienie się opiera, mianowicie: „niemożliwe jest, by jednego z dwojga nie było, czyli by
ten był przeznaczony obecnie: jest on bowiem przeznaczony od wieczności.” Należy bowiem rozróżnić, gdy mówi: „ten nie może obecnie nie być
przeznaczony,” albo „nie może obecnie być, by nie był przeznaczony.” To
bowiem może być pojmowane i łącznie i rozłącznie. Nie może bowiem być,
by od wieczności był przeznaczony a obecnie nie był przeznaczony, ani nie
może być, by jednocześnie był przeznaczony i nie był przeznaczony; lecz
[286] jednak mogło być od wieczności, że nie byłby przeznaczony i mógł
od wieczności nie być przeznaczony. I jak od wieczności Bóg mógł go nie
przeznaczyć, tak niektórzy zgadzają się, że i obecnie Bóg mógł go od wieczności nie przeznaczyć. Więc Bóg mógł go nie przeznaczyć; przeto on może
być nie przeznaczony. Jeżeli zaś nie został przeznaczony, to i nie byłby przeznaczony; a więc może obecnie nie być przeznaczony. Tak mówią też
o przewidzeniu i przewidzianych. Na co w działaniach i czynnościach Boga
i ludzi wcale się nie godzą. Skoro bowiem coś zostało zrobione, albo powiedziane, nie godzą się, by mogło nie istnieć, lub być przeszłe; a nawet
niemożliwe jest, by nie istniało, ani nie było przeszłe co zostało zrobione
albo powiedziane, odnosząc możliwość do natury rzeczy istniejącej. Gdy
zaś o przewidzeniu lub przeznaczeniu Boga jest mowa, możliwość albo
niemożliwość odnosi się do mocy Boga, która zawsze ta sama była i jest,
ponieważ przeznaczenie, przewidzenie, moc, są w Bogu jednym.
Rozdział 2 (180).
1.i Co to jest odrzucenie przez Boga i w czym jest rozpatrywane
oraz jaki jest skutek przeznaczenia. A skoro przeznaczenie jest przygotowaniem łaski, to jest Bożym wyborem, którym wybiera, których zechciał
i
Numery 1-2 sporządzone są w dużej części z Glossa na Rz 8,29 (PL191, 1450 A oraz
1449 C), gdzie przytoczony jest Augustyn, Ad Prosperum et Hilarium (rubryka marginalna
w kodeksie: z 28b).
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przed założeniem świata, jak mówi Apostoł;987 odrzucenie na odwrót należy pojmować jako przewidzenie nieprawości niektórych i przygotowanie
ich potępienia. – Tu mowa jaki jest skutek odrzucenia. Jak bowiem skutkiem przeznaczenia jest ta łaska, którą obecnie jesteśmy usprawiedliwiani
i do dobrego życia oraz trwania w dobrem wspierani, i ta, którą w przyszłości jesteśmy uszczęśliwiani; (Tu według czego rozpatruje się odrzucenie) tak odrzucenie Boże, którym od wieczności odrzucił niektórych nie
wybierając, rozpatrywana jest według dwojga: z których jedno przewiduje
a nie przygotowuje, to jest nieprawość; drugie przewiduje i przygotowuje,
mianowicie karę wieczną. Stąd Augustyn powiada w Ad Prosperum et Hilarium:988 „To prawidło należy niewzruszenie utrzymywać, że grzesz- [287]
nicy w grzechach są przewidziani, a nie przygotowani, natomiast kara jest
przygotowana.” „Przygotował bowiem Bóg w swoim przewidzeniu, jak mówi
Augustyn w księdze De bono perseverantiae,989 którym zechciał dobra swoje;
i komukolwiek udziela, bez wątpienia przewidział, że udzieli.” „Przygotował
też Bóg, jak mówi Fulgencjusz,990 złym ogień wieczny, tym zaiste, których
sprawiedliwie przygotował do cierpienia kar, a jednak nie przygotował do
popełniania grzechów. Przygotował bowiem Bóg to, co by Boża sprawiedliwość oddała, a nie to, co by nieprawość ludzka popełniła. Bo nie tak jak
świętych do otrzymania sprawiedliwości, przygotował niegodziwych do
utraty sprawiedliwości, ponieważ nigdy nie był przygotowawcą nieprawości.” – Augustyn w księdze De bono perseverantiae:991 Jak więc przeznaczenie Boże ściśle „jest przewidzeniem i przygotowaniem dobrodziejstw
Boga, którymi z pewnością zbawiani są, którzykolwiek się zbawiają”; tak
odrzucenie Boże jest przewidzeniem złości w niektórych się nie kończącej
i przygotowaniem kary bezkresnej.
2. Że zatwardziałość w pewien sposób jest skutkiem odrzucenia. I jak
skutkiem przeznaczenia jest dodanie łaski, tak skutkiem wiecznego odrzucenia wydaje się, że w pewien sposób jest zatwardziałość.
3.k W jaki sposób mówi się, że Bóg zatwardza. „A nie zatwardza Bóg,
jak mówi Augustyn Ad Sixtum,992 udzielając złości, lecz nie udzielając łaski,” jak i nie są godni. „Którym bowiem nie udziela, nie są też godni, i nie
zasługują; godni są raczej, na to zasługują, by nie była im udzielona.” Stąd
Apostoł mówi:993 Nad kim tedy chce, lituje się, a kogo chce, zatwardza;
987

Ef 1,4.
Tych słów nie czyta się tam, mianowicie w De praedestinatione sanctorum (PL
44,959-992), lecz w Pseudo-Augustyna Hypognosticon, VI, rozdział 6, n. 8 (PL 45,1661n).
989
To jest De dono perseverantiae, rozdział 17, n. 41 (PL 45,1018).
990
Ad Monimum, I, rozdziały 23 i 25 (PL 65,169 B; 172 C; CCL 91,21,25); lecz cała powaga
zaczerpnięta została tak, jak mieści się w Glossa Lombarda na Rz 8,29 (PL 191,1450 A).
991
To jest De dono perseverantiae, rozdział 14, n. 35 (PL 45,1014).
k
Dosłownie w Glossa na Rz 9,18 (PL 191,1462 B, potem C-D), z wyjątkiem: „Stąd Apostoł... pozbawienia łaski.”
992
Epistola 194, rozdział 3, n. 14 (PL 33,879; CSEL 57,187).
993
Rz 9,19.
988
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miłosierdziem nazywając przeznaczenie, a zwłaszcza skutek przeznaczenia,
to jest dodanie łaski; zatwardziałością zaś pozbawienie łaski. – Bo nie należy
myśleć, jak mówi Augustyn Ad Simplicianum,994 że Bóg tak zatwardza, „jakby kogoś zmuszał grzeszyć, lecz tylko niektórym grzesznikom nie udziela
litości swojego usprawiedliwienia; i dlatego mówi się, że ich zatwardza, ponieważ nad nimi się nie lituje, a nie dlatego, że pobudza, by grzeszyli. Nad
tymi zaś nie [288] lituje się, którym sądzi, że łaska nie ma być udzielona,
słusznością najbardziej skrytą i od ludzkiego rozumienia jak najdalszą”:
„której995 nie otwiera, lecz którą podziwia Apostoł mówiąc:996 O głębokości bogactw i mądrości i wiedzy Bożej!”
DYSTYNKCJA XLI
Rozdział 1l (181).
1.m Czy coś jest zasługą zatwardzenia lub zlitowania. – Augustyn
w księdze ad Sixtum: Jeżeli zaś „pytamy o zasługę zatwardziałości i zlitowania,997 znajdujemy zasługę zatwardziałości; zasługi zaś zlitowania nie
znajdujemy, ponieważ nie ma” zasługi zlitowania, „by łaska nie była pusta,
jeśli nie darmo dawana, lecz za zasługi oddawana”. – Augustyn, Contra
Iulianum: „Lituje się więc według łaski, która jest darmo dawana,998
zatwardza zaś według sądu, który jest oddawany zasługom”. „Stąd można
pojąć,999 że jak odrzuceniem Bożym jest nie chcieć się litować, tak zatwardziałość Boża jest nie litować się: że nie jest coś przez niego zadawane,
przez co człowiek stawałby się gorszy, lecz tylko nie jest udzielane, przez
co byłby lepszy.”
2.n Tu krótko zbiera powyższe, by dodać inne. Z tego wyraźnie okazuje się, co Apostoł rozumiał przez litowanie się, a co przez zatwardziałość;1000 ponieważ litowanie się nie przywołuje żadnej zasługi, zatwardziałość
zaś nie jest bez zasługi. I wyraz „zlitowanie” brany jest tu jako przeznaczenie, a zwłaszcza skutek przeznaczenia; „zatwardziałość” zaś, nie jako samo
994

To jest De diversis quaestionibus ad Simplicianum. I, zagadnienie 2, n. 16 (PL 40,121).
Epistola 194 (ad Sixtum), rozdział 2, n. 5 (PL 33,876; CSEL 57,179n).
996
Rz 11,33.
l
Zobacz: J. Schupp, Die Gnadenlehre, 95-100, 151-153.
m
Dosłownie w tejże Glossa na Rz 9,18 (PL 191,1462 B, 1463 B).
997
Epistola 194, rozdział 3, n. 14 (PL 33,879; CSEL 57,187).
998
Contra secundam Iuliani responsionem opus imperfectum, I, n. 141 (PL 45,1140).
999
Augustyn, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, I, zagadnienie 2, n. 15 (PL
40,120).
n
Opiera się na tej samej Glossa na Rz 9,18 (PL 191,1462 B, 1463 B); zobacz też Glossa na
Rz 1,4 (PL 191,1309 D) i na Ef 1,4 (PL 192,172 A).
1000
Rz 9,18; jak wyżej, Dystynkcja 40, rozdział 2 n. 3.
995
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wieczne Boże odrzucenie, ponieważ nie ma żadnej jego zasługi, lecz pozbawienie łaski czy usunięcie, które w pewien sposób jest skutkiem odrzucenia. Bierze się [289] jednak czasem odrzucenie zamiast zatwardziałości,
jak i przeznaczenie zamiast swego skutku, którym jest dodana łaska: łaska
bowiem, która jest dodawana, jest skutkiem przeznaczenia. – Skoro więc
nie ma zasług łaski, która jest dodawana człowiekowi do usprawiedliwienia, tym mniej mogą istnieć jakieś zasługi i samego przeznaczenia, którym
od wieczności Bóg wybrał, których chciał; tak i nie odrzucenia, którym od
wieczności przewidział, że niektórzy będą źli i zostaną potępieni.
3.o Daje Przykład Jakuba i Ezawa, mówiąc że Bóg tego nie wybrał,
a tamtego nie odrzucił za zasługi. Jak wybrał Jakuba i odrzucił Ezawa:1001
co nie było za ich zasługi, które wtedy mieli, bo nie mieli żadnych, ponieważ ani oni nie istnieli, ani dla przyszłych zasług, które przewidział, albo
tego wybrał, albo tamtego odrzucił.
Rozdział 2 (182).
1. Pogląd jakichś, w nim kiedyś był Augustyn, lecz potem odwołał. Niektórzy zaś sądzili, że dlatego Bóg wybrał Jakuba, że przewidział iż
będzie takim, który będzie w niego wierzył i jemu służył. Że kiedyś to myślał, mówi Augustyn w księdze Retractationes1002 – gdzie otwarcie dowodzi,
iż gdyby dla przyszłych zasług został wybrany, wybór nie byłby już z łaski:
a więc nie dlatego został wybrany przez Boga, że taki miał być, lecz stał się
takim z wyboru – tak mówiąc: „Roztrząsając, co Bóg wybiera w jeszcze nie
narodzonym, któremu powiedział, że dorosły będzie służył, a co w tymże
dorosłym, podobnie jeszcze nie narodzonym, odrzuca, doprowadziłem rozumowanie do tego, iż rzekłem: Nie wybrał więc Bóg czynów kogokolwiek
w przewidzeniu, co ma sam dać, lecz wybrał wiarę w przewidzeniu, i kogo
przewidział że będzie mu wierzył, tego wybrał komu da Ducha Świętego,
by czyniąc dobrze również życie wieczne osiągnął.”
2. Wyjaśnia znaczenie powyższych. Oto tu otwarcie mówi, że nie dla
czynów go wybrał, lecz dla wiary, którą przewidział, że on będzie wierzył.
– Odwołanie Augustyna w tymże. Lecz ponieważ i w wierze jest zasługa,
jak i w czynach, odwołał to mówiąc:1003 „Jeszcze nie zbadałem dokładniej, ani jeszcze nie znalazłem, jaki jest wybór łaski, o [290] którym mówi
o

Numer 3 oraz rozdział 2 n. 1-4, zobacz: Summa sententiarum, I,12 (PL 171,1090 B;
176,63 C), do której Lombard wiele dodał z samych słów Augustyna; z tej Summa przepisał
także powagę Augustyna w rozdziale 2, na końcu n. 2 i na początku n. 3.
1001
Zobacz Ml 1,2-3 oraz Rz 9,13.
1002
Księga I, rozdział 23, n. 2 (PL 32,621; CSEL 36,107n), gdzie Augustyn odwołuje to co
powiedział In Epistolam ad Romanos, nn. 60-61 (PL 35,2079). Zobacz o tym samym: De diversis
quaestionibus ad Simplicianum, I, zagadnienie 2, n. 8 (PL 40,115n); De praedestinatione
sanctorum, rozdział 3, n. 7 (PL 44,964).
1003
Retractationes, tamże, nn. 2-3 (PL 32,621 n; CSEL 36,108n).
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Apostoła, w którym mówi:1004 Według wybrania łaski ostatki zachowane
zostały. To oczywiście nie jest łaską, jeżeli pochodzi z uczynków, jako już
co dawane jest nie podług łaski lecz podług należności, raczej oddawane za
zasługi, niż darowane. Stąd tego co powiedziałem w dalszym ciągu: Mówi
bowiem tenże Apostoł:1005 Ten sam Bóg, który sprawuje wszystko we
wszystkich; nigdzie zaś nie jest powiedziane: Bóg wierzy wszystko we
wszystkich; a potem dodałem: Że więc wierzymy, jest nasze; że zaś dobrze
czynimy, jest tego, który wierzącym daje Ducha Świętego, zaiste nie powiedziałbym, gdybym już wiedział, że nawet sama wiara znajduje się wśród
darów Boga, które dawane są w tym samym Duchu. Oboje więc są nasze
ze względu na postanowienie woli, i oboje dane są przez Ducha wiary i miłości. – A co trochę dalej powiedziałem: Do nas bowiem należy wierzyć
i chcieć, do niego zaś dać wierzącym i chcącym moc dobrego działania
przez Ducha Świętego, przez którego miłość rozlana jest w sercach
naszych,1006 zaiste jest prawdą, lecz na tej samej zasadzie, i oboje są jego,
ponieważ on przygotowuje wolę; i oboje są nasze, ponieważ nie dzieją się,
jak tylko gdy my chcemy.” Przeto i zasługa wiary pochodzi z miłosierdzia
Bożego. A więc nie dla wiary lub jakichś zasług Bóg wybrał niektórych od
wieczności, lub dodał łaskę usprawiedliwienia w czasie, lecz w darmowej
swej dobroci wybrał, aby byli dobrzy. Stąd Augustyn w księdze De praedestinatione sanctorum:1007 „Nie dlatego nas wybrał, że przewidział, iż tacy
będziemy, lecz abyśmy tacy byli przez sam wybór łaski swojej, którą nas
uczynił przyjemnymi w umiłowanym Synu swoim.” 1008
3. Że przeciwne temu wydaje się, co Augustyn mówi gdzieś indziej.
Przeciwne temu wydaje się, co Augustyn mówi o proroku Malachiaszu,1009
gdzie napisane jest:1010 Umiłowałem Jakuba, a Ezawa miałem w nienawiści: „Nad kim tedy chce, lituje się, a kogo chce, zatwardza.1011 Lecz ta
wola Boga nie może być niesprawiedliwa. Wynika bowiem z najbardziej
ukrytych zasług: ponieważ i sami grzesznicy, chociaż z powodu grzechu
pierworodnego utworzyli jedną masę, to jednak nie brak między nimi
różnicy. Wyprzedza więc coś w grzesznikach, czym, chociaż jeszcze nie są
usprawiedliwieni, godni stają się usprawiedliwienia; i to samo wyprzedza
w innych grzesznikach, którzy godni są ciosu”. Tu oto Augustyn zdaje się
mówić, że i sama wola Boga, którą jednych wybiera, drugich odrzuca,
pochodzi z zasług, lecz najbardziej ukrytych; to jest, że za zasługi

1004

Rz 11,5.
1 Kor 12,6.
1006
Zobacz Rz 5,5.
1007
Rozdział 19, n. 38 (PL 44,988).
1008
Ef 1,6.
1009
De diversis quaestionibus 83, zagadnienie 68, n. 4 (PL 40,72).
1010
Ml 1,2-3.
1011
Rz 9,18.
1005
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[291] jednych zechciał wybrać, drugich odrzucić; i że za zasługi jednym dodawana jest łaska usprawiedliwienia, drugim nie, skąd padają pod ciosem.
4. Można powiedzieć, że to odwołał. Lecz nie wiadomo, co chciał rozumieć, chyba że się powie, iż rozumiał to, co wyżej powiedzieliśmy, że
odwołał. Bo tam1012 też zaraz dodaje coś innego, co w księdze Retractationes otwarcie odwołuje;1013 i jedno i drugie czytającemu się unaoczni. Stąd
prawdopodobne jest, że w powyższych także i to odwołał.
5.p Wypowiedź może być pojmowana i w takim znaczeniu. Może
jednak wypowiedź także i w tym znaczeniu być pojmowana: nie że za zasługi
ktoś jest przeznaczany lub zasługuje łaskę usprawiedliwienia, lecz że niektórzy nie są aż tak źli, by zasługiwali, żeby łaska nie była im udzielona.
Nikt bowiem nie może zasłużyć łaski Boga, przez którą jest usprawiedliwiony; może jednak zasłużyć, by nie przykładano się, aby był całkowicie
odrzucony. I zaiste niektórzy zeszli w taką głębię niegodziwości, że zasługują na to, by tego byli godni; inni zaś tak żyją, że chociaż nie zasługują na
łaskę usprawiedliwienia, nie zasługują jednak, by zostali całkowicie odpędzeni i by łaska została im zabrana. I dlatego powiedział: „u jednych grzeszników przoduje czym godni są usprawiedliwienia, a u innych czym godni
są ciosu”. Lecz to jest niedorzeczne.
6.r Błędny pogląd niektórych, mówiących cieleśnie o tajemnicach
Boga. – Augustyn: O słowach Apostoła: „Wielu zaś,1014 pragnących zdać
sprawę z tej głębi oraz usiłujących zgodnie z przypuszczeniami swego serca
przemyśleć niezbadaną wysokość sądów Boga, odeszło do próżnych baśni,
mówiąc że dusze grzeszą wysoko w niebie i według swych grzechów kierowane są w ciała według zasług i zamykane są w zasłużonych sobie jakby
więzieniach.1015 Tacy poszli za swoimi myślami,1016 a chcąc rozprawiać [292]
o głębi Boga, wkręcili się w głębinę, mówiąc że dusze przedtem przebywały
w niebie i tam coś dobrego lub złego uczyniły, a za zasługi w ciała ziemskie
strącone zostały. To zaś wiara katolicka odrzuca, dla wyraźnego twierdzenia
1012

Mianowicie: De diversis quaestionibus 83, zagadnienie 68, n. 5 (PL 40,73).
Księga I, rozdział 26 (PL 32,628; CSEL 36,127).
p
Nie wiemy, co Mistrz chciał tu rozumieć. W Summa sententiarum, I,12 (jak czyta się
w PL 176,64 A-C, a nie w PL 170) znajduje się pewien dodatek, o którym mówi H. Weisweiler, La «Summa sententiarum», sources de Pierre Lombard, w Recherches de Thèol. anc.
et mèd. 6(1934)157, przypis 30; gdzie imiennie zwalczany jest Gilbert Porreta. Stąd uważa
się, że pochodzi to z okresu późniejszego od Lombarda, z końca XII wieku. Co do rzeczy:
w Glossatura Gilberta na Rz 9,13 niczego nie znajdujemy; zobacz A. M. Landgraf, Untersuchungen zu den Eigenlehren Gilberts de la Porrèe, w Zeitschrift für Katholische Theologie
54(1930)211n.
r
Zaczerpnięty co do litery z Glossa na Rz 9,18 (PL 191,1463 A), na której opiera się
także n. 7.
1014
Sermo 165, rozdział 5, n. 6 (PL 38,905).
1015
Błąd Orygenesa, jak mówi Augustyn, De civitate Dei XI, rozdział 23, n. 1 (PL 41,336;
CSEL 40-1, 544n; CCL 48,341n).
1016
Zobacz Jr 18,12: Bo za myślami naszymi pójdziemy.
1013
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Apostoła, które brzmi:1017 Gdy się jeszcze nie narodzili, ani nic dobrego ni
złego nie uczynili” itd. „Lepsza jest przeto wierna niewiedza,1018 niż zuchwała
wiedza.”
7. Z powyższych rozdziałów wyciąga twierdzenie o przeznaczeniu
i odrzuceniu, mianowicie że nie są z zasług. Wybrał więc, których zechciał, darmowym miłosierdziem, nie dlatego że mieli być wierni, lecz aby
byli wierni; i dał im łaskę, nie dlatego że wierni byli, lecz żeby się stali. –
Augustyn w księdze Retractationes:1019 „Mówi bowiem Apostoł:1020
Który miłosierdzia dostąpił, aby był wierny, a nie powiedział: ponieważ
był wierny. Dawane jest wprawdzie i wiernemu, ale dane jest także wcześniej, aby był wierny.” Tak też odrzucił, których chciał, nie z powodu przyszłych zasług, które przewidział, „jednak najsłuszniejszą prawdą i daleką
od naszych rozumień.”1021
8. Pytanie. Lecz pyta się, czy tak jak mówi się, że niektórych wybrał, aby
byli dobrzy i wierni, tak też należy zgodzić się, że niektórych odrzucił, aby
byli źli i niewierni, oraz zatwardził, aby grzeszyli. – Odpowiedź. Że żadną
miarą nie należy się godzić: bo odrzucenie nie jest przyczyną zła, jak przeznaczenie przyczyną dobra; a zatwardzenie nie tak czyni człowieka złym,
jak miłosierdzie czyni dobrym.
Rozdział 3 (183).
1.s Czy to, co Bóg raz wie i przewiduje, zawsze wie i przewiduje,
oraz zawsze wiedziałby i przewidywałby. Prócz tego rozważyć należy,
czy to wszystko, co Bóg raz wie lub przewiduje, zawsze wie i przewiduje,
i zawsze wiedziałby i przewidywałby, czy ongiś wiedział i przewidywał,
czego teraz nie wie i nie przewiduje.
2. O przewidzeniu najpierw odpowiada, mówiąc że Bóg nie zawsze
przewiduje, co kiedyś przewidywał. Najpierw o przewidzeniu odpowiadamy, mówiąc że wiele [293] on przewidywał, czego obecnie nie przewiduje. Skoro bowiem jego przewidzenie dotyczy nie czego innego, jak tylko
przyszłych, gdy to co było przyszłe staje się obecne lub mija, przestaje być
w przewidzeniu Bożym; w wiedzy zaś jest zawsze. Bóg więc wszystko przewidział od wieczności, co miało zaistnieć, i nie przestaje przewidywać,
chyba, że przestaje być przyszłe. Ale gdy przestaje przewidywać, coś, co
1017

Rz 9,11.
Augustyn, Sermo 27, rozdział 3, n. 4 (PL 38,179; CCL 41,362).
1019
Księga I, rozdział 23, n. 4 (PL 32,622; CSEL 36,110), przytoczone w De praedestinatione sanctorum, rozdział 3, n. 7 (PL 44,965).
1020
1 Kor 7,25.
1021
Zobacz: Augustyn, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, I, zagadnienie 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,
Sententiae, 84.
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przedtem przewidywał, nie mniej zna jak przedtem poznawał. Bo nie z powodu braku jego wiedzy mówi się, że coś kiedyś przewidywał, czego obecnie nie przewiduje, lecz ze znaczenia słowa przewidywanie: przewidywać
bowiem, to jest wiedzieć, zanim coś się stanie; dlatego nie można mówić,
że Bóg przewiduje, jak tylko to co będzie.
3.t Tu o wiedzy, mówiąc, że Bóg zawsze wie, co raz wie. O wiedzy
zaś inaczej mówimy. Bóg bowiem zawsze wie wszystko, co kiedyś wie:
wszelką bowiem wiedzę, którą kiedyś ma, zawsze miał i ma i będzie miał.
4. Zarzut. Temu zaś tak się przeciwstawiają: Kiedyś wiedział, że urodzi
się ten człowiek, który się urodził; teraz nie wie, że się urodzi; wiedział więc
coś, czego obecnie nie wie. Również wiedział, że świat ma być stworzony;
obecnie nie wie, że ma być stworzony; coś więc wiedział, czego obecnie nie
wie. I można by przytoczyć nieskończoność innych tego rodzaju. Rozwiązuje. Lecz na to odpowiadamy, że to samo o narodzeniu tego człowieka
i o stworzeniu świata także obecnie wie, co wiedział, zanim się stało, chociaż wtedy i teraz tę jego wiedzę trzeba by innymi słowami wyrażać. Bo to,
co wtedy było przyszłe, teraz jest przeszłe; dlatego trzeba zmienić słowa na
oznaczenie tego. Tak jak mówiąc w różnych czasach, określamy ten sam
dzień raz przez przysłówek „jutro”, gdy jeszcze jest przyszły, raz przez „dziś”,
gdy jest obecny, raz przez „wczoraj”, gdy minął. Tak zanim stworzył świat,
Bóg wiedział, że ma być stworzony, gdy został stworzony, wie że jest stworzony. A to nie znaczy wiedzieć różne rzeczy, lecz zupełnie to samo o stworzeniu świata. Jak i dawni Ojcowie wierzyli, że Chrystus się narodzi i umrze,
my zaś wierzymy, że on już narodził się i umarł; a jednak nie coś innego
wierzymy my i oni, lecz to samo. „Czasy bowiem, jak rzecze Augustyn,1022
zmieniły się” i dlatego zmienione są słowa, a ”nie wiara”. Niewątpliwie więc
utrzymujmy, że Bóg zawsze wszystko wie, co kiedykolwiek wie.
[294] DYSTYNKCJA XLIIu
Rozdział 1v (184).
O wszechmocy Bożej: gdzie najpierw rozpatruje się, dlaczego nazywany jest wszechmocny. Teraz trzeba rozprawiać o wszechmocy Boga,
gdzie najpierw występuje rozważanie jakim sposobem Bóg prawdziwie
t
Numery 3-4 zależą, czasem dosłownie, od Piotra Abelarda, Theologia Scholarium, III,5
(PL 178, 1103 A-B, 1104 A).
1022
In Ioannem, traktat 45, n. 9 (PL 35,1722; CCL 36,392); zobacz także Epistola 102
(ad Deogratias), zagadnienie 2, n. 12 (PL 33,374n; CSEL 34-II,554n).
u
Po większej części oparta na Piotra Abelarda, Theologia Scholarium, III,4 (PL 178,
1091 C – 1093 D); zobacz także jego Theologia christiana, V (PL 178,1321 A – 1324 A).
v
Po wprowadzeniu zaczerpniętym od Abelarda, pozostałe słowa przepisane są z Summa
sententiarum, I,14 (PL 171,1094 A; 176,68 A).
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nazywany jest wszechmocny: czy ponieważ wszystko może, czy tylko ponieważ może to, czego chce. – Że bowiem Bóg wszystko może, dowodzi
się wielu powagami. Mówi bowiem Augustyn w księdze Quaestiones veteris et novae Legis:1023 „Wszystko wprawdzie Bóg może, lecz nie czyni, jak
tylko co odpowiada jego prawdzie i sprawiedliwości.” Tenże tamże:1024
„Mógł Bóg wszystko razem uczynić, lecz rozum zakazał”, to jest wola. Rozumem bowiem tam nazwał wolę, ponieważ wola Boga jest rozumna i najsprawiedliwsza. Trzeba więc wyznawać, że Bóg wszystko może.
Rozdział 2w (185).
1. Jakim sposobem mówi się, że Bóg wszystko może, skoro my
wiele możemy, czego on nie może. Lecz pyta się, jakim sposobem mówi
się, że wszystko może, skoro my coś możemy, czego on nie może: nie może
bowiem chodzić, mówić i tego rodzaju, co całkowicie obce jest naturze Bóstwa, ponieważ bezcielesna i prosta substancja nie może mieć do tego
narzędzi. – Odpowiedź. Na to uważam, że trzeba odpowiedzieć, iż tego
rodzaju czynności, chodzenie mianowicie i mówienie oraz tego rodzaju,
nie są obce mocy Boga, lecz do niej należą. Chociaż bowiem tego rodzaju
czynności Bóg nie może mieć w sobie: bo nie może chodzić lub mówić i tego
[295] rodzaju, może je jednak działać w stworzeniach. Czyni bowiem, że
człowiek chodzi i mówi i tego rodzaju. A więc przez te czynności niczego nie
ujmuje się mocy Bożej, ponieważ i to może działać wszechmogący Bóg.
2. Zarzuca się o innych czynach. Lecz są jakieś inne czyny, których
Bóg w żaden sposób nie może wykonać, jak grzechy: nie może bowiem
kłamać, nie może grzeszyć. – Rozwiązuje. Lecz wszechmocy Boga w niczym
się nie ujmuje, ani nie odmawia, jeżeli mówi się, że nie może grzeszyć, bo
to by nie było mocy, lecz słabości: gdyby bowiem to mógł, nie byłby
wszechmocny. To, że tego nie może, należy przypisać mocy, a nie słabości. Stąd Augustyn w XV księdze De Trinitate rzecze:1025 „Wielką jest mocą
Boga, nie móc kłamać”. Jest bowiem coś, co w jednych rzeczach odnosi się do
mocy, w innych zaś nie; i co w jednych jest chwalebne, w innych naganne.
A więc Bóg nie jest mniej mocny, ponieważ nie może grzeszyć, ponieważ
w żaden sposób wszechmocny nie jest ten, kto to może.
3. Przeciwstawia również o innych. Są bowiem i jakieś inne, których
Bóg nie może: dlatego wydaje się, że nie wszystko może: bo nie może
umrzeć ani pomylić się. – Stąd Augustyn w księdze De symbolo:1026 „Bóg
1023

Zagadnienie 97 (dzieło Ambrozjastra), PL 35,2291; CSEL 50,172).
Zagadnienie 106 (PL 35,2320; CSEL 50,244).
w
Złożony ze słów Abelarda (1091 C – 1092 B) oraz Summa sententiarum (1094 B-C;
68 B); skąd też powaga Augustyna.
1025
Rozdział 15, n. 24 (PL 42,1078; CCL 50A,498).
1026
Sermo 214, n. 4 (PL 38,1068); zobacz Augustyn, Sermo ad catechumenos de symbolo,
rozdział 1, n. 2 (PL 40,627).
1024
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wszechmogący nie może umrzeć, nie może się pomylić, nie może stać się
biedny, nie może być zwyciężony. Te zaiste i tego rodzaju, niedorzeczne
jest, by mógł wszechmocny!” Jeżeli bowiem tego rodzaju doznaniom i brakom mógłby ulec, nie byłby w najmniejszym stopniu wszechmocny. I stąd
okazuje się wszechmocny, ponieważ one doń nie mogą się zbliżyć; może
jednak je działać w innych.
Rozdział 3 (186).
1.x Że wszechmoc Boga dwojako jest rozpatrywana. Tu więc dokładnie rozpatrującym wszechmoc jego ukazuje się dwojako, mianowicie że
czyni wszystko, co chce, oraz niczego w ogóle nie cierpi. Zgodnie z obojgiem najprawdziwiej głosi się, że Bóg jest wszechmocny, bo nie ma niczego, co by mogło mu wnieść zepsucie do wycierpienia, ani przynieść
przeszkodę do działania. Jawne więc jest, że Bóg niczego w ogóle nie może cierpieć, a wszystko może czynić, oprócz tych tylko, którymi jego godność ura- [296] żona by została i odmówiono by jego wzniosłości; W tym
jednak nie jest mniej wszechmocny: to bowiem móc, nie jest móc, lecz nie
móc. Niech więc nikt nie ośmiela się zwać w czymkolwiek niemocnym Boga, który może wszystko, co móc, należy do mocy; i dlatego prawdziwie
zwany jest wszechmocny.
2.y Niektóre powagi przekazują, że dlatego zwie się wszechmocny,
ponieważ może cokolwiek chce. Z niektórych powag przekazane jest,
że dlatego zaiste zwany jest wszechmocny, ponieważ cokolwiek chce, może.
Stąd Augustyn w Enchiridion:1027 „Nie dla czego innego prawdziwie zwany
jest wszechmocny, jak tylko ponieważ cokolwiek chce, może, ani wolą jakiegoś stworzenia nie jest tamowany skutek woli wszechmocnego.” – Tenże
w księdze De spiritu et littera:1028 „Bóg nie może czynić rzeczy niesprawiedliwych, ponieważ sam jest najwyższą sprawiedliwością i dobrocią. Wszechmocny zaś jest, nie ponieważ może wszystko czynić, lecz ponieważ może
sprawić cokolwiek chce, tak że nic nie zdoła oprzeć się jego woli, by się
nie spełniła, albo jakimś sposobem jej przeszkodzić.” – Jan Złotousty
w pewnej homilii De expositione Symboli powiada:1029 „Wszechmogący jest
zwany, ponieważ jego móc nie może napotkać nie móc; jak mówi Prorok:1030 Wszystko, cokolwiek chciał, uczynił; on więc jest wszechmocny,
x

Prawie dosłownie wzięty z Hugona, De Sacramentis, I,2,22 (PL 176, 214 B).
Wszystkie powagi u Abelarda, Theologia Scholarium, III,4 (PL 178, 1092 D – 1093 A).
1027
Rozdział 96 (PL 40,276).
1028
Tak i Abelard, jak niżej zaznaczono (w drugiej serii przypisów), lecz powaga nie znajduje się w księdze De spiritu et littera (PL 44,201-246; CSEL 60,155-299).
1029
Raczej Ioannes Mediocris, Sermo 27 (De expositione Symboli II): „Wszechmocny jest
zwany, ponieważ jego móc nie może znaleźć nie móc... Owa więc wszechmoc, żeby wszystko
co chce, mógł” (PLS 4,822).
1030
Ps 113,11.
y
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aby mógł wszystko co chce.” Stąd Apostoł rzecze:1031 Któż bowiem woli jego
się sprzeciwi? Tymi powagami wydaje się udowodnione, że Bóg z tego tylko
zwany jest wszechmocny, że może wszystko co chce, nie ponieważ wszystko mógłby.
3.z Określenie powyższych powag. Lecz na to można powiedzieć,
że Augustyn, gdzie mówi: „Nie nazywa się wszechmocny, ponieważ wszystko mógłby” itd., tak szeroko i ogólnie wziął „wszystko”, że nawet zło by
zawarł, którego Bóg ani chce, ani może. Nie zaprzeczył więc, że może
[297] wszystko, co przystoi mu móc. – Podobnie gdy mówi: „Nie dla czegoś
innego prawdziwie zwany jest wszechmocny, jak tylko ponieważ cokolwiek
chce, może,” nie przeczy, że może on także to, czego nie chce, lecz przeciwko tym, którzy mówili, że Bóg wiele chce, czego nie mógł, twierdzi, że
on może cokolwiek chce i z tego prawdziwie zwany jest wszechmocny,
nie dla czego innego, ponieważ może cokolwiek chce.
4. Jak należy pojmować: może cokolwiek chce. Lecz pilnuj się, jak
pojmujesz „może, cokolwiek chce”, czy cokolwiek chce, on może, czy cokolwiek chce uczynić, czy cokolwiek chce, aby stało się. Jeżeli bowiem
powiesz, że dlatego zwany jest wszechmocny, ponieważ może cokolwiek
chce móc, więc i Piotr obecnie może podobnie zwany być wszechmocny,
albo ktokolwiek ze świętych Błogosławionych, ponieważ może, cokolwiek
chce móc, i może czynić, cokolwiek chce czynić. Nie chce bowiem czynić,
jak tylko to, co czyni, ani móc jak tylko, co może. Lecz nie może uczynić,
cokolwiek chce, aby się stało: chce bowiem by zostali zbawieni, którzy mają
być zbawieni; ale zbawić ich nie może. Bóg zaś, cokolwiek chce, aby się
stało, może uczynić. Jeżeli bowiem chce, by coś się stało przez niego, może
to przez siebie uczynić i przez siebie czyni; jak niebo i ziemię przez siebie
uczynił, ponieważ chciał. Jeżeli zaś chce, aby stało się przez stworzenie,
i przez nie działa; jak przez ludzi robi domy i tego rodzaju wyroby rzemieślnicze. I Bóg zaiste ze siebie i przez siebie może; człowiek zaś lub Anioł, jakkolwiek święty, nie jest mocny ze siebie lub przez siebie.
5. Zarzut. Lecz może powiesz, że i Syn Boży nie może od siebie, ani
Duch Święty, lecz tylko Ojciec. Ten bowiem może od siebie, kto jest od siebie; Syn zaś, ponieważ nie jest od siebie, lecz od Ojca, nie może od siebie,
lecz od Ojca, a Duch Święty od obu. – Rozwiązuje. Na to odpowiadamy,
że chociaż Syn nie może od siebie i nie działa od siebie, może jednak i działa przez siebie, tak jak i Duch Święty. Stąd Hilary mówi w IX księdze
1031

Rz 9,19.
Aby poprawnie pojąć to określenie powyższych powag (rubryka), czytający niech
wie, że Mistrz ukazuje tu swą zależność od Summa sententiarum. Bo wyżej, w n. 2, powaga
Augustyna odczytana jest z Abelardem: „Wszechmocny zaś jest, nie ponieważ wszystko 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 wszechmocny, ponieważ wszystko może czynić”.
z
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De Trinitate:1032 „Ta jest jedność natury, której przeczysz błędnowierco, że
Syn tak przez siebie działa, że nie od siebie działa i tak nie od siebie działa,
że przez siebie działa.” Mówi się, iż przez siebie działa i jest mocny, ponieważ ma moc naturalną, tę samą co Ojciec, którą mocen jest i działa; lecz
ponieważ ma ją od Ojca, nie od siebie, dlatego od Ojca, nie od siebie, mówi
się, że może i działa. Człowiek zaś i Anioł darmo daną ma moc, którą jest
mocny.
6. Tu w pełni ukazuje się, dlaczego zwany jest wszechmocny. Stąd
więc prawdziwie i właściwie Bóg Trójca zwany jest wszechmocny, ponieważ przez siebie, to jest naturalną mocą, może cokolwiek chce, by się stało
i cokolwiek chce może. Nic bowiem [298] nie chce, by się stało, czego nie
mógłby uczynić przez siebie lub przez stworzenie; i nie chce móc, czego
nie może. A wszystko co chce, by się stało, chce móc; lecz nie wszystko co chce
móc, chce też by się stało: gdyby bowiem chciał, to by się i stało, bo woli
jego nic nie może się oprzeć.
DYSTYNKCJA XLIIIa
Rozdział jedyny (187).
1.b Pogląd niektórych, że Bóg niczego nie może, jak tylko co czyni.
Niektórzy jednak chlubiąc się swym umysłem usiłowali moc Boga ograniczyć pod miarą. Gdy bowiem mówią: „tyle może Bóg, nie więcej”, cóż to
jest innego, niż jego moc, która jest nieskończona, zamykać i ograniczać
1032

Numer 48 (PL 10,319 C).
Że w całej tej Dystynkcji Mistrz zwalcza naukę Piotra Abelarda, jest oczywiste zarówno z jego niżej dołączonych tekstów, jak ze świadectwa jednego z jego słuchaczy: „Mistrz
Piotr Abelard mówił, że Bóg nie może czynić, jak tylko co czyni, ani opuścić, jak tylko co
opuszcza. Co chciał tak udowodnić: ‘Bóg niczego nie czyni bez uzasadnienia, niczego nie
opuszcza bez uzasadnienia. Przeto gdyby czynił coś, co obecnie opuszcza, już działałby
wbrew temu uzasadnieniu, dla którego obecnie to opuszcza; a gdyby opuszczał co obecnie
czyni, przeciwko temu by działał, dlaczego postanowił to uczynić.’ Tak słyszałem go uczącego” (Quaestiones Magistri Odonis Suessionensis, Część II, n. 298; wyd.: I. B. Card. Pitra,
w Analecta Novissima Spicilegii Solesmensis, Tusculum 2(1888)113; oraz kodeks Cameracensis, Biblioteka Miejska 561 [niegdyś 519], 65a-b). Jednak niesłusznie zagadnienia 288-334
przypisywane są Mistrzowi Odonowi z Soissons, czyli Ursicampo, przez ich dostojnego wydawcę; są to raczej, jak nam się wydaje, zapiski rozmów Mistrza Piotra Pożeracza (Maducator);
o tym zagadnieniu zobacz I. Brady, Peter Manducator and the Oral Teachings of Peter Lombard, w Antonianum 41(1966)461-465.
b
Zagadnienie wprowadzają słowa Hugona, De sacramentis, I,2,22 (PL 176,214 B-C);
a potem roztrząsane jest z pomocą Summa sententiarum, I,14 (PL 171,1094 C – 1095 D;
176,68 C – 69 C). O tym zagadnieniu zobacz Piotra Abelarda, Theologia christiana, V, oraz
Theologia Scholarium, III.5 (PL 178,1324 A – 1330 C, 1093 D – b1101 A), a także jego Apologia seu fidei confessio (PL 178, 107, 7-8) i spis jego błędów (DS 721o, 726). „Pierwsze ich
uzasadnienie” oraz „Drugie” przedstawione są w Theologia Scholarium, III,5 (PL 178,1095 C).
a
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do miary? Mówią bowiem: Nie może Bóg czegoś innego czynić niż czyni,
ani lepiej czynić tego, co czyni, ani czegoś opuścić z tych, które czyni. I ten
swój pogląd prawdopodobnymi dowodami i zmyślonymi przyczynami, jak
i świadectwami świętych powag wzmacniać usiłują, mówiąc: (Pierwsze ich
uzasadnienie.) Nie może Bóg czynić, jak tylko co jest dobre i sprawiedliwe
aby się stało; nie jest zaś sprawiedliwe [299] i dobre by stało się od niego,
jak tylko co czyni. Jeżeli bowiem coś innego jest sprawiedliwe i dobre aby
on czynił, niż czyni, przeto nie czyni wszystkiego, co sprawiedliwe jest i dobre aby on czynił. Lecz któż ośmieli się to powiedzieć? – Drugie. Dodają
też: Nie może czynić, jak tylko czego wymaga jego sprawiedliwość; lecz
sprawiedliwość jego nie wymaga by czynił, jak tylko co czyni; nie może więc
czynić jak tylko co czyni. I ta sama sprawiedliwość wymaga, by nie czynił
tego czego nie czyni; nie może zaś czynić wbrew swojej sprawiedliwości;
a więc nie może czynić czegoś z tych, które opuszcza.
2. Odpowiedź na pierwsze powiedzenie. Na to zaś odpowiemy ukazując dwojakie znaczenie słów i rozwijając to, co oni zawinęli, tak: „Nie
może Bóg czynić, jak tylko co jest dobre i sprawiedliwe”, to znaczy nie może
czynić jak tylko to, co gdyby uczynił, byłoby dobre i sprawiedliwe, to jest
prawda; lecz może czynić wiele rzeczy, które nie są ani dobre ani sprawiedliwe, ponieważ ani nie są, ani nie będą, ani dobrze się stają lub staną, ponieważ nigdy się nie staną. – Odpowiedź na to, co zostało powiedziane
drugie. Także co po drugie przedłożone zostało: „Nie może czynić, jak tylko
czego wymaga jego sprawiedliwość, a nie może czynić tego, czego sprawiedliwość jego wymaga, by się nie stało,” powiadamy, że słowa wykluczenia
o Bogu nie wypowiada się odpowiednio, i nie bierze się ściśle. A w tych
wypowiedziach jest dwojakie znaczenie. – Jeżeli bowiem pojmujesz: „Nie
może czynić, jak tylko czego wymaga jego sprawiedliwość,” to znaczy jak
tylko czego chce jego sprawiedliwa wola, mówisz błędnie. Za sprawiedliwość bowiem Boga bierze się jego najsłuszniejszą wolę, jak pojmuje Augustyn.1033 Wykładając te słowa Pana, mówiącego w Księdze Rodzaju do
Lota:1034 Nie będę mógł nic uczynić, aż tam wnijdziesz, powiada: „Powiedział, że nie może, co bez wątpienia mógł przez moc, lecz nie mógł przez
sprawiedliwość;” jakby: mógł wprawdzie, lecz nie chciał, a ta wola była
sprawiedliwa. – Jeżeli zaś przez te słowa pojmujesz, że on nie mógł uczynić, jak tylko to, co gdyby się stało, zgodne byłoby z jego sprawiedliwością,
mówisz prawdę. – Podobnie rozróżnij to: „Nie może czynić, czego jego
sprawiedliwość wymaga, by nie czynił”: to znaczy nie może czynić tego, co
sam, który jest najwyższą sprawiedliwością, czynić nie chce, jest błędem.
Jeżeli zaś pojmujesz tymi słowy, że on nie może czynić tego, co nie może
zgodzić się z jego sprawiedliwością, mówisz prawdę.

1033
1034

Contra Gaudentium, I, rozdział 30, n. 35 (PL 43,727; CSEL 53,233).
Rdz 19,22.
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3.c Trzecie ich uzasadnienie. Dodają jeszcze inne mówiąc: Nie może
Bóg czynić, jak tylko co powinien; nie powinien zaś czynić, jak tylko co
czyni. Jeżeli [300] bowiem powinien czynić coś innego, przeto nie czyni
wszystkiego co powinien; jeżeli zaś czyni wszystko co powinien i nie może czynić jak tylko co powinien, przeto nie może czynić jak tylko co czyni.
– Również: albo powinien opuścić co opuszcza, by nie czynić, albo nie powinien. Jeżeli nie powinien, niesłusznie opuszcza; jeżeli zaś powinien
opuścić, przeto nie powinien czynić. Jeżeli zaś nie powinien, nie wypada
i nie trzeba by czynił. A jeżeli nie wypada ani nie trzeba by czynił, przeto
nie może czynić. Nie może więc czynić, jak tylko co czyni. I nie może opuścić co czyni, by nie uczynił, ponieważ powinien to czynić; a co powinien
czynić, nie może tego opuścić. – Odpowiedź. Lecz, jak mi się zdaje, to słowo
„powinien” zawiera truciznę. Mnogie bowiem i zawiłe ma pojmowanie.
I nie stosuje się ściśle do Boga, który nie jest nam dłużnikiem, chyba może
z obietnicy; my zaś jesteśmy jego dłużnikami z powierzenia. Aby zaś truciznę
usunąć, rozróżnij znaczenie słowa: „Nie może Bóg czynić, jak tylko co powinien”, to znaczy jak tylko co chce, jest błędem: tak bowiem można powiedzieć, że powinien coś, ponieważ chce tego. Jeżeli zaś mówi się: „Nie może
jak tylko co powinien”, to znaczy nie może, jak tylko to, co gdyby uczynił,
dobrze by mu odpowiadało, jest prawdą.
4.d Czwarte ich uzasadnienie. Dodają oni także mówiąc: Niczego nie
czyni ani nie opuszcza, jak tylko z najlepszej i rozumnej przyczyny, chociaż
nam jest tajemna, zgodnie z którą trzeba, by czynił i opuszczał to, co czyni
i opuszcza. Zasada bowiem jest w nim, zgodnie z którą to czyni, a tamto
opuszcza; ta zasada jest wieczna i trwa zawsze, nie może tego co czyni opuścić, ani tego co opuszcza czynić; i tak nie może czynić, jak tylko to, co czyni.
– Odpowiedź. I na to odpowiadamy określając dwuznaczność mowy. Gdy
bowiem mówi się: „W Bogu jest zasada lub najlepsza przyczyna, zgodnie
z którą czyni wszystko co czyni, a opuszcza wszystko co opuszcza,” jest nawet prawdą, ponieważ w nim jest najsłuszniejsza i najrzetelniejsza wola,
którą czyni i opuszcza co chce, wbrew której czynić nie może, ani poza nią
czynić nie może. A nie działałby zaiste przeciwko niej, ani poza nią, gdyby
opuścił co czyni lub czynił co opuszcza, lecz przy trwaniu tej samej zasady
i przyczyny, mógł coś innego czynić, a to opuszczać. Chociaż więc w nim
jest zasada, zgodnie z którą jedno czyni, drugie opuszcza, może jednak
zgodnie z tą samą zasadą i opuścić co czyni i czynić co opuszcza.
[301] 5. Jeszcze dodają do pytania. Oni zaś dodają: Zasada jest, że on
czyni to, co czyni, a nie co innego i nie może czynić, jak tylko co jest zasadą,
c
Trzecie uzasadnienie krótko przytoczone jest w Summa sententiarum, I,14 (PL 171,
1096 D; 176,69 B-C), lecz w tej postaci nie znajduje się literalnie u Abelarda; zobacz jednak
jego Theologia Scholarium, III,5 (PL 178, 1095C – 1096 B). Że pod słowem „powinien”
ukryta jest trucizna, mówi także autor Summa sententiarum.
d
Czwarte uzasadnienie znalazł Mistrz w Theologia Scholarium, III,5 (PL 178,1094 D).
Co do n. 5 zobacz Abelard, nieco niżej (1095 B).
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że on czyni; i tak nie może czynić, jak tylko co czyni. Także zasadą jest,
że on opuszcza co opuszcza i nie może nie opuścić, ponieważ zasadą jest,
że on opuszcza; i tak nie może nie opuścić tego, co opuszcza. – Odpowiedź. I na to odpowiadamy, że wypowiedzi są dwuznaczne i dlatego
powinny być określone. Jeżeli bowiem gdy mówi się: „nie może czynić, jak
tylko co jest zasadą, że on czyni”, pojmujesz, że on nie może czynić jak tylko
to, co jest rozumne, i to, co gdyby się stało, byłoby rozumne, znaczenie jest
prawdziwe. Jeżeli zaś pojmujesz, że on nie może czynić innych rozumnych
i dobrych, jak tylko które chce i czyni, pojmowanie jest błędne.
6.e Inne ich uzasadnienie. Dołączają również coś innego, mówiąc:
Jeżeli Bóg może czynić coś innego niż czyni, może więc czynić to, czego
nie przewidział; a jeżeli może czynić to, czego nie przewidział, może działać bez przewidzenia. Ponieważ wszystko co przewidział, że uczyni, czyni;
a nie czyni czegoś, czego nie przewidział. A jeżeli niemożliwe jest, by coś
się stało poza jego przewidzeniem, konieczne jest, by stało się wszystko,
co zostało przewidziane, przeto w żaden sposób nie jest możliwe, by stało
się coś innego, niż się staje. A więc nie może od Boga coś się stać, jak tylko
co się staje. – To pytanie z powyższych łatwo się określa. To zaś pytanie
o przewidzenie łatwo można określić przez to, co wyżej zostało powiedziane, gdy mowa była o przewidzeniu.1035
7.f Używają powag w poświadczaniu swego poglądu. Do tego zaś,
owi poszukiwacze, którzy umęczyli się głębokim szukaniem,1036 dołączają
świadectwa Świętych. Mówi bowiem Augustyn w księdze De Symbolo:1037
„Tego tylko nie może Bóg, czego nie chce.” Przez co wydaje się, że nie może
uczynić czegoś, jak tylko co chce. Lecz nie chce, jak tylko to, co czyni; i tak
wydaje się, że nie może, jak tylko co czyni. – Jak należy pojąć powagę.
To zaś tak należy pojąć: „Tego tylko nie może Bóg, czego nie chce”, mianowicie móc.
[302] 8. Augustyn. Tenże w VII księdze Confessiones,1038 mówiąc do
Boga rzecze: „I do niczego nie jesteś zmuszany wbrew woli, ponieważ
wola twoja nie jest większa niż moc; byłaby zaś większa, gdybyś ty sam był
większy od samego siebie.” Stąd wydaje się, że Bóg nie może więcej niż
chce: tak jak nie chce więcej niż może. Jak bowiem wola nie jest większa
od mocy; tak ani moc nie jest większa od woli; a przeto, tak jak nie chce
e
To nowe uzasadnienie przytoczone jest, jak znajduje się u Hugona, De Sacramentis,
I,2,22 (PL 176,214 C-D).
1035
Dystynkcja 38-39.
f
Numery 7-8: Świadectwa Świętych, mianowicie Augustyna, którymi posługuje się Abelard, wzięte są z Summa sententiarum, I,14 (PL 171,1095 A-B; 176,68 D – 69 A); u samego
Abelarda to De Symbolo znajduje się tylko w Sic et non, rozdziale 35 (PL 178,1396 A), inne,
z księgi VII Confessiones, jest w Theologia Scholarium, II,10 (PL 178,1058 D).
1036
Ps 63,7.
1037
Sermo 214, n. 3 (PL 38,`1067).
1038
Rozdział 4, n 6 (PL 32,736; CSEL 33,145n).
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więcej niż może, tak mówią, że nie może więcej niż chce. – Odpowiedź.
Lecz na to odpowiadamy: że ani wola od mocy, ani moc od woli nie jest
większa, ponieważ jedną i tą samą rzeczą jest moc, wola, mianowicie sam
Bóg, który byłby większy od siebie samego, gdyby wola była większa od
mocy, albo moc od woli. I tą powagą nie zaprzecza się, że Bóg więcej może niż chce, ponieważ więcej jest poddane jego mocy niż woli. Wyznajmy
więc, że Bóg wiele rzeczy może uczynić, których nie chce, i może opuścić,
które czyni.
9.g Powagami potwierdza, że Bóg może czynić więcej niż czyni. Aby
to z większą pewnością i mocniej było utrzymywane, świadectwami Pisma
Świętego potwierdźmy, że Bóg może więcej czynić, niż czyni. Sama Prawda według Mateusza powiada:1039 Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić
Ojca mojego, a przysłałby mi zaraz więcej niż dwanaście hufców anielskich? Z tych słów jasno wynika, że i Syn mógł poprosić o to, o co nie prosił, a Ojciec spełnić, czego nie spełnił. Obaj więc mogli czynić, czego nie
czynili. – Augustyn też w Enchiridion mówi:1040 „Wola wszechmocnego
może wiele czynić, których ani nie chce, ani nie czyni. Mogła bowiem
uczynić, by dwanaście hufców Aniołów walczyło przeciwko tym, którzy
Chrystusa pojmali.” – Tenże w tymże:1041 „Dlaczego w niektórych nie zostały
dokonane cuda, które gdyby były dokonane, ludzie ci czyniliby pokutę,1042
a dokonane zostały u tych, którzy nie mieli uwierzyć? Wtedy nie będzie
ukryte, co teraz ukryte jest. I zaiste nie było niesprawiedliwe, że Bóg nie
chciał, by zostali zbawieni, chociaż mogli zbawieni [303] być, gdyby chciał.
Wtedy w jasnym świetle mądrości będzie widać, co obecnie ma wiara pobożnych, zanim w jawnym poznaniu będzie widać, jak pewna i niezmienna
i najbardziej skuteczna jest wola Boga, która wiele by mogła, a nie zechciała,
niczego zaś nie chce, czego nie może.” – Tenże w księdze De natura et
gratia:1043 „Pan wskrzesił Łazarza w ciele.1044 Czy należy mówić: nie mógł
Judasza wskrzesić w sercu? Mógł zaiste, lecz nie chciał.” Tu powagami i wielu
innymi otwarcie się naucza, że Bóg może wiele uczynić, czego nie chce.
g
Powaga Mateusza wraz z wyjaśnieniem przepisana jest z Theologia Scholarium, gdzie
posługiwał się nią przeciwko sobie samemu Mistrz Abelard (PL 178,1097 B-C). Co następuje z Enchiridion, znajduje się dosłownie w Summa sententiarum, I,14 (PL 171,1094 C;
176,68 C). Tenże wydobył to z Theologia christiana, V (PL 178,1328 C). Druga powaga o tym
samym tylko częściowo przytoczona jest w Summa sententiarum, skąd zaczerpnięto także
pozostałość tego numeru.
1039
Mt 26,53.
1040
Tak i Summa sententiarum, jak niżej w drugiej serii zapisano; lecz nie ma u Augustyna, chyba co do znaczenia, częściowo w Enchiridion, rozdział 95 (PL 40,276), częściowo
w De spiritu et littera, rozdział 35, n. 62 (PL 44,241; CSEL 60,221n).
1041
Enchiridion, rozdział 95 (PL 40,275n).
1042
Zobacz, Mt 11,21: Gdyby w Tyrze i Sydonie stały się cuda, które stały się w was...
dawno by pokutę czyniły.
1043
Rozdział 7, n. 8 (PL 44,250n; CSEL 60,237).
1044
Zobacz: J 11,43-44.
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10.gg Że bez zmienności mocy lub woli Bóg może też coś innego
chcieć i czynić niż chce i czyni. To nawet rozumem można udowodnić.
Nie chce bowiem Bóg wszystkich ludzi usprawiedliwić, a jednak któż
wątpi, że może? Może więc Bóg coś innego czynić niż czyni; a jednak, jeżeli
coś innego uczyniłby, sam nie byłby inny. I może coś innego chcieć niż
chce, a jednak wola jego żadnym sposobem ani inna, ani nowa, ani zmienna być nie może. Chociaż bowiem mógłby chcieć, czego nigdy nie chciał,
jednak nie świeżo, ani nową wolą, lecz tylko wieczną może chcieć; może
bowiem chcieć, co może od wieczności zechcieć. Ma bowiem moc chcenia
i teraz i od wieczności, czego jednak ani obecnie, ani od wieczności nie chciał.
DYSTYNKCJA XLIV
Rozdział 1h (188).
1. Czy Bóg może czynić coś lepiej niż czyni. Teraz pozostaje do roztrząsania, czy Bóg może coś lepiej czynić niż czyni.
[304] 2. Oni mówią, że nie może. Zwykli bowiem mówić ci badacze,
że tego co Bóg czyni, lepiej czynić nie może, bo gdyby mógł czynić, a nie
czyniłby, byłby zazdrosny, a nie najbardziej dobry. I to starają się wzmocnić przez podobieństwo. Mówi bowiem Augustyn w księdze Quaestiones
84:1045 „Bóg, którego zrodził, ponieważ lepszego od siebie nie mógł zrodzić: nic bowiem lepszego od Boga, musiał równego. Jeżeli bowiem chciał,
ale nie mógł, jest niemocny; jeżeli mógł a nie chciał, jest zazdrosny. Z tego
wynika, że równego zrodził Syna.”. Przez podobieństwo chcą mówić, że jeśli
Bóg może czynić lepszą rzecz niż czyni, jest zazdrosny. – Lecz nie jest mocne
to wprowadzenie podobieństwa, ponieważ Syna zrodził ze swojej substancji;
a więc jeżeli mógłby zrodzić równego i nie zrodziłby, byłby zazdrosny. Inne
rzeczy zaś, które nie z substancji swojej czyni, może czynić lepsze.
3. Pytanie, którym oni są uściślani. Lecz tu ja proszę, by oni odpowiedzieli, dlaczego twierdzą, że jakaś rzecz, czy nawet powszechność rzeczy, w której wyrażone jest większe wydoskonalenie, nie może być większe
gg
Częściowo w Summa sententiarum, tamże, częściowo w De sacramentis, I, 2,22 (PL
176,215 C); zakończenie zaś jest Mistrza.
h
Rozdział po wielkiej części składa się z tekstów Hugona, De sacramentis, I,2,22 (PL
176,215 D – 216 B), skąd numery 1 i 3, oraz Summa sententiarum, I,14 (PL 171,1096 A-C;
176,69 D – 70 A), skąd numer 2, powaga Augustyna w numerze 3 oraz jakaś w numerze 4;
ostatnia powaga Augustyna znajduje się tamże, lecz nieco wyżej; wszystko to, prócz ostatniego,
ukazuje H, Weisweiler, La «Summa sententiarum», source de Pierre Lombard, w Recherches
de Thèologie ancienne et mèdievale 6(1934)166 n. – Rozdział ten skierowany jest przeciwko
jakimś „badaczom”, mianowicie Piotrowi Abelardowi; zobacz Theologia christiana, V oraz
Theologia Scholarium, III,5 (PL 178,1326 D; 1093 D, 1094 C) a także Sententiae Hermanni,
rozdział 18 (PL 178,1725 C).
1045
Mianowicie: De diversis quaestionibus 83, zagadnienie 50 (PL 40,31n); zobacz także
Contra Maximinum, II, rozdział 7 (PL 42,762).
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niż jest: czy dlatego, że jest najdoskonalej dobra, tak iż nie brak jej żadnej
w ogóle doskonałości dobra; czy dlatego, że większego dobra, którego jej
brakuje, przyjąć ona nie może. Lecz jeżeli mówi się, że jest tak najdoskonalej dobra, że nie brak jej żadnej doskonałości dobra, już stworzenie równa
się Stwórcy. Jeżeli zaś dlatego nie może być lepsza, ponieważ większego
dobra, którego jej brakuje, przyjąć ona nie może, już samo to, że nie może,
jest brakiem, a nie wydoskonaleniem; i może być lepsza, jeżeli stanie się
pojemna lepszego dobra, które może ten, który ją uczynił. Może więc Bóg
uczynić lepszą rzecz, niż czyni. Stąd Augustyn, Super Genesim:1046 „Bóg
mógł uczynić takiego człowieka, który grzeszyć nie mógłby i nie chciał;
a gdyby takiego uczynił, któż wątpi, że byłby lepszy?” Z powyższego wiadomo,
że Bóg może i inne czynić niż czyni, i to co czyni, uczynić lepsze niż czyni.
4. Czy innym lub lepszym sposobem mógłby czynić niż czyni. Po
tym rozważyć należy, czy innym sposobem lub lepszym niż czyni, mógłby
czynić to, co czyni. – Odpowiedź. Jeżeli sposób działania odnosi się do
mądrości działacza, nie może być ani inny, ani lepszy. Nie może bowiem
czynić coś inaczej, lub lepiej niż czyni, to znaczy inną mądrością, lub większą mądrością: niczego bowiem nie może czynić mądrzej niż czyni. Jeżeli
zaś sposób odnosi się do samej rzeczy, którą Bóg czyni, mówimy że i inny
i lepszy [305] może być sposób. A według tego można zgodzić się, że to
co czyni, może uczynić lepiej i inaczej niż czyni, ponieważ może niektórym
udzielić lepszego sposobu istnienia, a niektórym innego. Stąd Augustyn
w XIII księdze De Trinitate powiada,1047 iż także inny sposób naszego zbawienia był możliwy Bogu, który wszystko może; lecz żaden inny nie był stosowniejszy dla uzdrowienia naszej nędzy. Może więc Bóg niektóre z tych,
co czyni, innym lepszym sposobem, niektóre innym sposobem równie dobrym, niektóre nawet mniej dobrym czynić niż czyni: żeby jednak sposób
odnosił się do jakości dzieła, to jest do stworzenia, nie do mądrości
Stwórcy.
Rozdział 2 (189).
1.i Czy Bóg zawsze może wszystko, co kiedyś mógł. Prócz tego zwykło się pytać, czy Bóg zawsze może wszystko, co mógł kiedyś. Co niektórym
nie widzi się, twierdzącym: Bóg mógł wcielić się, umrzeć i zmartwychwstać
i inne tego rodzaju, których obecnie nie może. Mógł więc, czego obecnie
nie może, i tak miał moc, której obecnie nie ma: stąd moc jego wydaje się
zmniejszona.
2. Odpowiedź: jak zawsze wie, co kiedyś wie, i zawsze chce, tak
zawsze może, co kiedyś mógł. Na co odpowiadamy, że jak zawsze wszyst1046

De Genesi ad litteram, XI, rozdział 7, n. 9 (PL 34,433; CSEL 28-I,340), co do znaczenia.
Rozdział 10, n. 13 (PL 42,1024; CCL 50A,399n).
i
Numery 1-2 zależą jakoś literalnie od Abelarda, Theologia Scholarium, III,5 (PL 178,
1102 B – 1103 D), z wielu opuszczeniami. Zobacz także Roland, Sententiae, 58n.
1047
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ko wie, co kiedyś wiedział, i zawsze chce co kiedyś chciał, i nigdy żadnej
wiedzy nie traci ani woli nie zmienia, którą miał, tak wszystko zawsze może,
co kiedyś mógł, i nigdy żadnej swej mocy nie jest pozbawiony. Nie jest pozbawiony mocy wcielenia lub zmartwychwstania, chociaż nie może obecnie
wcielić się lub zmartwychwstać. Jak bowiem mógł niegdyś wcielić się, tak
i obecnie może być wcielony; w czym ukazuje się moc tej rzeczy.
3. Jak bowiem ongiś wiedział, że zmartwychwstanie, a obecnie wie, że
zmartwychwstał; nie inną wiedzą to kiedyś wiedział i obecnie wie, lecz całkowicie tą samą. I jak ongiś chciał zmartwychwstać, a obecnie zmartwychwstał;
wyraża się w tym wola jednej rzeczy. Tak mógł ongiś narodzić się i zmartwychwstać [306] i obecnie może być zrodzony i być zmartwychwstały;
i jest to moc tej samej rzeczy. Gdyby bowiem mógł obecnie narodzić się
i zmartwychwstać, nie byłaby to ta sama możliwość. Słowa bowiem różnych
czasów, w różnych wypowiedziane czasach i połączone z różnymi przysłówkami, mają to samo znaczenie, jak obecnie mówiąc wypowiadamy: Ten
może czytać dzisiaj; jutro zaś powiemy: Ten mógł przeczytać, lub mógł
czytać wczoraj; gdzie ukazana jest możliwość jednej rzeczy. Jeżeli zaś mówiąc
w różnych czasach, używamy słów i przysłówków tego samego czasu, mówiąc
dzisiaj: Ten może dzisiaj czytać; i nazajutrz mówiąc: Ten może dzisiaj czytać,
nie mówimy, że on może to samo, lecz różne.
4. Wyznajmy więc, że Bóg zawsze może, cokolwiek raz mógł, to znaczy
ma wszelką ową moc, którą raz miał i moc wszelkiej tej rzeczy, którą raz
miał; lecz nie zawsze może czynić wszystko to, co kiedyś mógł czynić: może
mianowicie czynić, albo mieć uczynione, co kiedyś mógł. Podobnie cokolwiek chciał i chce, to znaczy wszelką wolę, którą miał, ma i obecnie; a jakiejkolwiek rzeczy miał wolę, ma i obecnie; jednak nie chce, by istniało lub
stało się wszystko, co kiedyś chciał, żeby istniało lub stało się, lecz chce że
istniało lub stało się. Tak i o wiedzy Boga mówić należy.
DYSTYNKCJA XLV
Rozdział 1k (190).
O woli Boga, która zwana jest istotą Boga jedną i wieczną, oraz
o jej oznakach. Już o woli Boga należy coś powiedzieć, na miarę słabości
naszego pojmowania. Trzeba więc wiedzieć, że wola czyli chcący orzeka
się o Bogu według istoty. Bo dla niego nie jest czymś innym chcieć, a czymś
innym być, lecz całkowicie tym samym. I jak mu być dobrym, jest tym

k
Rozdziały 1-2: zobacz Glossa na Rz 12,2 (PL 191,1497 B-C), która zaznaczona jest na
marginesie kodeksu Watykańskiego łacińskiego 695 [=z], 36c, jako „Pe[tri]”, to jest wyjaśnienie własne Mistrza; a także Summa sententiarum, I,13 (PL 171,1090 D; 176,64 D).
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samym co być Bogiem, tak tym samym jest mu, być chcącym, co być Bogiem;
bo wola, którą zawsze jest chcący, nie jest uczuciem lub poruszeniem, które
Bogu przypaść nie może, lecz Boską ousia, którą jest chcący, jest Bogiem,
i tego rodzaju.
[307] Rozdział 2 (191).
1. Chociaż tym samym jest Bogu chcieć, co być, jednak nie można
mówić, że Bóg jest wszystkim, co chce. A chociaż tym samym jest Bogu
chcieć, co być, jednak nie należy mówić, że Bóg jest wszystkim, co chce.
2. Zarzut niektórych. Że niektórzy, o woli Bożej niepoprawnie myślący, stawiają nam zarzut, mówiąc: Jeżeli tym samym jest Bogu chcieć, co być,
przeto gdy mówimy, że Bóg chce wszystko co czyni, mówimy, że on jest
wszystkim, co czyni; inaczej tam tym wyrazem nie to samo jest oznaczone,
co oznaczone jest tym wyrazem „być”, gdy mówi się o Bogu. A jeżeli tak
jest, nie zawsze według istoty mówi się, że Bóg „chce”. Jeżeli zaś kiedyś nie
mówi się według istoty, jakim więc sposobem mówi się o Bogu? W odniesieniu bowiem nigdy się nie mówi.
3. Odpowiedź zawierająca pełne rozwiązanie. Na co odpowiadamy,
że chociaż całkowicie tym samym jest Bogu chcieć, co być, to jednak nie
można mówić, że jest wszystkim, co che; jak Bogu jednym jest być, co
wiedzieć, a jednak jak mówi się, że wie wszystko, tak nie można również
powiedzieć, że jest wszystkim.
Rozdział 3 (192).
Jakie jest znaczenie tych słów: Bóg wie, lub Bóg chce; także: Bóg
wszystko wie, lub czegoś chce, i co w nich orzeka się o Bogu. I gdziekolwiek mówi się, że Bóg wie, lub jest wiedzący, albo chce, lub jest chcący, mówi się to o nim według istoty. Gdy bowiem mówi się: Bóg wie lub
Bóg chce, czy Bóg jest wiedzący lub chcący, istota Boża orzekana jest i wypowiada się, że Bóg jest. Gdy zaś dodaje się: wszystko, lub coś, lub jakieś
i mówi się: Bóg wie wszystko, lub chce coś lub jakieś, istota Boża zaiste
orzekana jest nie wprost i bezwzględnie, lecz tak jak dowodzi się, że wiedzy, którą ona sama jest, wszystko jest poddane; a woli, którą ona sama
jest, mówi się, że coś, lub jakieś, są poddane. Żeby było to zrozumienie:
Bóg wszystko wie, to znaczy jest Bóg, którego wiedzy, która jest jego istotą,
wszystko jest poddane; podobnie: Bóg chce tych lub tamtych, to znaczy jest
Bóg, którego woli, którą sam jest, te lub inne są poddane. Chcący przeto,
lub że chce, orzeka się o Bogu według istoty, którego wola jest istotą wieczną i niezmienną, chociaż zmienia się i przemija to, co jej jest poddane. Nie
może ona być niesprawiedliwa, ani zła, bo jest Bogiem.
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[308] Rozdział 4 l (193).
1. Że najbardziej dobra wola Boga jest przyczyną wszystkiego, co
naturalnie istnieje. Jej przyczyny szukać nie należy, ponieważ nie ma
żadnej, gdyż jest wieczna. Ta więc najbardziej dobra wola jest przyczyną
wszystkich bytów, które naturalnie się stają, albo stały się, albo się staną.
Ona żadną nie jest poprzedzona przyczyną, ponieważ jest wieczna. Dlatego jej przyczyny szukać nie należy.
2. Tu mówi, dlaczego jej przyczyny nie należy szukać. Kto bowiem
szuka jej przyczyny, czegoś od niej większego szuka, chociaż nie ma niczego
od niej większego. Stąd Augustyn w księdze 84 Quaestionum:1048 „Kto pyta,
dlaczego Bóg zechciał świat stworzyć, szuka przyczyny woli Boga. Każda
zaś przyczyna sprawcza jest większa od tego, co powstaje; nic zaś nie jest
większe od woli Boga; więc nie należy szukać jej przyczyny.” Ten sam
w księdze Contra Manichaeos:1049 „Jeżeli jacyś powiedzieliby: Co spodobało się Bogu, aby uczynić niebo i ziemię? Należy odpowiedzieć tym, którzy
pragną poznać wolę Boga, starają się poznać przyczyny i wolę Boga, że
sama wola Boga jest przyczyną wszystkiego, co istnieje. Jeżeli bowiem wola
ma przyczynę, jest coś, co poprzedza wolę Boga: w co nie godzi się wierzyć. Kto więc mówi: Dlaczego uczynił Bóg niebo i ziemię? Trzeba mu odpowiedzieć: ponieważ chciał. Wola bowiem Boga jest przyczyną nieba
i ziemi i dlatego wola Boga jest większa niż niebo i ziemia. Kto zaś mówi:
„dlaczego chciał stworzyć niebo i ziemię”, pyta o coś większego, niż jest
wola Boga; niczego zaś większego znaleźć nie może. Niech się więc ujarzmi ludzka zuchwałość i nie szuka tego, czego nie ma, by tego co jest nie
zgubiła.” Tymi oto powagami otwarcie jest wpajane, że nie ma żadnej przyczyny woli Boga i dlatego nie należy jej szukać.
3, Że wola Boga jest pierwszą i najwyższą przyczyną wszystkiego.
Wola więc Boga, jak mówi Augustyn w III księdze De Trinitate,1050 jest
pierwszą i najwyższą przyczyną wszystkich gatunków i poruszeń. Nic bowiem nie dzieje się, co nie pochodziłoby z wewnętrznego i rozumnego
dworu najwyższego Władcy, zgodnie z niewypowiedzianą sprawiedliwością.” „Gdzież bowiem nie działa to,1051 [309] czego chce mądrość Boga
wszechmogącego, która Dosięga od końca aż do końca mocno i urządza wszystko wdzięcznie?1052 I nie tylko te, które „trwałością1053 zwyczaju
l
Zobacz: Summa sententiarum, I,13 (PL 171,1090 D; 176,64 D); wydaje się ona jakimś
źródłem; oraz P. Abelard: Theologia Christianorum”, IV, oraz Sic et non, rozdział 13 (PL 178,
1291 B, 1368 C).
1048
Mianowicie: De diversis quaestionibus 83, zagadnienie 28 (PL 40,18).
1049
De Genesi contra Manichaeos, I, n. 6 (PL 34,175).
1050
Rozdział 4, n. 9 (PL 42,873; CCL 50,136).
1051
Tamże, rozdział 1, n. 6 (PL 42,871; CCL 50,132).88
1052
Mdr 8,1.
1053
Augustyn, tamże, rozdział 2, n. 7 (PL 42,871; CCL 50,132).
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zdziwienia” nie dopuszczają, lecz także te, które dla rzadkości i niezwykłego skutku wydają się dziwne, „jakimi są zaćmienia świateł, trzęsienia
ziemi i potworkowate porody żyjątek i tym podobne; z których nic nie dzieje
się, jak tylko z woli Bożej, lecz dla większości nie jest widoczne. I dlatego
spodobało się pustocie Filozofów także innym przyczynom je przypisać,
ponieważ zupełnie nie mogą zobaczyć wyższej od wszystkich innych przyczyny, to jest woli Boga.” Przeto tylko „Boża wola jest pierwszą przyczyną
zdrowia,1054 choroby, nagród i kar, łask i zapłat.” Ona więc sama jest, skąd
pochodzi wszystko cokolwiek istnieje, a sama nie jest pochodząca, lecz
wieczna.
Rozdział 5m (194).
1. W jaki sposób w Piśmie Świętym bierze się wolę Boga. Tu nie
należy nam pominąć, że Pismo Święte zwykło różnymi sposobami mówić
o woli Boga; ale wola Boga nie jest różna, lecz różna jest mowa o woli,
ponieważ pod nazwą woli pojmuje różne rzeczy.
2. Co prawdziwie i właściwie zwie się wolą Boga, to nazywa się
upodobaniem. Bo wola Boga prawdziwie i właściwie zwana jest ta, która
w nim jest i jest jego istotą; i ona jest jedna, nie przyjmuje wielości ani
zmienności, i nie może być niespełniona. O niej mówi Prorok:1055 Wszystko cokolwiek chciał, uczynił. A Apostoł:1056 Któż bowiem woli jego się
sprzeciwi? I gdzie indziej:1057 Abyście doświadczali, jaka jest wola Boża
dobra i przyjemna i doskonała. I ta wola poprawnie nazywa się upodobaniem Boga czyli zrządzeniem.
[310] Rozdział 6 (195).
1. Że zgodnie z postacią wola Boga zwana jest rozkazem, zakazem,
radą, dopustem, czynem i dlatego Pismo Święte mówi mnogo: wole.
Czasem zaś, według pewnej postaci mówienia, wolą Boga zwane jest coś,
co właściwie nie jest jego wolą: jak nakaz, zakaz, rada, a także dopust i czyn.
Stąd niekiedy Pismo Święte mnogo mówi o „wolach Boga”. Dlatego Prorok:1058 Wielkie są dzieła Pańskie, doświadczone według wszelkiego
1054
Tamże, rozdział 3, n. 8 (przyczyna choroby) oraz rozdział 4 n. 9 (PL 42,872, 873;
CCL 50,134, 136).
m
Rozdziały 5-6 złożone są ze słów Hugona, De sacramentis, I,4,2 (PL 176,235 A-B)
oraz Summa sententiarum, I,13 (PL 171,1090 D – 1091 C; 176,64 D – 65 C). – Co więc
głosi się jako zdanie szkoły Anzelma z Laon o woli Boga, jest w rzeczywistości wyciągiem
rozdziałów 5-7 niniejszej Dystynkcji. (Zobacz O. Lottin, L’École d’Anselme de Laon et de
Guillaume de Champeaux, w Psychologie et morale aux XIIe et XIII e siècles, Gembloux
V(1959)236-238).
1055
Ps 113,11.
1056
Rz 9,19.
1057
Rz 12,2.
1058
Ps 110,2.
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upodobania jego. Chociaż jest tylko jedna wola Boga, którą jest on sam,
mówi jednak „wole”, ponieważ wola Boga na różne sposoby i o różnych
sprawach jest brana, jak zostało powiedziane.1059 Tak również ten sam Prorok z powodu wielu skutków miłosierdzia i sprawiedliwości, mówi w liczbie mnogiej:1060 Zmiłowania Pańskie na wieki wyśpiewywać będę; a gdzie
indziej:1061 Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce; gdy jednak
w Bogu jedno jest miłosierdzie, jedna jest sprawiedliwość, miłosierdzie jest
tym samym co sprawiedliwość, mianowicie Boską usia.
2. Dlaczego nakaz i zakaz i rada zwane są wolą Boga. Dlatego zaś
nakaz i zakaz i rada, chociaż jest ich troje, każde z nich jednak zwane jest
„Wola Boga”, ponieważ są one znakami Bożej woli. Tak jak i oznaki gniewu zwane są gniewem, a oznaki miłości zwane są miłością. I Bóg zwany
jest gniewny, a nie ma w nim żadnego gniewu, lecz tylko oznaki, które są
zewnątrz, które okazują, że jest zagniewany, zwane są jego gniewem. I jest
postać mówienia, zgodnie z którą nie jest błędem co mówi się; lecz prawda którą się mówi, ocieniona jest obłokiem przenośni. I według tych przenośni mówi się o różnych wolach Bożych, ponieważ różne są te sprawy,
które w przenośni zwane są wolą Boga.
3. Gdzie wola Boga brana jest za nakaz i radę. Za nakaz Boga i radę
może być brana wola tam:1062 Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na
ziemi; oraz tam:1063 Ktokolwiek by czynił wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten bratem moim i siostrą i matką jest. I wiele dzieje się wbrew
tej woli. Stąd Augustyn powiada w księdze De spiritu et littera:1064 „Niewierni wbrew woli Boga postępują, gdy jego Ewangelii nie wierzą.”
[311] Rozdział 7 (196).
1. Że Bóg nie chce, by przez ludzi dokonało się wszystko, co nakazuje, lub nie dokonało, czego zakazuje. Chociaż tych troje zwanych
jest wolą Boga, dlatego że są oznakami woli Bożej, nie należy jednak myśleć, że Bóg chce, aby stało się wszystko, co komuś nakazał, albo nie stało
się, czego zakazał. Kazał bowiem Abrahamowi ofiarować syna,1065 a jednak
nie chciał; a więc nie dlatego kazał, by się to stało, lecz by wypróbowana
została wiara Abrahama. A w Ewangelii nakazał uzdrowionemu, by nikomu
nie mówił,1066 on zaś głosił wszędzie, wiedząc, że Bóg nie dlatego zakazał,

1059

Jak wyżej, rozdział 5, n. 1.
Ps 88,2.
1061
Ps 18,9.
1062
Mt 6,10.
1063
Mt 12,50.
1064
Rozdział 33, n. 58 (PL 44,238; CSEL 60,216).
1065
Zobacz: Rdz 22,2-12.
1066
Mk 1,44.
1060
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iż nie chciał, by jego dzieło było głoszone, lecz by dać człowiekowi sposób
unikania ludzkiej chwały.
2.n O dopuście i czynie, gdzie orzekana jest wola Boga. Także dopust i czyn Boga nazywane są wolą Boga, jak przyjmuje Augustyn w Enchiridion,1067 mówiąc: „Coś nie staje się, jeżeli Wszechmocny nie zechce,
by się stało, albo dopuszczając, by się stało, albo sam czyniąc. I nie należy
wątpić, że Bóg dobrze czyni, także dopuszczając, by stało się to, cokolwiek
staje się złe: bo zgadza się na to sprawiedliwym sądem, a zaiste dobre jest
wszystko, co jest sprawiedliwe.” – Oto jawnie masz tu, że wolą Boga nazywa się jego czyn albo dopust, gdy mówi: „Coś nie staje się, jeżeli Wszechmocny nie zechce, by się stało”, gdzie obejmuje i dobro i zło, które się
staje. Dlatego otwarcie rozróżnia, jakim sposobem powiedział, że Bóg
chce, by myślano, że na tej samej zasadzie chce dobra i zła, dodając:
„dopuszczając by stało się”. To mówi odnośnie do zła. A odnośnie do
dobra: „albo sam czyniąc”. Zło bowiem dopuszcza, by się stało, lecz nie
czyni, dobro zaś sam czyni. Dlatego rzekł: „że on chce”, ponieważ chcąc
dopuszcza zło, i chcąc czyni dobro; i z tego powodu dopust i czyn zwane
są „wolą Boga.
3.o Pięcioro wyżej przytoczonych orzeka się w przenośni, a stąd
czytelnik niech rozróżnia, gdziekolwiek za każde z nich brana jest
wola. Pięcioro więc zostało wyżej przytoczonych, które w przenośni
zwane są „Wola Boga”, ponieważ są znakami Bożej woli, która jest jedna
i niezmien- [312] na, mianowicie upodobanie Boga. Dlatego niech czytelnik starannie rozróżnia, gdzie Pismo wspomina o woli Boga, w jaki sposób należy brać, czy mianowicie za upodobanie Boga, czy za jakiś jego
znak. Wielkie bowiem stosować trzeba rozeznanie w poznaniu Bożej
woli, ponieważ i upodobanie Boga jest jego wolą, i znak jego upodobania nazywany jest jego wolą. Lecz upodobanie jego jest wieczne, a znak
upodobania nie. I współbrzmi ze skutkami rzeczy jego upodobanie, a same skutki rzeczy nie są z nim niezgodne: staje się bowiem wszystko,
co upodobaniem chce, by się stało; a wszystko czego nie chce, by się stało,
bynajmniej się nie staje. Nie tak zaś jest ze znakami, ponieważ nakazał Bóg
wielu to, czego nie czynią i zakazuje, czego nie unikają, i radzi, czego nie
spełniają.

n
Powaga Augustyna wraz ze słowami wprowadzającymi pochodzi z Summa sententiarum, I,13 (PL 171,1091 C-D; 176,65 B-C); komentarz zaś jest Mistrza.
1067
Rozdziały 95-96 (PL 40,276).
o
Cztery znaki w Summa sententiarum, zmieniają się tamże w pięć, ponieważ wyżej
(w rozdziale 6) dodana jest rada. Prócz tej Summa liczba ta zależy od Hugona, De sacramentis, I,4,8 (PL 176,237 A-B).
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DYSTYNKCJA XLVI
Rozdział 1p (197).
Temu twierdzeniu, że wola Boga, którą sam jest, nie może być
zniesiona, wydaje się coś sprzeciwiać. Tu rodzi się pytanie. Wyżej bowiem powiedziane zostało,1068 i powagami poparte, że wola Boga, którą
sam jest i zwie się jego upodobaniem, zniesiona być nie może, ponieważ
tą wolą: wszystko, cokolwiek chciał, uczynił w niebie i na ziemi;1069 jemu,
jak świadczy Apostoł:1070 Któż się sprzeciwi. – Augustyn w Enchiridion:1071
„Pyta się więc, w jaki sposób należy brać to, co Apostoł mówi o Panu:1072
Który chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Skoro bowiem nie wszyscy
zostają zbawieni, lecz wielu jest potępionych, wydaje się zaiste, że nie staje
się to, co Bóg chce, by się stało, gdyż ludzka wola staje na przeszkodzie
woli Boga. Pan również w Ewangelii,1073 przynaglając niezbożne miasto
rzecze: Ile razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jako kokosz kurczęta
swoje pod skrzydła zgromadza, a nie chciałoś. To tak jest powiedziane,
jakby wola Boga pokonana została wolą ludzi, a gdy najsłabsi nie chcąc
[313] przeszkadzają, najpotężniejszy nie mógł uczynić tego, co chciał.
Gdzie więc jest ta wszechmoc, którą według Proroka: na niebie i na ziemi,
cokolwiek zechciał, uczynił? I jak według Apostoła: woli jego któż się sprzeciwi, jeżeli chciał zgromadzić synów Jerozolimy, a nie uczynił?” To bowiem
wydaje się wiele zarzucać powyższym.
Rozdział 2 (198).
1. Rozwiązanie: jak należy pojmować to: Chciałem zgromadzić,
a nie chciałoś. Lecz posłuchajmy rozwiązania; a najpierw zobaczmy jak
należy brać to, co mówi Pan. „Bo nie w tym znaczeniu powiedziane jest to,
jak rzecze Augustyn w Enchiridion,1074 rozwiązując powyższe zagadnienie,
jakoby Pan chciał zgromadzić synów Jerozolimy, i nie stało się to, czego
chciał, ponieważ ona nie chciała; lecz raczej ona mianowicie nie chciała by
jej synowie przez niego zostali zgromadzeni; a chociaż nie chciała, on zgromadził jej synów, wszystkich których chciał: ponieważ na niebie i na ziemi:
nie coś chciał i zrobił, czegoś zaś chciał a nie zrobił; lecz wszystko, cokolwiek
p
Rozdziały 1-2: o tym zagadnieniu zobacz, Lombard, Glossa na 1 Tm 2,4 (PL 192,338
A-D); oraz Piotr Abelard, Theologia Scholarium, III,5 (PL 178,1093 A-B). Zobacz także
J. Schupp, Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus, 116-121.
1068
Dystynkcja 45, rozdział 5, n. 2.
1068
Ps 113,11.
1070
Rz 9,19.
1071
Rozdział 97 (PL 40,276 n).
1072
1 Tm 2,4.
1073
Mt 23,37.
1074
Rozdział 97 (PL 40,277); Ps 113,11.
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chciał, uczynił”; aby było to znaczenie:1075 „Ilekroć chciałem zgromadzić
synów twoich, a nie chciałoś, to jest ile razy zgromadziłem swą zawsze
skuteczną wolą, uczyniłem mimo że nie chciałaś.” Oto oczywiste stało się,
że te słowa Pana nie sprzeciwiają się powyższym.
2. Jak należy pojmować to: Który chce, aby wszyscy ludzie byli
zbawieni. Teraz pozostaje zobaczyć, w jaki sposób nie sprzeciwiają się
wspomnianym także powyższe słowa Apostoła, który mówiąc o Bogu powiada:1076 Który chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Przy sposobności tych słów wielu zboczyło od prawdy, mówiąc, że Bóg chce by wiele się
stało, co się nie staje. Lecz nie należy pojmować, że w tym znaczeniu zostało to powiedziane, jakoby Bóg chciał niektórych zbawić, a nie zbawiają
się. – Augustyn w Enchiridion:1077 „Któż bowiem tak niezbożnie głupieje,
by powiedział, że Bóg nie może zmienić na dobre złych woli ludzi, które
zechce i kiedy zechce i gdzie zechce? „Nie jest więc zaiste prawdą,1078 co
powiedziane jest w Psalmie: Cokolwiek chciał, uczynił, jeżeli coś chciał,
a nie uczynił; a co jest jeszcze bardziej niegodne, dlatego nie uczynił, bo
ludzka wola przeszkodziła, by nie stało się, czego chciał Wszechmogący.”
3. Dlatego „gdy słyszymy,1079 i w Piśmie Świętym czytamy, że chce aby
wszyscy ludzie byli zbawieni, nie powinniśmy dlatego jak najbardziej
wszechmocnej [314] woli Boga czegoś ujmować, lecz tak pojmować, jak
jest napisane:1080 Chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, jakby było powiedziane, że żaden człowiek nie staje się zbawiony, jak tylko kogo on chce,
by się stał: nie że nie ma żadnego z ludzi, jak tylko kogo chce by stał się
zbawiony; i dlatego należy go prosić, by chciał, ponieważ konieczne jest,
by się stało, jeżeli zechce.” Nie należy więc wierzyć, że Wszechmogący
chciał, żeby coś się stało, co się nie stało. – Tak również pojmuje się to:
Oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego. „Tak również pojmuje się to:1081 Oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego: nie iż nie ma żadnego człowieka, który nie jest oświecony, lecz
że nikt nie jest oświecony, jak tylko przez niego. Może to i innym sposobem być pojęte, bylebyśmy nie byli zmuszani wierzyć, że Wszechmogący
chciał, by coś się stało, a nie stało się, który skoro bez wątpienia w niebie
i na ziemi, jak śpiewa Prawda:* wszystko, cokolwiek chciał, uczynił, zaiste
nie chciał uczynić, czegokolwiek nie uczynił.” Z tego otwarcie okazuje się,
że Bóg, tą wolą, którą sam jest, nie chce, by stało się coś, co się nie staje,
ani żeby nie stało się coś, co się staje.
1075

Glossa ordinaria na Mt 23,37 (u Mikołaja z Liry, V,72c).
1 Tm 2,4.
1077
Rozdział 98 (PL 40,277).
1078
Tamże, rozdział 95 (PL 40,276); zobacz Ps 113,11.
1078
Tamże, rozdział 103 (PL 40,280n).
1080
1 Tm 2,4.
1081
J 1,9.
*
Ps 113,11.
1076
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Rozdział 3 (199).
1. Czy zło dzieje się z woli Bożej, czy gdy on nie chce. I dlatego,
skoro wiadomo, że wszelkie dobro, które się dzieje, dzieje się z jego woli,
która gdyby nie chciała, w żaden sposób by się nie działo, słusznie zwykło
się pytać, czy wszelkie zło, które się dzieje, to znaczy grzechy, dzieją się
z woli Boga, czy gdy on nie chce.
2.r Co o tym różni mówią. Jedni mówią, że Bóg chce, by zło istniało
lub działo się. Inni nie. O tym znajduje się różnych ludzi różnie myślących i sobie wzajem sprzeciwiających. Jedni bowiem mówią,1082 że Bóg
chce, aby zło istniało lub się działo, jednak nie chce zła; inni zaś,1083 że nie
chce by zło istniało lub się działo. [315] W tym jednak zgadzają się i ci
i tamci, że wyznają, iż Bóg nie chce zła. Jedni i drudzy zaś posługują się
uzasadnieniami i powagami, by bronić swego poglądu.
3. Dlaczego niektórzy mówią, że Bóg chce, by zło istniało lub działo się. Ci bowiem, którzy mówią, że Bóg chce, by zło istniało lub działo
się, poglądu swego bronią tymi sposobami.
4.s Pierwsze uzasadnienie tych, którzy mówią, że Bóg chce, aby
działo się zło. Jeżeli bowiem, powiadają, nie chciałby, żeby zło istniało
lub się działo, w żaden sposób by nie istniało, ani by się nie działo. Jeżeli
bowiem chce, by nie istniało lub, by się nie działo, a nie może tego sprawić, mianowicie by nie istniało lub nie działo się, woli jego i mocy coś
się przeciwstawia. I nie jest wszechmocny, ponieważ nie może wszystkiego, co chce; lecz niemocny, jak i my jesteśmy, którzy czego chcemy,
czasem nie możemy. Lecz ponieważ jest wszechmocny i w niczym nie jest
niemocny, pewne jest, że zło nie może się dziać lub istnieć, jak tylko gdy
on chce. Jakim bowiem sposobem, gdy on jest niechętny i nie chce, mogłoby przez kogoś dziać się zło, skoro napisane jest:1084 Któż woli jego się
sprzeciwi?
5. Drugie. Wyżej też powiedział Augustyn:1085 „ponieważ konieczne jest,
by się stało, jeżeli zechce.” Lecz chce, by zło się działo, albo nie działo;
jeżeli nie chce, by się działo, nie dzieje się; jednak dzieje się, więc chce,
żeby się działo.
r
O przedłożonych tu poglądach zobacz: A. M. Landgraf, Die Abhängigkeit der Sünde
von Gott, w Dogmengeschichte der Frühscholastik 1-2. Regensburg 1953,204-281; o pierwszym poglądzie mowa s. 217nn; o drugim, czyli samego Mistrza, s. 238 nn, raczej zaiste
w kontekście księgi II, Dystynkcja 35-37.
1082
Tak Hugo ze Świętego Wiktora, De Sacramentis, I,4,5 i 13 (PL 176,236 A); autor
Summa sententiarum, I,13 (PL 1711091 D; 176,65 C – 66 C); zobacz przypis niżej umieszczony przy tym numerze.
1083
Mianowicie sam Lombard, jak widać niżej oraz w Glossa na Rz 12,2 (PL 191,1497 B-C).
s
Uzasadnieniem jest Summa sententiarum, I,13 (PL 171,1092 A-B; 176,66 A).
1084
Rz 9,19.
1085
Dystynkcja 46, rozdział 2, n. 3.
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6.t Trzecie. Również dobrze jest, że istnieje i dzieje się zło: inaczej nieskończenie dobry nie dopuściłby, żeby ono się działo. Stąd Augustyn mówi
w Enchiridion:1086 „Chociaż to, co jest złe, na ile jest złe, nie jest dobre,
jednak by nie tylko dobro istniało, lecz także zło, dobrze jest. Bo gdyby to
nie było dobre, że istnieje i zło, w żaden sposób nie zostałoby dopuszczone przez wszechmocne dobro, dla którego bez wątpienia jak łatwe jest
uczynić co chce, tak łatwe jest nie dopuścić czego nie chce. Jeżeli w to nie
wierzymy, zagrożone jest nasze wyznanie, którym wyznajemy, że wierzymy w Ojca wszechmogącego.” – Oto tu masz otwarcie, że dobrze jest, iż
istnieje zło; wszelkiego zaś dobra sprawcą jest Bóg, który chce, aby było
wszelkie dobro, które istnieje. Ponieważ więc dobrze jest, by zło działo się
lub istniało, chce by zło działo się lub istniało. Tymi więc i innymi uzasadnieniami i powagami posługują się ci, którzy mówią, że Bóg chce, aby zło
istniało lub działo się.
[316] 7.u Tu wykłada uzasadnienia tych, którzy mówią, że z woli
Boga nie dzieje się zło. Ci zaś, którzy mówią, że z woli Boga zło nie dzieje
się, albo nie istnieje, na powyższe wnioskowania tak odpowiadają, mówiąc,
że Bóg ani chce by zło się działo, ani chce by się nie działo lub nie chce by
się działo, lecz tylko nie chce by się działo.
8. Dlaczego nie jest prawdą, że Bóg chce, by zło się działo. Gdyby
bowiem Bóg chciał, by się działo lub istniało, sprawiłby, że się dzieje lub
istnieje i tak byłby sprawcą zła. Nie jest zaś sprawcą zła, jak świadczą powagi
Świętych; a więc nie z jego woli dzieje się zło.
9. Tu dlaczego nie jest prawdą, że Bóg chce by zło się nie działo
lub nie chce, by się działo. Również gdyby nie chciał, by zło się działo
lub chciał, by się nie działo, a jednak by się działo, nie byłby wszechmocny,
ponieważ jego woli przeszkadzałby skutek ludzkiej woli. Dlatego nie zgadzają się, że Bóg chce by działo się zło, by nie myślano że jest sprawcą zła;
i nie zgadzają się, że chce, by zło się nie działo, lub nie chce, by się działo,
by nie wydawał się niemocny.
10. Że prawdą jest, iż Bóg nie chce, by działo się zło. Lecz tylko
mówią, że on nie chce, by zło się działo, aby okazał się nie sprawcą, lecz dopuszczającym zło. Stąd i Ewangelista, gdzie ukazuje, że Bóg jest sprawcą
wszelkiego dobra, mówiąc:1087 Wszystko się przez nie stało, odpowiednio
przeczy, że nie jest sprawcą zła, mówiąc: A bez niego nic się nie stało, to
znaczy grzech.1088 Nie powiedział, że przez niego został uczyniony, albo

t

Zobacz: Hugo, De sacramentis, I,4,13 (PL 176,239 D); uzasadnienie jednak oparte
jest na słowach Augustyna, które następują.
1086
Rozdział 96 (PL 40,276).
u
Numery 7-9 opierają się na Glossa, do Rz 12,2 (PL 191,1497 B-C), o której już mówiliśmy w Dystynkcji 45, rozdziały 1-2.
1087
J 1,3.
1088
Zobacz: Augustyn, do tego urywka, traktat 1, n. 13 (PL 35,1385; CCL 36,7).
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gdy on nie chciał lub był niechętny, lecz tylko bez niego, to znaczy bez jego
woli, ponieważ nie z jego woli dzieje się grzech.
11. Że nie z woli lub niechcenia Bożego, lecz gdy nie chce dzieje
się zło. Więc nie z woli lub niechcenia Bożego, lecz gdy nie chce dzieje się
zło, ponieważ nie podlega woli Boga, by zło działo się lub nie działo, lecz
by dopuścił dziać się, ponieważ dobrem jest dopuścić, by działo się zło;
i zaiste chcąc dopuszcza, nie chcąc zła, lecz chcąc dopuścić, by ono się stało,
ponieważ ani zło nie jest dobre, ani że się dzieje lub istnieje jest dobre.
[317] Rozdział 4 (200).
1. Jak należy pojmować to powiedzenie Augustyna: Dobrze jest,
że dzieje się zło. Co zaś mówi Augustyn:1089 „Dobrze jest, że zło się dzieje
i najwyższe dobro nie dopuściłoby, żeby działo się zło, gdyby nie było dobre,
by ono istniało”, twierdzą, że powiedziane zostało w tym znaczeniu, iż ze
zła, które się dzieje, Bóg wyprowadza dobro; i nie pozwoliłby on, żeby się
działo, gdyby z niego czegoś dobrze nie uczynił.
2. Potwierdza to znaczenie inną powagą tegoż samego. Stąd Augustyn w tej samej księdze Enchiridion,1090 otwarcie wskazując, że takie jest
znaczenie powyższych słów, powiada: „Bóg wszechmogący, który ma najwyższą władzę nad rzeczami, ponieważ jest nieskończenie dobry, w żaden
sposób nie dopuściłby, by coś złego było w jego dziełach, gdyby nie był tak
dalece wszechmocny i dobry, że dobrze czyni także ze zła.” – Również
w tym samym dziele:1091 „Bóg uznał za lepsze czynić dobro ze zła, niż żadnego zła nie dopuszczać”. W tym więc znaczeniu powiedziane zostało,
i jest prawdą, że dobrze jest, iż dzieje się zło, ponieważ ze zła, które się
dzieje, dobrym, Którzy z przeznaczenia wezwani są, by byli świętymi,1092
przybywa dobroci, to jest pożytku. Takim bowiem, jak mówi Apostoł,1093
Wszystko dopomaga do dobrego, nawet zło, bo im to pomaga, co innym
czyniącym przeszkadza. Stąd też czasem w Piśmie Świętym czyta się, że zło
nazywane jest dobrem, jak powiada Hieronim Super Marcum:1094 Zło Judasza było dobrem, mianowicie dla nas. A gdy jest dobrem dla tego lub tamtego, nie wynika stąd, że wprost jest dobrem, które i w sobie i dla działającego jest dobrem.

1089

Zobacz wyżej, Dystynkcja 46, rozdział 3, n. 6.
Rozdział 11 (PL 40,236).
1091
Rozdział 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 Judasz, lecz zupełnie im nie pomaga” (u Mikołaja z Liry, V,115c); z Pseudo-Hieronima,
do tego urywka (PL 30[1846]631 D).
1090
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Rozdział 5v (201).
Poczwórne ujęcie dobra. Jest bowiem coś, co jest dobrem w sobie
i komu się dzieje, lecz nie jest dobrem dla czyniącego, jak gdy pomaga się
biednemu, lecz nie dla Boga. I coś jest dobrem w sobie i dla czyniącego,
lecz nie dla tego, komu się dzieje, jak gdy dla Boga prawda głoszona jest
komuś nieposłusznemu. I [318] coś w sobie oraz w czyniącym i komu się
dzieje będące dobrem, jak gdy dla Boga prawda głoszona jest wierzącemu;
skąd Apostoł:1095 Jesteśmy dobrą wonią Bogu, jednym wonią żywota, drugim wonią śmierci. Jest jednak coś innego, co nie jest dobre w sobie i czyniącemu szkodzi, i potępia jeżeli nie pokutuje, jak zło; jest jednak do
czegoś potrzebne. Jak bowiem mówi Augustyn w Enchiridion,1096 „Przez
nieskończenie i równo i niezmiennie dobrą Trójcę wszystko zostało stworzone, ani nieskończenie, ani równo, ani niezmiennie dobre, lecz tylko
dobre, również każde z osobna; wszystkie zaś razem bardzo dobre,1097
ponieważ ze wszystkich składa się przedziwne piękno wszechświata. W którym także to, co zwie się złem, dobrze uporządkowane i w swoim miejscu
położone, wspanialej zaleca dobro, by bardziej podobało się i było chwalebniejsze, gdy porównuje się ze złem.
Rozdział 6w (202).
1. Że zło potrzebne jest wszechświatu, i pomaga popełniającym
własne lub cierpiącym cudze, ale tylko wybranym. Stąd wynika, że ze
zła, które się dzieje pochodzi jakieś dobro, gdy dobro bardziej się podoba
i jest chwalebniejsze. Samym zaś czyniącym, ze zła, które czynią, niekiedy
dobro wychodzi, jeżeli z przeznaczenia wezwani są, by byli świętymi.1098
„Takim bowiem, jak mówi Augustyn w księdze De correctione et gratia,1099
do tego stopnia Bóg wszystkim dopomaga do dobrego,1100 że jeśli którzy
z nich zbaczają i idą na manowce, nawet to samo sprawia, iż postępują
w dobru, ponieważ wracają pokorniejsi i uczeńsi”, jak Piotr.1101 „To również zło, które wierni pobożnie znoszą od niegodziwych, jak mówi Augustyn w księdze De Trinitate,1102 zaiste pomaga im, albo do usuwania
v

Zobacz: Hugo, De sacramentis, I,4 ,17-20 (PL 176,241 C – 243 A).
2 Kor 2,15-16.
1096
Rozdział 10-11 (PL 40,236).
1097
Zobacz Rdz 1,31.
w
Rozdziały 6-7, zobacz: Summa sententiarum, I,13 (PL 171,1093 D – 1094 A; 176,67 D);
i sam Lombard, Glossa na Rz 6,9 oraz 8,18 (PL 191,1406 C, 1448 D – 1449 A).
1098
Rz 8,28.
1099
To znaczy De correptione et gratia, rozdział 9, n. 24 (PL 44,930).
1100
Rz 8,28.
1101
Zobacz Łk 22,61-62.
1102
Księga XIII, rozdział 16, n. 20 (PL 42,1030; CCL 50A,409).
1095
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grzechów, albo do ćwiczenia i dowodzenia sprawiedliwości, albo do ukazania nędzy tego życia.” Dlatego i Hiob czuł rękę Boga,1103 a Apostoł bodziec
szatana;1104 a jeden i drugi postąpił, bo dobrze zniósł zło.
2. Z powyższego wysnuwa wniosek, wykazując że nawet dobrem
jest, iż dzieje się zło na wiele sposobów. Jeżeli więc ktoś starannie zważa
na to, co zostało napisane, łatwo [319] mu jest pojąć, że ze zła pochodzi
dobro, i w tym znaczeniu powiedziane jest, iż dobrem jest, że zło się dzieje
lub istnieje; nie ponieważ zło jest dobrem, lub dobrem jest, że zło się
dzieje. Nie jest bowiem dobrem, że zło przez kogoś się dzieje, ponieważ
nie jest dobrem, że ktoś czyni zło. Gdyby bowiem to było dobrem, zaiste
sprawcą tego byłby Bóg, który jest sprawcą wszelkiego dobra. A jeżeli Bóg
jest tego sprawcą, przeto za jego sprawą człowiek czyni zło; i tak za jego
sprawą człowiek staje się gorszy. A jeżeli za jego sprawą człowiek staje się
gorszy, to z jego woli człowiek staje się gorszy.
3. Że człowiek nie staje się gorszy za sprawą Boga. Co to znaczy
mówić: za sprawą Boga, to jest: z woli Boga. To samo bowiem jest
mówić, że coś dzieje się za sprawą Boga, co z woli Boga. Za sprawą zaś
Boga człowiek nie staje się gorszy, a więc i nie z woli Boga, jak Augustyn
w księdze 84 Quaestionum1105 wyraźnie dowodzi z mniejszego, tak mówiąc:
„Za sprawą żadnego mądrego człowieka nie staje się człowiek gorszy: tak
wielka bowiem jest ta wina, że na mądrego człowieka paść nie może. Bóg
zaś jest wspanialszy od każdego mądrego człowieka; tym mniej więc człowiek staje się gorszy za sprawą Boga. Wiele bowiem wspanialsza jest wola
Boga niż człowieka mądrego. Gdy zaś mówi się: za jego sprawą, mówi się:
z jego woli; wadą więc woli jest to, przez co człowiek jest gorszy. Ta wada,
gdyż daleka jest od woli Boga, jak uczy rozum, od kogo jest, trzeba pytać.”
Oto otwarcie mówi tu Augustyn, że za sprawą lub wolą Boga człowiek nie
staje się gorszy, lecz z wady własnej woli. A więc nie jest za sprawą Boga,
że zło dzieje się przez kogoś; i tak zło nie dzieje się z woli Boga.
Rozdział 7 (203).
1. Że nie w Bogu jest przyczyna, iż człowiek staje się gorszy. Wreszcie ten sam Augustyn pytając, jaka jest przyczyna, że człowiek staje się
gorszy, twierdzi że nie jest w Bogu, w tej samej księdze tak mówiąc:1106
„Że człowiek jest gorszy, albo w nim samym jest, albo w kimś innym, albo
w niczym. Jeżeli w niczym, nie ma żadnej przyczyny. Jeżeli w kimś innym,
albo w Bogu, albo w jakimś człowieku, albo w tym, co nie jest ani Bogiem
ani człowiekiem. Lecz nie w Bogu: Bóg bowiem jest przyczyną tylko dobra;
1103

Zobacz Hi 19,21: Bo mię ręka Pańska dotknęła.
Zobacz 2 Kor 12,7.
1105
Czyli De diversis quaestionibus 83, zagadnienie 3 (PL 40,11).
1106
Tamże, zagadnienie 4 (PL 40,12).
1104
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więc albo jest w człowieku, albo w tym, co nie jest ani Bogiem ani człowiekiem, albo w niczym.” Z tego wyraźnie okazuje się, że nie jest dobrem,
by człowiek był gorszy, ponieważ przyczyną tej rzeczy nie jest Bóg, który
wyłącznie jest przyczyną [320] dobra. A jeżeli nie jest dobre, by człowiek
stawał się gorszy, nie jest więc dobre, aby przez niego działo się zło; więc
nie chce Bóg, aby przez niego działo się zło.
2. Inaczej dowodzi, że za sprawą Boga nie dzieje się zło. Również
inaczej wykazuje także, iż za sprawą Boga, to jest z woli, nie dzieje się zło,
ponieważ on nie jest przyczyną dążenia do niebytu. Dążyć bowiem do niebytu jest złem; on zaś nie jest sprawcą zła. Dąży zaś do niebytu, kto czyni
zło; a więc nie za sprawą Boga jest, że ktoś czyni zło. Nie jest więc dobrem,
że ktoś czyni zło, ponieważ Bóg jest sprawcą wyłącznie dobra. To zaś Augustyn w tej samej księdze otwarcie wyjaśnia,1107 tak mówiąc: „Kto jest sprawcą
wszystkiego, co istnieje, i do czyjej dobroci należy, by było wszystko co jest,
jest wyłącznie przyczyną dobra. Dlatego nie jest sprawcą zła i dlatego sam
jest najwyższym dobrem, od którego w niczym nie odpadać jest dobrem;
nie jest więc przyczyną odpadania, to jest dążenia do niebytu, kto że tak
powiem jest przyczyną bytu, ponieważ wszystkiego co istnieje sprawcą jest,
co na ile jest, dobrem jest.” Oto otwarcie masz, że odpadać od Boga, który
jest najwyższym dobrem, jest złem; a więc nie za sprawą lub z woli Boga
zło się dzieje.
3. Sofistyczny zarzut niektórych, jakim usiłują dowodzić, że z Boga
jest, iż zło się dzieje. Wystarczająco już zostało ukazane, że za sprawą
Boga nie dzieje się zło. Niektórzy jednak występując sofistycznie i dlatego
Bogu wstrętni,1108 usiłują dowodzić, że za sprawą Boga jest, iż zło się dzieje,
w ten sposób: że zło się dzieje, prawdą jest; wszystko zaś, co prawdą jest,
pochodzi od prawdy, którą jest Bóg; od Boga więc jest, że dzieje się zło.
Że zaś wszelka prawda jest od Boga, potwierdzają powagą Augustyna
w księdze 84 Quaestionum tak mówiącego:1109 „Wszelka prawda od prawdy prawdą jest; prawdą zaś jest Bóg; Boga więc za sprawcę ma wszelka
prawda.” Jest zaś prawdą, że zło dzieje się lub istnieje; Więc za sprawą Boga
jest, że istnieje lub dzieje się zło.
4. Odpowiedź, gdzie zgadza się, że wszelka prawda jest od Boga,
a otwiera sofizmat. Łatwo nam jest im odpowiedzieć, lecz to co mówią,
wydaje się niegodne odpowiedzi. Wszelka bowiem prawda jest od Boga,
jak mówi Augustyn. Z którym współbrzmi Ambroży,1110 który omawiając
owo wyrażenie Apostoła:1111 [321] Nikt nie może rzec: Jezus jest Panem,
jeno w Duchu Świętym, powiada, że „wszelka prawda, przez kogokolwiek
1107

Zagadnienie 21 (PL 40,16).
Zobacz Syr 37,23: Kto wykrętnie mówi, obrzydły jest.
1109
Mianowicie: De diversis quaestionibus 83, zagadnienie 1 (PL 40,11).
1110
To znaczy Ambrozjaster, na 1 Kor 12,3 (PL 17[1845]245 B; CSEL 81-II,132); zobacz
także Glossa Lombarda do tego urywka (PL 191,1651 A).
1111
1 Kor 12,3.
1108
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mówiona, jest od Ducha Świętego.” Skoro więc jest prawdą, że dzieje się
zło, ta prawda wyrażana w tej wypowiedzi, mianowicie „dzieje się zło”, jest
od Boga; lecz z tego nie wynika, że od Boga jest, by działo się zło. Gdyby
bowiem to się mówiło, rozumiało by się, że Bóg jest sprawcą zła. – Przez
podobieństwo wykazuje, że to jest błędne. Co przez podobieństwo okazuje się jawnie błędne: Bóg zakazuje, by działa się kradzież; lecz, że dzieje
się kradzież, jest prawdą; a więc zakazuje prawdy. Nie wynika.
5. Potwierdza część pytania tych, którzy mówią, że Bóg nie chce
zła. Pozostawiając więc to i inne pustoty tego rodzaju, sprzyjając pierwszej
i zdrowszej części pytania, która świadectwami Świętych pełniej jest potwierdzona, mówmy, że Bóg nie chce, żeby zło się działo, ani jednak chce,
by się nie działo, ani nie chce, by się działo. Wszystko bowiem, co chce, żeby
się działo, dzieje się; a wszystko, czego nie chce, by się działo, nie dzieje się.
Dzieje się zaś wiele, czego nie chce, by się działo, jak wszelkie zło.
DYSTYNKCJA XLVII
Rozdział 1 (204).
1.x Że wola Boga zawsze się spełnia na człowieku, gdziekolwiek się
zwróci. Wola Boga zawsze przecież jest skuteczna, by działo się wszystko,
co chce, a nic się nie działo, czego nie chce. Ona na człowieku zawsze się
spełnia, gdziekolwiek by się zwrócił. „Nic bowiem, jak mówi Augustyn,1112
mającego wolną wolę, nie przewyższa woli Boga; chociaż działa wbrew jego
woli,” jednak wbrew jego woli, którą on sam jest, należy uważać, że nic się
tak nie dzieje, jakby chciał, żeby się działo, a nie działo się, lub nie chciał,
by się działo, a działo się. Ta bowiem wola, jak mówi Augustyn w Enchiridion,1113 zawsze się spełnia, albo na nas, albo przez nas. Spełnia się na nas,
lecz jednak my jej nie spełniamy, kiedy grzeszymy. Spełnia się przez nas,
kiedy czynimy dobro: dlatego bowiem czynimy, bo wiemy, że podoba się
Bogu. Tak na człowieku zawsze Bóg swoją [322] wolę spełni, ponieważ
niczego nie czyni człowiek, na którym Bóg nie czyniłby, co chce. – Augustyn, Super Psalmum:1114 „Bo nie chce Bóg, by któryś człowiek zgrzeszył; gdyby zaś zgrzeszył, pokutującemu chce darować, by żył; w grzechach
zaś trwającego ukarać, by oporny nie uniknął potęgi sprawiedliwości.”
Jak jednych od wieczności przygotował do kary, innych przygotował do
chwały.
x
Numery 1-2 złożone są z Glossa Mistrza na Ps 110,2 (PL 191,1008 D- 1009 A) oraz
Summa sententiarum, I,13 (PL 171,1092 D – 1093 A; 176,66 D – 67 A).
1112
Enarratio in Psalmum 110, n. 2 (PL 37,1464; CCL 40,1622).
1113
Rozdział 100-101 (PL 40.279).
1114
Enarratio in Psalmum 110, n. 2 (PL 37,1464; CCL 40,1622).
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2. Augustyn w Enchiridion:1115 „I to są Wielkie dzieła Pańskie, doświadczone według wszystkiego upodobania jego,1116 i tak mądrze wybrane, że gdy anielska i ludzka natura zgrzeszyła, to znaczy uczyniła nie to,
czego on chciał, lecz co ona chciała, nawet przez tę wolę stworzenia, którą
dokonało się to, czego Stwórca nie chciał, on spełnił to, czego chciał;
dobrze posługując się i złem, jako nieskończenie dobry, dla potępienia
tych, których sprawiedliwie przeznaczył do kary i na zbawienie tych,
których łaskawie przeznaczył do chwały. Co bowiem ich dotyczy, uczynili
czego Bóg nie chciał; co zaś dotyczy wszechmocy Boga, żadnym sposobem
tego uczynić nie mogli. Tym samym bowiem, że uczynili wbrew jego woli,
spełniła się na nich jego wola. Dlatego bowiem Wielkie dzieła Pańskie
są doświadczone według wszystkiego upodobania jego, by przedziwnym
i niewypowiedzianym sposobem nie działo się poza jego wolą, nawet co
dzieje się wbrew jego woli; ponieważ nie działoby się, gdyby nie dopuścił;
a zaiste nie dopuszcza nie chcąc, lecz chcąc; i będąc dobry nie dopuściłby,
by źle się działo, jak tylko, że będąc wszechmocny i ze zła może czynić
dobrze.” Tymi słowami jasno wykazano, że wola Boga wieczna zawsze się
spełnia na człowieku, nawet jeżeli człowiek działa wbrew woli Boga.
3. Bada znaczenie powyższych słów. Lecz trzeba starannie zważać
w jaki sposób powyżej mówi się, że coś dzieje się wbrew woli Boga, co jednak
nie dzieje się poza nią; i jak należy pojąć to: „Co ich dotyczy, uczynili czego
Bóg nie chciał; co dotyczy zaś wszechmocy Boga, żadnym sposobem tego
uczynić nie mogli”. Zdają się bowiem one sprzeciwiać powyższym, gdzie
powiedziane zostało,1117 że woli jego nic się nie oprze.
4. Tu otwiera mówiąc, że różnymi sposobami brana jest wyżej wola
Boga. Lecz jak wyżej powiedzieliśmy,1118 wola Boga różnymi brana jest
sposobami, jeżeli ta rozmaitość w powyższych słowach starannie zostanie
rozeznana, nie znajdzie się tam żadna sprzeczność. Gdzie bowiem mówi,
że „nie dzieje się poza jego wolą nawet [323] to, co dzieje się wbrew jego
woli”, odmiennie bierze wolę; i nie samą wolę, którą jest Bóg i jest wieczna, lecz w powyższych słowach chciał rozumieć jej znaki, to znaczy zakaz
czy rozkaz i dopust.
Rozdział 2 (205).
1.y W jakim znaczeniu mówi się, że coś dzieje się wbrew woli Boga, co jednak nie dzieje się poza jego wolą, i w jakim znaczeniu prawdą jest, że nic się nie dzieje wbrew jego woli. Wiele bowiem dzieje się
wbrew przykazaniu lub zakazowi Boga, co jednak nie dzieje się poza jego
dopustem. Z jego bowiem dopustu dzieje się wszelkie zło, które jednak
1115

Rozdział 100 (PL 40,279).
Ps 110,2.
1117
Dystynkcja 46, rozdział 1.
1118
Dystynkcja 45, rozdziały 5-6.
y
Zobacz: Glossa Lombarda do Psalmu 16,4 (PL 191,179 C).
1116
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dzieje się poza jego wieczną wolą, jak mówi Augustyn o tym urywku Psalmu:1119 Aby nie mówiły usta moje o uczynkach ludzkich. Bo uczynkami
ludzkimi nazywa to, co jest złe, co dzieje się poza wolą Boga, którą jest on
sam, lecz nie wbrew jego dopustowi, którym on sam nie jest; zwie się jednak on „wolą Boga”, ponieważ Bóg dopuszcza chcąc, by działo się zło.
Dzieje się i wbrew jego nakazowi lub zakazowi, lecz nie wbrew jego woli,
którą jest on sam, chyba że mówi się, iż dzieje się wbrew niej, ponieważ
dzieje się poza nią: wbrew niej zaś nic tak się nie dzieje, by chciał żeby się
działo, a nie działoby się, lub nie chciał, by się działo, a działoby się.
2.z Co jasno zaznaczył Augustyn,1120 gdzie mówi: „Co bowiem ich dotyczy, uczynili czego Bóg nie chciał; co zaś dotyczy wszechmocy Boga, żadnym sposobem tego uczynić nie mogli”, jakby mówił: Uczynili wbrew
przykazaniu Boga, które zwie się „wolą”, lecz nie uczynili wbrew woli Boga wszechmocnej, ponieważ tego nie mogli; i tak przez to, co uczynili
wbrew woli Boga, to jest przykazaniu, na nich spełniła się jego wola, to jest
spełniła się wola jego wieczna, którą chciał ich potępić. – Stąd Grzegorz
o Księdze Rodzaju:1121 „Wielu dlatego spełnia wolę Boga, że usiłuje ją zmienić, a opierając się jego radzie są posłuszni; ponieważ to [324] sprzeciwia
się jego zrządzeniu, co z ludzkiego usiłowania wynika.” Tu otwarcie ukazuje, że gdy źli opierają się radzie lub przykazaniu Boga, które zwą się „wolą
Boga”, czynią to, skąd spełnia się wola jego, którą on sam jest, a która zwie
się zrządzeniem lub upodobaniem.
3. Bo jak mówi Augustyn w Enchiridion,1122 „jakiekolwiek byłyby wole
Aniołów lub ludzi, dobrych lub złych, chcących tego co Bóg, lub czegoś
innego niż Bóg, wola Wszechmogącego zawsze jest niezwyciężona; nigdy
nie może być zła ta, która nawet gdy zło zasądza jest sprawiedliwa, a zaiste
ta, która jest sprawiedliwa, nie jest zła. Bóg przeto wszechmocny, czy przez
miłosierdzie nad kim chce, lituje się, czy przez sąd kogo chce zatwardza,1123 ani czegoś niegodziwego nie czyni, ani coś czyni jak tylko chcąc,
i wszystko, cokolwiek chce, czyni.1124
Rozdział 3 (206).
Zwięźle zbiera znaczenie powyższych, dodając dlaczego Bóg każe
wszystkim czynić dobro a zła unikać, chociaż nie chce, by to przez
wszystkich zostało spełnione. Z powyższych wynika, że wola Boga, którą
1119

Enarratio in Psalmum 16,4, n. 4 (PL 36,146; CCL 38,92).
Powaga Grzegorza wzięta jest z Summa sententiarum, I,13 (PL 171,1093 B; 176,67 A);
znajduje się u Pateriusza: Expositio super Genesim, 37,7 (PL 79,718 C-D).
1120
Jak wyżej, Dystynkcja 47, rozdział 1, n. 2.
1121
Moralia, VI, rozdział 18, n. 28 (PL 75,745 B); porównaj Rdz 37 o Józefie sprzedanym
przez jego braci. Zobacz wyżej umieszczony przypis „z” do tego numeru.
1122
Rozdział 102 (PL 40,279n).
1123
Rz 9,18.
1124
Ps 113,11.
z
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sam jest, zawsze jest niepokonana i w niczym nie jest unieważniana, lecz
przez wszystko pełniona. Rada zaś jego, oraz nakaz czy zakaz, nie przez
wszystkich są spełniane, którym zostały przedłożone lub dane. I nie dlatego wszystkim nakazał dobro, albo zakazał zła, albo poradził doskonałość,
że chciał, by przez wszystkich wykonane zostało dobro, które nakazał, lub
pominięte zostało zło, którego zakazał, – gdyby bowiem chciał, zaiste stałoby się, ponieważ w niczym wola jego nie może być przez człowieka przewyższona albo zatamowana, – lecz by okazać ludziom swą sprawiedliwość,
a źli byli bez wymówki; wreszcie by dobrzy za posłuszeństwo otrzymali
chwałę, źli za nieposłuszeństwo karę, tak jak jednym i drugim od wieczności przygotował. To więc co wszystkim nakazał lub zakazał, chciał, by było
spełnione lub pominięte przez niektórych, lecz nie przez wszystkich; i coś
osobiście kazał i w starym i nowym Prawie, czego nie chciał, by przez tych,
którym kazał, zostało spełnione, jak Abrahamowi ofiarę syna,1125 a w Ewangelii niektórym uzdrowionym, którym kazał, by nikomu nie mówili.1126
[325] DYSTYNKCJA XLVIII
Rozdział 1 (207).
1. Że czasem człowiek dobrą wolą chce czegoś innego niż Bóg,
a czasem złą wolą tego samo, czego Bóg chce dobrą wolą. Trzeba wiedzieć także, iż niekiedy zła jest wola człowieka chcącego tego samego, czego
Bóg chce, żeby się stało, a czasem dobra jest wola człowieka chcącego
czegoś innego niż Bóg.
2. Że dwojako rozpatrywana jest dobra wola człowieka. Aby bowiem
dobra była wola człowieka trzeba zważyć, czego wypada jej chcieć i w jakim
celu. To bowiem jest między wolą Boga, a wolą człowieka, że w niektórych
sprawach Bogu wypada chcieć czego innego, człowiekowi czego innego.
Stąd Augustyn mówi w Enchiridion:1127 „Czasem człowiek dobrą wolą chce
czegoś, czego Bóg nie chce wolą o wiele bardziej i pewniej dobrą, bo jego
wola nigdy nie może być zła; jak gdy dobry syn chce, żeby ojciec żył, który
dobrą wolą Bóg chce by umarł. A znowu może być, że tego zechce człowiek złą wolą, czego Bóg chce dobrą: jak gdy zły syn chce, by ojciec umarł
i tego również chce Bóg. Tamten mianowicie chce, czego Bóg nie chce, ten
zaś chce tego, czego chce i Bóg; a jednak dobrej woli Boga odpowiada
raczej dobroć tamtego, chociaż chce czegoś innego, niż niegodziwość tego,
chcącego tego samego. Wiele bowiem zależy od tego, czego wypada chcieć
Bogu, a czego człowiekowi i do jakiego celu każdy odnosi swą wolę, by była
1125

Zobacz: Rdz 22,2-12.
Zobacz: Mk 1,44; porównaj wyżej Dystynkcja 45, rozdział 7, n. 1.
1127
Rozdział 101 (PL 40,279).
1126
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pochwalona lub zganiona.” Może bowiem chcieć dobra, którego nie wypada
jej chcieć; i może chcieć dobra, które wypada, lecz nie odnosi się do uczciwego celu, i dlatego wola nie jest dobra.
Rozdział 2a (208).
1. Że dobra wola Boga wypełniana jest przez złe wole ludzi, jak
zdarzyło się w Męce Chrystusa, gdzie dokonało się coś, czego Bóg
[326] chciał dobrą, a Żydzi złą wolą; chcieli jednak i czegoś, czego
Bóg nie chciał. Tego też nie należy pominąć, że czasem dobra wola Boga
wypełniana jest przez złą wolę człowieka, jak stało się w ukrzyżowaniu
Chrystusa: który żeby umarł, Bóg chciał dobrą wolą, Żydzi zaś niegodziwą
wolą go ukrzyżowali. I Żydzi złą wolą chcieli czegoś, czego Bóg chciał wolą
dobrą, mianowicie by Chrystus cierpiał, umarł; lecz chcieli i czegoś innego,
czego Bóg nie chciał, mianowicie zabić Chrystusa, co było czynnością złą
i grzechem. Czynu zaiste Żydów Bóg nie chciał, męki zaś Chrystusa chciał;
tak jak w Psalmie Chrystus mówi do Ojca:1128 Tyś poznał spoczynek mój,
„to znaczy chciałeś i pochwaliłeś” moją mękę: spodobało się bowiem tobie.
Chciała więc cała Trójca, by Chrystus cierpiał, a jednak nie chciała, by Żydzi
zabili; ponieważ chciała męki Chrystusa, lecz nie chciała winy Żydów; jednak
nie była niechętna, gdyby bowiem była niechętna, nie stałoby się.
2. Zarzut. Lecz temu się przeciwstawia tak: Jeżeli Bóg chciał, by Chrystus
cierpiał, chciał mianowicie, by cierpiał od Żydów czy nie. Jeżeli chciał, by
nie cierpiał od Żydów, skoro został umęczony, stało się to, czego Bóg nie
chciał, by się stało. Jeżeli przeto chciał, by on cierpiał od Żydów, więc
chciał, by został przez Żydów zabity; przeto chciał, by Żydzi go zabili.
3. Odpowiedź. Odpowiadając na to mówimy, że trzeba wprost zgodzić
się, iż Bóg chciał, by Chrystus cierpiał i umarł, bo jego męka była dobrem
i przyczyną naszego zbawienia. Gdy zaś mówi się: „Chciał, by on cierpiał
lub był zabity przez Żydów”, trzeba tu rozróżnić. Jeżeli bowiem pojmuje się
tak: Chciał, by on cierpiał mękę, czyli ukrzyżowanie zadane przez Żydów,
znaczenie jest prawdziwe. Jeżeli zaś pojmuje się tak: Chciał, by Żydzi go
zabili, jest błędne; Bóg bowiem nie chciał czynności Żydów, która była zła,
lecz chciał dobrej męki i ta wola spełniona została przez złe wole Żydów.
– Stąd Augustyn w Enchiridion”:1129 „Bóg pewne wole swoje, zaiste dobre,
spełnia przez złe wole złych ludzi, jak przez złej woli Żydów z dobrej woli
Ojca Chrystus został za nas zabity; co było tak wielkim dobrem, że apostoł
Piotr, gdy nie chciał, by to się stało, nazwany został szatanem przez tego,
a
Zobacz: Summa sententiarum, I,13 (PL 171,1092 C-D; 176 66 B-C), skąd część; oraz
Hugona, De sacramentis, I,4,15 (PL 176,240 D).
1128
Ps 138,2; oraz Augustyn do tego urywka (PL 37,1786; CCL 40,1992); u Lombarda
Glossa do tego urywka (PL 191,1212 A).
1129
Rozdział 101 (PL 40,279).
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który został zabity.”1130 Oto masz jasno, że wielkim dobrem było, iż Chrystus został zabity; a ponieważ tego dobra Piotr nie chciał, dlatego został
zganiony.
[327] Rozdział 3 (209).
Czy dobrym ludziom podobało się, że Chrystus cierpiał i umarł:
podobało się zaiste ze względu na nasze zbawienie, lecz nie jego mękę.
Stąd rozwiązuje się zagadnienie, w którym zwykło się pytać, czy ludziom świętym powinno podobać się, że Chrystus cierpiał lub został zabity. Powinno
im się podobać ze względu na nasze odkupienie, lecz nie ze względu na
jego mękę. Chcieli więc i bardzo pragnęli, by Chrystus umarł dla zbawienie
człowieka i spełnienia woli Bożej, lecz nie chcieli z rozkoszy samą męką.
Z tego samego więc radowali się i smucili, lecz dla czegoś innego radowali,
a dla czegoś innego smucili. Chcieli więc aby Chrystus umarł dla odkupienia
człowieka, a jednak z jego śmierci z różnych powodów ich serca różnie się
poruszały.
Rozdział 4 (210).
1. Jak należy myśleć o mękach świętych, czy powinieneś chcieć,
czy nie chcieć. Gdy zaś pyta się, czy w ten sam sposób należy myśleć
o mękach i męczeństwach świętych, mówimy, że jest pewna różnica między męką głowy i członków. Męka bowiem Chrystusa jest przyczyną naszego zbawienia, czym nie jest męka jakiegoś świętego. Niczyją bowiem męką
nie jesteśmy odkupieni, jak tylko Chrystusa. Pomogły wprawdzie nie tylko
tym, którzy cierpieli, lecz także innym wiernym ich męki; jednak nie są naszym odkupieniem: to bowiem mogła tylko męka tego, który jest Bogiem
i człowiekiem. Jego więc męki chciały pobożne serca wierzących i pragnęły,
by się dokonała, jak wierzyli że będzie.
2. Że mąk świętych możemy chcieć i nie chcieć, a jedno i drugie
dobrą wolą. Mąk zaś świętych możemy chcieć i nie chcieć, a jedno i drugie
dobrą wolą, jeżeli zakładamy sobie uczciwe cele. Komu bowiem podobała
się męka Pawła w tym celu, że widział przez to jego nagrodę i zwiększoną
i gotową, wydaje się, że miał dobrą wolę; która zgadzała się z jego wolą,
którą pragnął rozwiązanym być i być z Chrystusem.1131 Kto zaś chciał, by
on uniknął męki i uszedł rąk niegodziwych z pobożnego współczucia, i ten
miał dobrą wolę. – Stąd Augustyn w [328] Enchiridion:1132 „Dobre wydawały się wole pobożnych wiernych, którzy nie chcieli, by apostoł Paweł
udał się do Jerozolimy, by tam nie doznał krzywd, które prorok Agabos
przepowiedział;1133 a jednak Bóg chciał, by on to wycierpiał za głoszenie
1130

Zobacz: Mt 16,23.
Flp 1,23.
1132
Rozdział 101 (PL 40,270).
1133
Zobacz: Dz 21,10-14.
1131
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wiary Chrystusa, ćwicząc męczennika Chrystusowego. A dobrej swej woli
nie wypełnił przez dobre wole chrześcijan, lecz przez złe Żydów; i do niego
raczej należeli, którzy nie chcieli czego chciał, niż ci, przez których chcących
stało się czego chciał, ponieważ to samo uczynili złą wolą, czego Bóg chciał
dobrą wolą.”
3. Tak stało się i w męce Chrystusa. Czego bowiem Bóg chciał, tego
samego Judasz, Żyd i diabeł; lecz oni złą wolą, Bóg zaś dobrą wolą, mianowicie by Chrystus umarł. Jednak oni chcieli czynu, którego Bóg nie chciał.
TU KOŃCZY SIĘ PIERWSZA KSIĘGA O TAJEMNICY TRÓJCY.

[329] KSIĘGA

DRUGA

O stworzeniu i formowaniu
rzeczy cielesnych i duchowych
oraz o wielu innych przynależnych

Co wiadomo, iż należy do poznania chociaż po części1 tajemnicy Bożej
jedności i Trójcy, na ile zdołaliśmy, starannie wykonaliśmy. Teraz przejdźmy
do rozważania stworzeń.
DYSTYNKCJA Ib
Rozdział 1.
1c. Wykazuje, że jeden jest początek rzeczy, a nie więcej jak niektórzy sądzili. – Beda.2 Mówiąc o stworzeniu rzeczy, Pismo Święte na swoim wstępie wykazuje, że Bóg jest Stwórcą i początkiem czasu oraz wszystkich
stworzeń widzialnych i niewidzialnych, mówiąc:3 Na początku stworzył Bóg
[330] niebo i ziemię. Tymi bowiem słowami Mojżesz, Duchem Boga natchniony, oznajmia, że świat w jednym początku przez Boga stwórcę został
uczyniony, odrzucając błąd niektórych, mniemających, że było więcej początków bez początku.
1

1 Kor 13,9.
Że w Dystynkcjach 1-24 oraz w Dystynkcji 29 Mistrz zależy od Glossa ordinaria in Genesim 1-3, a nie odwrotnie, gdzieś indziej zostanie wykazane. Tu wystarczy, jak nam się zdaje,
zajrzeć do jego rubryk, gdzie Beda, Strabo, Alkuin, w sposób dość ciemny są przytaczani,
mianowicie imiennie, ale bez tytułu dzieła. Ponadto jak najbardziej oczywiste jest, że nigdy
nie miał przed oczami De Genesi ad litteram świętego Augustyna, lecz zawsze znał je za
pośrednictwem albo tejże Glossa do Księgi Rodzaju, albo niekiedy dzieła Florusa z Lyonu
o Listach świętego Pawła. Dzieło to Augustyna bowiem zwyczajnie zwane jest Super Genesim,
bez dalszego określenia czy to tytułu, czy liczb ksiąg. Raz też, albo z braku rubryki w Glossa
ordinaria do Rdz 1,26, albo ze złego jej zrozumienia, słowa Bedy błędnie przyznane zostały
Augustynowi (zobacz: Dystynkcja 19, rozdział 6, nn. 1-2). – W przytaczaniu Glossa ordinaria
do Księgi Rodzaju, oprócz tekstu z Biblia sacra cum glossis, interlineari et ordinaria, I,
Wenecja 1588 [= u Mikołaja z Liry], użyty jest też Codex Vaticanus Latinus 53, karty 1v-31v
z wieku XII (Zobacz: Codices Vaticani Latini, I,63n) [= v].
c
Częściowo (Beda) z Glossa ordinaria, do Rdz 1,1 (u Mikołaja z Liry, I,23c; v 2d); częściowo z jego Prothemata, lub ze słów Strabona (u Mikołaja z Liry I,22a; v 1c-d) i kogoś
nieznanego (21d; brak w v); o czym zobacz: J. de Blic, L’oeuvre exégétique de Walafrid
Strabon et la Glossa ordinaria, w Recherches de Théologie ancienne et médievale
16(1949)18nn.
2
Libri quatuor in principium Genesis, I,1 (PL 91,13 A; CCL 118A,3); zobacz: Ambroży,
Hexaëmeron, I, rozdziały 1-2 (PL 14[1845]123nn; CSEL 32,3-7).
3
Rdz 1,1.
b
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2. Strabo: Platon mówił, że są trzy początki. Platon4 bowiem sądził,
że są trzy początki, mianowicie Bóg i wzór i materia, i to niestworzone, bez
początku, a Bóg jakby rzemieślnik, a nie stwórca.
Rozdział 2.d
W jakim znaczeniu ściśle mówi się stwórca i co to jest stwarzać, a co
czynić. Stwórcą bowiem jest, kto z nicości coś czyni, a stwarzać ściśle, to czynić coś z nicości; czynić zaś, to nie tylko coś zdziałać z nicości, lecz także z materii. Stąd mówi się, że i człowiek lub anioł coś czynią, lecz nie stwarzają; zwie
się wykonawca lub rzemieślnik, lecz nie stwórca. To bowiem miano samemu
Bogu ściśle odpowiada,5 który coś z niczego i coś z czegoś czyni. On więc jest
stwórcą, rzemieślnikiem i wykonawcą. Lecz miano stwarzania sobie własne
zachował, inne zaś dał także stworzeniom. W Piśmie Świętym jednak często
stwórca brany jest jako wykonawca, a stwarzać jako czynić,6 bez rozróżnienia
znaczeń.
Rozdział 3.
1.e Że te słowa, mianowicie czynić i działać i tego rodzaju, nie są
orzekane o Bogu w tym znaczeniu, w jakim orzekane są o stworzeniach. Trzeba jednak wiedzieć, że tych słów, mianowicie czynić, stwarzać,
działać i innych tego rodzaju, [331] nie można orzekać o Bogu w tym samym znaczeniu, w jakim orzekane są o stworzeniach. Gdy bowiem mówimy, że on coś czyni, nie myślimy, że w działaniu jest w nim jakiś ruch, albo
jakieś doznawanie w trudzie, jak zwykło przypadać nam, lecz oznajmiamy
jakiś nowy skutek jego wiecznej woli, to znaczy, że z odwiecznej jego woli
coś świeżo istnieje.
2. W jakim znaczeniu mówi się, że Bóg coś czyni. Gdy więc mówi
się, że coś czyni, to jest tak, jakby się mówiło, że zgodnie z jego wolą, lub
przez jego wolę, coś świeżo zdarza się, lub istnieje: tak by w nim nic nowego
się nie zdarzało, lecz coś nowego działo się, tak jak było w jego wiecznej
woli, bez żadnej jego zmiany ani poruszenia. Mówi się zaś, że my działając
zmieniamy się, ponieważ ruszamy się: bo bez ruchu niczego nie czynimy.
4
Timaios 48n oraz w komentarzu Chalcydiusza, n. CCCVII: „Są więc początkami bóg
i las i wzór” (wyd.: I. Wrobel, Leipzig 1876, 60,336).
d
Zobacz: Hugo ze Świętego Wiktora, De sacramentis, I, część I, rozdział 1 (PL 176,187
A-B); który jednak nie jest źródłem dla Mistrza. – Porównaj: E. Bertola, La dottrina della
creazione nel Liber Sententiarum di Pier Lombardo, w Pier Lombardo, Navarra I,1(1957)
27-44.
5
Zobacz: Augustyn, De Trinitate, III, rozdział 9, nn. 16-18 (PL 42,877nn; CCL 50,143nn).
6
Z greckiego Rdz 1,26: Uczyńmy człowieka; 1,27: Stworzył mężczyznę i niewiastę; 2,7:
Ulepił człowieka z mułu ziemi; Syr 17,1: Bóg stworzył z ziemi człowieka, i według obrazu
swojego uczynił go; niemal te same słowa w Mdr 2,23. Zobacz: Augustyn, Contra adversarios Legis et Prophetarum, I, rozdział 23, nn. 48-49 (PL 42,632nn).
e
Numery 1-3 po większej części zaczerpnięte z Piotra Abelarda, Theologia Scholarium,
III, rozdział 6 (PL 178,1104 D – 1105 B).
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– Orzeka się przeto, że Bóg coś czyni lub działa, ponieważ jest przyczyną
rzeczy świeżo zaistniałych, gdy z jego woli nowe rzeczy zaczynają istnieć,
których przedtem nie było, ale bez jego ruchu, tak że ściśle nie można
mówić o czynie, skoro każdy zaiste czyn polega na ruchu, a w Bogu żadnego
ruchu nie ma.
3. Wykazuje przez podobieństwo. Jak więc zdarza się, że z żaru słońca
coś się dzieje, jednak bez żadnego ruchu lub zmiany w nim samym lub jego
żarze, tak z woli Boga nowe rzeczy mają istnienie bez zmiany w sprawcy,
który sam jeden jest początkiem wszystkiego.
4.f Arystotelesa trzy. – Strabo. Arystoteles7 zaś mówił o dwóch początkach, mianowicie materii i postaci, oraz trzecim, zwanym „działającym”:
i że świat zawsze jest i był.
5.g Beda uczy, co jest katolickie. Duch Święty obalając więc błąd tych8
i tym podobnych, oraz przekazując karność prawdy, „oznajmia,9 że Bóg na
początku czasów stworzył świat a przed czasami wiecznie istniał: polecając
jego wieczność i wszechmoc, dla której: chcieć to zrobić”, ponieważ, jak
wyżej powiedzieliśmy,10 z jego woli i dobroci nowe rzeczy istnieją. – Augustyn w Enchiridion. [332] Uwierzmy więc, że „przyczyną rzeczy stworzonych,11 niebieskich czy ziemskich, widzialnych czy niewidzialnych, jest tylko
dobroć Stwórcy, który jest Bogiem jednym i prawdziwym.” Którego tak
wielka jest dobroć, że w najwyższym stopniu dobry, zechciał by inni byli
uczestnikami jego szczęśliwości, którą wiecznie jest szczęśliwy: bo widział,
że można jej udzielić, a nie można w ogóle jej zmniejszyć. To więc dobro,
którym sam był, i którym był szczęśliwy, z samej dobroci, nie z konieczności, zechciał dać drugiemu, ponieważ do nieskończenie dobrego należało
chcieć pomóc, a do wszechmocnego nie móc szkodzić.
Rozdział 4.h
1. Dlaczego uczynione zostało stworzenie rozumne. A ponieważ nikt
nie może być uczestnikiem jego szczęścia jak tylko przez pojmowanie,
które tym pełniej się posiada, im bardziej się pojmuje, uczynił Bóg stwof

Zaczerpnięte z: Prothemata Glossae ordinariae do Księgi Rodzaju (22a; v 1d).
De generatione et corruptione, II. Tytuły 51-52 (wyd. I. Bekker, I. Berlin 1831,335a
28-31, 335b 7-8; wyd. Iuntina, V. Wenecja 1550,173v).
g
Słowa Bedy zaczerpnięte z Glossa ordinaria do Rdz 1,1 (u Mikołaja z Liry, I,23c; v 2d).
Pozostałe zaś, oprócz słów Augustyna, częściowo wyjęte z Summa sententiarum, traktat II,
rozdział 1 (PL 171,1106 D; 176,79 C), częściowo z Hugona, De sacramentis, I,2,4 (PL 176,208 A).
8
Mianowicie Arystotelesa i Platona, o którym wyżej, Dystynkcja 1, rozdział 1, n. 2.
9
Beda, In Genesim, I,1 (PL 91,13 A; CCL 118A,3).
10
W Księdze pierwszej, Dystynkcji 45, rozdziale 4 i tu wyżej w Dystynkcji 1, rozdziale 1, n. 2.
11
Rozdział 9 (PL 40,236; CCL 46,53).
h
Źródłem numerów 1-2 jest ta sama Summa sententiarum, II,1 (PL 171,1106 D – 1107 A;
176,79 C – 80 C), jak już wykazał H. Weisweiler, La «Summa sententiarum» source de Pierre
Lombard, w Recherches de Théologie ancienne et médievale, 6(1934)144n.
7
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rzenie rozumne, które pojmowałoby dobro najwyższe, a pojmując miłowało, a miłując posiadało, a posiadając zażywało.
2. W jaki sposób rozróżnione jest stworzenie rozumne. I w ten sposób je rozróżnił, żeby część pozostała w swej czystości i nie łączyła się z ciałem, mianowicie aniołowie; a część połączyła się z ciałem, mianowicie
dusze. Stworzenie rozumne podzielone jest więc na bezcielesne i cielesne;
i bezcielesne zwie się anioł, cielesne zaś człowiek, składający się z duszy
rozumnej i ciała. Ustanowienie więc stworzenia rozumnego za pierwszą
przyczynę miało dobroć Boga.
3. Dlaczego stworzony został człowiek lub anioł. Dlatego gdy pyta
się, dlaczego stworzony został człowiek lub anioł, krótko można odpowiedzieć: dla jego dobroci. Stąd Augustyn w księdze De doctrina christiana:12
„Ponieważ Bóg jest dobry, jesteśmy; i na ile jesteśmy, dobrzy jesteśmy.”
4.i Na co stworzone jest stworzenie rozumne. A jeżeli pyta się, na co
stworzone jest stworzenie rozumne, odpowiada się: na chwalenie Boga,
na służenie mu, na zażywanie go. W tym ono korzysta. Nie Bóg. Bóg bowiem, dosko- [333] nały i pełen wszelkiej dobroci, nie może się ani powiększyć, ani zmniejszyć. Że więc stworzenie rozumne zostało przez Boga
uczynione, należy odnieść do dobroci Stwórcy i do korzyści stworzenia.
5. Najkrótsza odpowiedź, gdy pyta się, dlaczego lub na co uczynione zostało stworzenie rozumne. Gdy więc pyta się dlaczego lub na co
uczynione jest stworzenie rozumne, najkrócej można odpowiedzieć: dla
dobroci Boga, a swojej korzyści. Pożyteczne jest mu mianowicie służyć Bogu i go zażywać. Mówi się więc, że anioł czy człowiek uczyniony jest dla
Boga: nie że stwórca, Bóg i nieskończenie szczęśliwy potrzebuje czyjegoś
obowiązku, ten który dóbr naszych nie potrzebuje;13 lecz by mu służył i zażywał tego, komu służyć jest królować.14 W tym bowiem korzysta służący,
a nie ten, komu się służy.
6.k Jak człowiek został uczyniony, by służył Bogu, tak świat, by służył człowiekowi. I jak człowiek został uczyniony dla Boga, to jest, by mu
służył, tak świat uczyniony jest dla człowieka, by mianowicie jemu służył.
Człowiek więc jest postawiony w środku, by i jemu służono i on służył. By
brał z obu stron i przelewał wszystko na dobro człowieka: i służbę, którą
przyjął i którą wyświadczył. Tak bowiem Bóg zechciał, by człowiek jemu
służył, by tą służbą nie Bóg, lecz człowiek służący był wspomagany; i chciał,
by świat służył człowiekowi, a stąd podobnie człowiek był wspomagany.

12
Księga I, rozdział 32, n. 35 (PL 34,32; CSEL 80,27; CCL 32,26). Zobacz także wyżej,
Księga I, Dystynkcja I, rozdział 3, n. 6.
i
Numery 4-5 podpowiedziane przez Hugona, De sacramentis, I,2,1 (PL 176,205 C).
13
Ps 15,2: Dóbr moich nie potrzebujesz.
14
Grzegorz (jak mówi glosa marginalna kodeksu T), Collecta pro pace (PL 78,206 A).
k
Wszystko dosłownie z Hugona, tamże (PL 176,205 C – 206 A); skąd również pierwsze
słowa numeru 7.
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7.l Jakim sposobem wszystko jest nasze. Całym więc dobrem człowieka było i to, które uczynione zostało dla niego, i dla którego on sam
został uczyniony. Augustyn. Jak mówi Apostoł:15 Wszystko bowiem nasze
jest, mianowicie wyższe, równe i niższe. Wyższe bowiem są nasze do zażywania, jak Bóg Trójca; równe do współżycia, mianowicie aniołowie, którzy
chociaż teraz są od nas wyżsi, w przyszłości będą równi; oni i teraz są nasi,
ponieważ są nam ku pożytkowi, jak rzeczy panów zwane są sług, nie przez
władanie, lecz ponieważ są do ich użytku. I sami aniołowie w niektórych
miejscach Pisma Świętego mówi się, że nam służą, gdy ze względu na nas
posyłani są na służbę.
[334] Rozdział 5.m
W jaki sposób mówi się czasem w Piśmie Świętym, że człowiek
uczyniony został dla naprawienia anielskiego upadku. O człowieku
też w Piśmie Świętym niekiedy znajduje się,16 że uczyniony został dla naprawienia anielskiej ruiny. Czego nie należy tak rozumieć, jakoby człowiek
uczyniony nie został, gdyby anioł nie zgrzeszył; lecz ponieważ wśród innych ważnych przyczyn, ta również była niemała. – Nasze więc są wyższe
i równe; nasze także są niższe, ponieważ uczynione dla służenia nam.
Rozdział 6.n
1. Dlaczego dusza jest połączona z ciałem. Zwykło się też pytać,
ponieważ dusza wydawałaby się godniejsza, gdyby pozostała bez ciała, dlaczego z ciałem została połączona.
2. Przyczyna pierwsza. Na to po pierwsze można odpowiedzieć: ponieważ Bóg chciał, a o przyczynę jego woli nie należy się pytać.17
l
Źródłem jest Glossa Lombarda na Rz 8,32: Z nim wszystko darował (PL 191,1451 C-D;
z 28d), gdzie rubryka kieruje nas do Augustyna, Liber quaestionum evangelii, II, zagadnienie 33 (PL 35,1348); lecz tekst raczej występuje i jest w Glossa ordinaria do tego urywka
(u Mikołaja z Liry, VI,20a). – Stąd wynika, że kompilacja De diligendo Deo (Alchera z Clairvaux?), gdzie w rozdziałach 2-3 (PL 40,849n) wykorzystane są rozdział 3, numer 5 oraz cały
rozdział 4, to strumień, a nie źródło.
15
1 Kor 3,22: Wszystko wasze jest; Rz 8,32:Wszystko nam darował.
m
Zobacz: Hugo, De sacramentis, I,5,30 (PL 176,260 D); oraz Summa sententiarum,
II,5 (PL 171,1114 C-D; 176,87 B). Z obu coś jest zaczerpnięte; na końcu raczej coś z tejże
Glossa, jak wyżej: Dystynkcja 1, rozdział 4, n. 7.
16
Kol 1,12 Który nas godnymi uczynił działu dziedzictwa świętych; Pwt 32,8 Założył
granice narodów, według liczby aniołów Boga, według dawniejszego tłumaczenia (CSEL
12,665, linia 11n). Zobacz: Augustyn, Enchiridion, rozdział 29 (PL 40,246; CCL 46,65);
De civitate Dei, XXII, rozdział 1, n. 2 (PL 41,752; CSEL 40-1,583; CCL 48,807); Grzegorz,
In Evangelia, homilia 34, n. 11 (PL 76,1252 B – 1253 C).
n
Numery 1 i 3 oparte są na Summa sententiarum, II,1 (PL 171,1107 A-B; 176,79 D – 80 C).
17
Zobacz wyżej: księga I, Dystynkcja 45, rozdział 4, n. 2.
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3. Druga. Po drugie zaś można odpowiedzieć, że dlatego Bóg chciał
ją połączyć z ciałem, by w ludzkim stworzeniu ukazać nowy wzór owego
zjednoczenia uszczęśliwiającego, które jest między Bogiem a duchem,
w którym miłowany jest z całego serca i oglądany twarzą w twarz.18 Stworzenie bowiem sądziłoby, że nie może [335] połączyć się ze swoim Stwórcą tak wielką bliskością, by go całą duszą umiłowało i poznało, gdyby nie
widziało że duch, który jest najwspanialszym stworzeniem, z tak niskim,
to jest z ciałem, które jest z ziemi, w tak wielkiej miłości się łączy, iż nie
można go przymusić do tego, by chciał je opuścić, jak Apostoł dowodzi
mówiąc:19 Nie pragniemy być zwleczeni, lecz przyobleczeni ciałem: przez
co okazuje się, że duch stworzony z Duchem niestworzonym łączy się niewypowiedzianą miłością.
4.o Jako przykład więc przyszłej wspólnoty która dokona się między
Bogiem a duchem rozumnym w jego uwielbieniu, duszę z cielesnymi ubiorami i ziemskimi mieszkaniami połączył, i sprawił, że mulista materia żyje
życiem rozumnym, aby człowiek wiedział, że skoro Bóg mógł tak nierówne natury ciała i duszy połączyć w jeden związek i w tak wielką przyjaźń,
nie będzie dlań w przyszłości niemożliwe niskości stworzenia rozumnego,
chociaż dalece niższej, podnieść do uczestnictwa w swojej chwale. – Ponieważ więc jako wzór duch rozumny w części aż do wspólnoty cielesnego
ciała został upokorzony, by przypadkiem w tym nie zdał się zbyt poniżony, opatrzność Boga dodała, że potem zostanie wywyższony z tym samym
ciałem uwielbionym do wspólnoty z tymi, którzy wytrwali w swej czystości; by ponieważ ze zrządzenia Stworzyciela swego mniej otrzymał stwarzany, potem przez jego łaskę otrzymał uwielbiony. Tak więc Bóg Stwórca,
duchy rozumne według wolnej woli swojej różnym losem rozrządzając,
tym, które pozostawił w ich czystości ustanowił mieszkanie wysoko w niebie, tym zaś, które połączył z ziemskimi ciałami, mieszkanie nisko na ziemi; jednym i drugim dając prawidło posłuszeństwa, aby te z tego gdzie były
nie spadły, a tamte z tego, gdzie były, wstąpiły do tego, gdzie nie były. Uczynił przeto Bóg człowieka z dwojakiej substancji, ciało lepiąc z ziemi, duszę
zaś czyniąc z nicości.
5.p Trzecia. Także dlatego dusze zjednoczone są z ciałami, by w nich
służąc Bogu, większy zasłużyły wieniec.
6. Po tajemnicy Trójcy trzeba mówić o trojakim stworzeniu, a najpierw o godniejszym, to jest anielskim. Z powyższych wynika, że stworzenie rozumne zostało podzielone na anielskie i ludzkie, z których jedno
18

Mt 22,37 i 1 Kor 13,12.
2 Kor 5,4.
o
Z pewnymi opuszczeniami dosłownie zaczerpnięty z Hugona, De sacramentis, I,6,1
(PL 176,263 C – 264 C).
p
Ten dowód jest z Summa sententiarum, II,1 (PL 171,1107 B; 176,80 C); gdzie i n. 6
wydaje się podsunięty.
19
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całe [336] jest duchowe, to jest anielskie; drugie częściowo duchowe,
częściowo cielesne, to jest człowiecze. – Skoro więc o nich należy rozprawiać, mianowicie o stworzeniu duchowym i cielesnym, o rozumnym i nierozumnym, by od spojrzenia na Stwórcę rozum nasz zmierzał do poznania
stworzenia godniejszego, a wreszcie zstąpił do rozpatrywania cielesnego,
tak tego, które jest rozumne, jak tego, które nie jest rozumne, by za tajemnicą Trójcy niestworzonej postępowała nauka o trojakim stworzeniu oraz
co z nim zrośnięte i co mu się zdarza.
DYSTYNKCJA II
Rozdział 1r (7).
1.s Co należy rozpatrzyć o aniołach. O anielskiej więc naturze to najpierw trzeba rozpatrzyć: kiedy została stworzona, i gdzie, oraz jaka uczyniona, gdy najpierw była stwarzana; potem jaka stała się przez odwrócenie
niektórych i zwrócenie niektórych; o doskonałości także i chórach i różnicy darów, oraz o obowiązkach i imionach a także o wielu innych coś powiedzieć należy.
2.t Najpierw mówi kiedy aniołowie zostali stworzeni, w czym powagi zdają się sobie sprzeciwiać. Pewne powagi zdają się nasuwać, że
aniołowie zostali stworzeni przed wszelkim stworzeniem. Stąd owo:20
Pierwsza ze wszystkich stworzona jest mądrość, co pojmuje się o naturze
anielskiej, która w Piśmie Świętym często zwana jest życiem, mądrością
i światłością.21 Bo ta mądrość, którą jest Bóg, nie jest stworzona; Syn bowiem jest mądrością Ojca zrodzoną, nie uczynioną, nie stworzoną; a cała
Trójca jest jedną mądrością, która nie jest uczyniona, ani stworzona, ani
zrodzona, albo pochodząca.22 O życiu więc aniołów należy przyjąć to, co
o owej [337] mówi Pismo, kiedy została uczyniona, mianowicie pierwsza
ze wszystkich.23 – Lecz znów inne Pismo powiada:24 Na początku stworzył
r
Zobacz: E. Bertola, Il problema delle creature angeliche in Pier Lombardo, w Pier
Lombardo I,2(1957)33-54.
s
Prócz bardzo niewielu słów wzięty z Hugona, De sacramentis, I,5,1 (PL 176,245 D –
246 D); lecz „gdzie” znajduje się w Summa sententiarum, II,1 (PL 171,1107 B; 176.80 D).
t
Sporządzony z Summa sententiarum, II,1 (PL 171,1107 B-C; 176,80 D – 81 A), oraz
Hugona, De sacramentis, I,5,2 (PL 176,247 A-B).
20
Syr 1,4.
21
Według Augustyna, Confessiones, XII, rozdział 15, n. 20 (PL 32,833; CSEL 33,322n);
De Genesi ad litteram, I, rozdział 9, n. 17 (PL 34,252n; CSEL 28-I,13); oraz Izydora, Sententiae, I, rozdział 10, n. 3 (PL 83,554 B).
22
Zobacz wyżej: Księga I, Dystynkcja 32, rozdziały 2-6.
23
Zobacz: Glossa ordinaria na Rdz 1,3 (u Mikołaja z Liry, I,24a; v 3b); z Augustyna,
De Genesi ad litteram, I, rozdział 17, n. 32 (PL 34,258; CSEL 28-I,24).
24
Rdz 1,1.
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Bóg niebo i ziemię; a u Proroka:25 Tyś, Panie, na początku ziemię ugruntował i dziełem rąk twoich są niebiosa. – I wydaje się, że z twierdzeń tych
powstaje pewne przeciwieństwo. Bo jeżeli pierwsza ze wszystkich stworzona została mądrość, wszystko wydaje się uczynione po niej; i tak po
niej wydają się uczynione niebo i ziemia, a ona uczyniona przed niebem
i ziemią. Znów jeżeli na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, nic nie zostało uczynione przed niebem i ziemią, ani sama mądrość nie została uczyniona
przed niebem i ziemią. Skoro więc to wydaje się przeciwne, a w Piśmie
Świętym nie godzi się myśleć, że jest coś z przeciwności, szukajmy zrozumienia prawdy.
3.u Uczy co należy utrzymywać, określając powyższe powagi. Wydaje się przeto, że należy utrzymywać to, iż razem stworzone zostało stworzenie duchowe, to znaczy anielskie oraz cielesne, zgodnie z czym można
brać owo Salomonowe:26 Który żyje na wieki, stworzył wszystko razem,
to znaczy naturę duchową i cielesną. I tak nie wcześniej co do czasu stworzeni zostali aniołowie niż owa materia cielesna czworga żywiołów. A jednak pierwsza ze wszystkich stworzona jest mądrość, ponieważ chociaż nie
co do czasu, to jednak poprzedza godnością.
4.v Że razem stworzone zostało cielesne i duchowe stworzenie potwierdza powagą. Że zaś razem stworzone zostało duchowe i cielesne
stworzenie otwarcie dowodzi Augustyn, Super Genesim,27 mówiąc że przez
niebo i ziemię rozumie się stworzenie duchowe i cielesne; i one stworzone
są na początku, mianowicie czasu; lub w początku, ponieważ najpierw
zostały uczynione.
[338] Rozdział 2w (8).
Że nic nie zostało uczynione przed niebem i ziemią, nawet czas:
z czasem bowiem wszystko stworzone zostało, a nie z czasu. Przed nimi
bowiem nic się nie stało. Nawet czas nie został uczyniony przed duchową,
czyli anielską naturą, oraz przed cielesną, czyli materią ową zmieszaną
z czterech żywiołów. One bowiem z czasem zostały stworzone, nie z czasu,
lub w czasie; jak i czas nie został stworzony w czasie, bo nie było czasu
25

Ps 101,26.
Wzięty z Summa sententiarum, II,1 (PL 171,1107 C; 176,81 A); zobacz także Hugona,
De sacramentis, I,1,2 oraz 5 (PL 176,188 A, 189 D).
26
Syr 18,1.
v
Powaga Augustyna mieści się w Prothemata Glossae ordinariae (u Mikołaja z Liry
I,22d; v 1c).
27
De Genesi ad litteram, I, rozdział 1, nn. 2-3 oraz rozdział 3, n. 7 (PL 34,249; CSEL
28-I,4n,7). Zobacz także: De civitate Dei, XI, rozdział 33 (PL 41,347; CSEL 40-I,564; CCL
48,354); Confessiones, XII, rozdział 13 (PL 32,831n; CSEL 33,320).
w
Zobacz: Summa sententiarum, III,1 (PL 171,1116 C; 176,89 A); a także Hugo, De
sacramentis, I,1,6 (PL 176,192 B); tu i tam zagadnienie jest wskazywane.
u
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przedtem, niż było niebo i ziemia. – Stąd Augustyn w księdze De Trinitate
powiada,28 że Bóg był panem zanim był czas i nie w czasie zaczął być
panem, ponieważ panem był czasu, kiedy czas zaczął istnieć; a zaiste czas
nie zaczął się w czasie, ponieważ nie było czasu, zanim czas się zaczął.
Rozdział 3 (9)
1.x Że razem z czasem i ze światem zaczęło się stworzenie cielesne
i duchowe. Razem więc z czasem uczynione zostało stworzenie cielesne
i duchowe, i razem ze światem; i nie było stworzenia anielskiego przedtem
niż świat, ponieważ jak mówi Augustyn:29 „żadne stworzenie nie jest przed
wiekami, lecz od wieków”, z którymi się zaczęło.
2. Hieronim zdaje się sprzeciwiać, jakoby aniołowie byli przed czasem. Hieronim jednak, Super Epistolam ad Titum,30 wydaje się myśleć coś
innego, mówiąc: „Jeszcze nie dopełniło się sześć tysięcy lat naszego świata, a jak wielkie należy sądzić były wcześniej wieczności, jak wielkie czasy,
jak wielkie pochodzenia wieków, w których Aniołowie, Trony, Panowania
[339] i inne chóry służyły Bogu bez zmian i miar czasów i na rozkaz Boga
istniały?” Niektórzy trzymając się tych słów powiedzieli,31 że ze światem zaczął się czas wiekowy, lecz przed światem istniał czas wieczny, bez zmienności, a w nim twierdzą, że niezmiennie i bezczasowo aniołowie na rozkaz
Boga istnieli i mu służyli.
3.y My zaś raczej potwierdzamy to, co wyżej zostało powiedziane, według
zdolności naszego pojmowania, z zachowaniem uszanowania dla tajemnic,
w których niczego lekkomyślnie nie należy twierdzić; i sądzimy, że Hieronim powiedział to, tak nie myśląc, lecz przedstawiając pogląd innych.

28
Księga V, rozdział 16, n. 17 (PL 42,922; CCL 50,225). Zobacz także: Sermo 5, rozdział 5
(PL 38,25; CCL 41,5); Confessiones, XII, rozdział 12 (PL 32,831; CSEL 33,319n), oraz tu wyżej,
Księga I, Dystynkcja 30, rozdział 1, nn. 1-2.
x
Zobacz: Glossa Lombarda do Ef 3,10 (PL 192,190 C).
29
De Genesi ad litteram, V, rozdział 19, n. 38 (PL 34,335; CSEL 28-I,162).
30
Na Tt 1,2: Ante tempora saecularia: „Lecz jeszcze nie dopełniło się tysiąclecie naszego
świata, a jak wielkie... istniały” (PL 26[1845]560 A).
31
Chociaż, (bez sprzeciwu Mistrza), do tych słów Hieronima nie został przyklejony
Orygenes, według Summa sententiarum, II,1 (PL 171,1107 C – 1108 A; 176,81 A-B), która
jest źródłem tego numeru, zdanie to jest Orygenesa, Periarchon, II, rozdział 3, oraz III,
rozdział 5 (PG 11,188nn, 327 nn); zobacz także Grzegorza z Nazjanzu, Oratio 38, nn. 8-10;
Oratio 41, nn. 4-6 (PG 36,319 A – 322 C; 627B – 630 D); odrzuca je Augustyn, De civitate
Dei, XI, rozdział 6 (PL 41,321n; CSEL 40-I, 519 n; CCL 48,326); wśród Łacinników potwierdza je Jan Kasjan, Conlationes, konferencja 8, rozdział 7 (PL 49,730 B – 733 A; CSEL
13,222n).
y
Zaczerpnięty z tego samego źródła, prócz słów „według zdolności... nie należy twierdzić”, które wzięte są z Hugona, De sacramentis, I,5,4 (PL 176,249 A). O numerach 1 oraz
3 zobacz także: Piotr Abelard, Sic et non, rozdział 46 (PL 178,1412 D).
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Rozdział 4 (10).
1.z Gdzie aniołowie zostali zaraz stworzeni: mianowicie w empirejskim, które tuż po stworzeniu wypełnione zostało aniołami. Wykazano już kiedy stworzona została natura anielska; teraz należy zwrócić
uwagę, gdzie została uczyniona.
2. Świadectwami niektórych powag otwarcie dowodzi się, że aniołowie
przed upadkiem byli w niebie i stąd niektórzy spadli z powodu pychy, inni
zaś, którzy nie zgrzeszyli, tam pozostali. Stąd w Ewangelii Pan rzecze:32
Widziałem szatana, jak błyskawicę z nieba spadającego. A niebem nie
nazywa się tu sklepienia, które uczynione zostało dnia drugiego,33 lecz
niebo jaśniejące, które zwie się empirejskie, to znaczy ogniste, od blasku
nie od żaru, które tylko uczynione, aniołami zostało napełnione, jest ono
ponad sklepieniem.
3.a I to empirejskie niektórzy wyjaśniacze Pisma Świętego chcą rozumieć
pod mianem niebo, gdzie Pismo mówi:34 Na początku stworzył Bóg [340]
niebo i ziemię. – Strabo. „Niebem, powiada Strabo,35 nie nazywa tu widzialnego sklepienia, lecz empirejskie, to jest ogniste lub umysłowe, które
nie od żaru, lecz od blasku jest nazywane, które tylko uczynione, aniołami
zostało napełnione. Skąd:36 Gdy mię chwaliły wespół gwiazdy zaranne”
itd. – Beda. O tym także Beda tak mówi:37 „To wyższe niebo, które oddzielone jest od obrotności świata, zaraz gdy zostało stworzone, napełnione
zostało świętymi aniołami: Pan świadczy, że oni na początku z niebem i ziemią są stworzeni, mówiąc:38 Gdzieś był, gdy mię chwaliły wespół gwiazdy
zaranne i śpiewali wszyscy synowie Boży? Gwiazdami zarannymi i synami
Bożymi zwie tychże aniołów. Niebo bowiem, na którym umieszczone są
światła”, nie na początku, lecz dnia drugiego uczynione zostało.39 – Z tego
wynika, że w empirejskim byli wszyscy aniołowie, przed upadkiem niektórych, oraz że aniołowie stworzeni zostali razem z niebem empirejskim
i z bezpostaciową materią wszelkich cielesnych.
z
W numerach 1 oraz 2 zagadnienie postawione jest jak w Summa sententiarum, II,1
(PL 171,1108 A-B; 176,81 C), skąd też są słowa: „Stąd w Ewangelii... zostało napełnione”, 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
Zobacz: Rdz 1,8.
a
Opiera się na Glossa ordinaria do Rdz 1,1-2 jak wskazują przypisy rzeczowe.
34
Rdz 1,1.
35
Glossa ordinaria do Rdz 1,1 (u Mikołaja z Liry I,23c; v 2b); z Pseudo Remigiusza
z Auxerre, Commentaria in Genesim, (Strabo?) do tego urywka (PL 131,54n). Zobacz J. Blic,
w Recherches de Théologie ancienne et médievale 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
Zobacz: Rdz 1,6-8.
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5b (11).
Że razem stworzona została materia rzeczy widzialnych i natura
niewidzialnych, oraz jedna i druga co do czegoś bezpostaciowa, a co
do czegoś upostaciowana. Razem więc materia rzeczy widzialnych i natura niewidzialnych została stworzona, i obie były co do czegoś bezpostaciowe, a co do czegoś upostaciowane. Jak bowiem cielesnych materia zmącona
i zmieszana, która po grecku zwana jest chaosem, na tym początku pierwotnego stworzenia miała postać mieszaniny, a nie miała postaci rozdzielenia
i rozróżnienia dopóki potem nie została upostaciowana i otrzymała różne
postaci, tak duchowa i anielska natura w swym stworzeniu upostaciowana
została według właściwości natury, a jednak nie miała tej postaci, którą potem przez miłość i zwrócenie do swego Stworzyciela miała otrzymać, lecz
była bezpostaciowa bez [341] niej. – Stąd Augustyn,40 na wiele sposobów
wyjaśniając powyższe słowa Księgi Rodzaju, mówi że przez niebo pojmuje
się „bezpostaciową naturę życia duchowego, jak może istnieć w sobie, nie
zwrócona do Stwórcy w czym się postaciuje; przez ziemię cielesną materię
bez wszelkiej jakości, która ukazuje się w materii upostaciowanej.”
6c (12).
W jaki sposób Lucyfer powiedział według Izajasza: Wstąpię na
niebo itd., skoro był w niebie. Tu zwykło się pytać, jeżeli aniołowie byli
w niebie empirejskim gdy tylko zostali uczynieni, w jaki sposób, jak czyta
się u Izajasza,41 Lucyfer mówi: Wstąpię na niebo i wywyższę stolicę moją,
i będę podobny Najwyższemu. – Rozwiązuje. Lecz tam niebem zwie
wzniosłość Boga, której chciał dorównać; i jest tak: wstąpię na niebo, to
znaczy do równości Bogu.
DYSTYNKCJA III
Rozdział 1d (13).
1. Jacy uczynieni zostali aniołowie: mieli cztery przymioty w samym swym stworzeniu. Oto zostało wykazane, gdzie byli aniołowie zaraz
b
Pierwsza część z Hugona, De sacramentis, I,5,5 (PL 176,249 B); lecz: „zmącona i zmieszana, która po grecku zwana jest chaosem” zaczerpnięte jest z Summa sententiarum, III,
1 (PL 171,1116 C; 176,89 A), o tym urywku zobacz niżej Dystynkcja 12, rozdział 1, n. 2. –
Powaga Augustyna znajduje się w Prothemata Glossae ordinariae, do Księgi Rodzaju (I,22d;
v 1c).
40
De Genesi ad litteram, I, rozdział 1, n. 2 (PL 34,247; CSEL 28-I,4).
c
Z Summa sententiarum, II,1 (PL 171,1108 B; `76,81 D).
41
Iz 14,13-14.
d
Sporządzony z Summa sententiarum, II,2 (PL 171,1108 C-D; 176,81 D) a zwłaszcza
z Hugona, De sacramentis, I,5,7-8 (PL 176,250 A-B); z Hugonem bowiem nie trzy (jak

340

Księga II

gdy zostali stworzeni; teraz trzeba zbadać, jacy zostali uczynieni w samym
początku swego stworzenia.
2. A wydaje się mianowicie, że cztery były przymioty na początku ich istnienia, mianowicie istota prosta, to znaczy niepodzielna i niematerialna;
i rozróżnienie osobowe; i przez rozum naturalnie wszczepiony pojmowanie, pamięć i wola czyli miłość; również wolność woli, to [342] jest zdolność swobodnego skłaniania woli czy do dobra czy do zła; mogli bowiem
przez wolną wolę, bez przemocy i przymusu do jednego z dwojga własną
wolą się skłonić.
Rozdział 2e (14).
1. Czy wszyscy aniołowie byli równi w trojgu, mianowicie w istocie, w mądrości, w wolności woli. Tu należy rozpatrzyć, czy w substancji duchowej i mądrości rozumowej i wolności woli, które wszyscy mieli,
wszyscy byli równi: by pierwsze rozważanie było o substancji, drugie o formie, trzecie o mocy. Osoba bowiem jest substancją, mądrość formą, wolność woli mocą; i do substancji należy mianowicie prostota natury, do
formy zaś przejrzystość pojmowania, a do mocy sprawność woli rozumnej.
2. Tu mówi, że były w nich różne. Te więc istoty rozumne, które były
osobami i duchami, z natury proste a z życia nieśmiertelne, rozumie się,
że miały różną nikłość istoty, i różną przejrzystość mądrości, oraz różną
sprawność swobody.
3. Z podobieństwa ciał wykazuje, że tak jest. Tak jak w ciałach niejedna jest różnica co do istoty i postaci oraz wagi: jedne bowiem od drugich lepszą i godniejszą istotę i postać mają, i jedne od drugich lżejsze
i bardziej są chyże. W ten więc sposób należy wierzyć, że owe duchowe natury na początku swego stworzenia otrzymały różnice odpowiednie dla
swej czystości i wzniosłości, tak w istocie jak formie i zdolności, dzięki
którym jedni wyżsi, drudzy niżsi zostali ustanowieni mądrością Bożą, udzielającą jednym większych, innym mniejszych darów: aby ci, którzy wówczas
przez dobra naturalne przewyższali innych, ci też potem przez dary łaski
im przodowali. Którzy bowiem z natury bardziej nikli, a mądrością bardziej
przejrzyści stworzeni zostali, ci także większymi darami łaski zostali obdarzeni i godnością ustanowieni wybitniejsi od innych. Którzy zaś z natury
mniej nikli a mądrością mniej przejrzyści zostali stworzeni, mniejsze dary
łaski mieli i ustanowieni zostali niżsi, mądrością Boga porządkującego
wszystko słusznym rządem.
4. Zgodnie z czym należy rozpatrywać zdolność wyboru. W samej
zdolności wyboru należy zauważyć różnicę według różnej mocy natury, i różnej siły poznania i pojmowania.
w przytoczonej Summa sententiarum), ale cztery przymioty przypisuje się aniołom. O tym
rozdziale zobacz: H. Weisweiler, La «Summa Sententiarum» source de P. Lombard, w Recherches de Théologie ancienne et médievale 6(1934)146n.
e
Rozdział ten jest skrótem Hugona, De sacramentis, I,5,8-11 (PL 176,250 B – 251 B).
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[343] 5. Że mniejsza nikłość nie sprowadza słabości natury, mniejsze poznanie nieznajomości mądrości, a mniejsza wolność konieczności. A jak różna moc i nikłość natury nie sprowadza słabości, i mniejsze
poznanie nie wnosi nieznajomości mądrości, tak niższa wolność nie nakłada wyborowi żadnej konieczności woli.
Rozdział 3f (15).
Co aniołowie mieli wspólne i równe. A jak w powyższych aniołowie
różnili się, tak i coś wspólnego i równego mieli. Że byli duchami, że byli
nierozkładalni i nieśmiertelni, to było wspólne wszystkim i równe. W nikłości zaś istoty, i pojmowaniu mądrości, i wolności woli, różnili się. Te zrozumiałe różnice niewidzialnych stworzeń ten tylko mógł pojąć i zważyć,
kto wszystko uczynił pod miarą, liczbą i wagą.42
Rozdział 4g (16).
1. Czy aniołowie zostali stworzeni dobrzy albo źli, sprawiedliwi
albo niesprawiedliwi, i czy była jakaś zwłoka między stworzeniem
a upadkiem. To także wydaje się godne zbadania, o co też wielu zwykło
pytać, czy dobrzy albo źli, sprawiedliwi albo niesprawiedliwi, stworzeni
zostali aniołowie, i czy była jakaś zwłoka między stworzeniem a upadkiem,
albo upadli bez zwłoki na samym początku stworzenia.
2. Pogląd niektórych, mówiących, że aniołowie stworzeni zostali
w złości i bez wszelkiej zwłoki upadli. Niektórzy bowiem sądzili,43 że
aniołowie, którzy upadli, [344] stworzeni byli źli, a nie wolną wolą skłonili się do złości, lecz w złości przez Boga zostali uczynieni; i że nie było jakiejś zwłoki między stworzeniem a upadkiem, lecz od początku odstąpili;
inni zaś stworzeni zostali w pełni szczęśliwi.
f

Prawie cały z Hugona, De sacramentis, I,5,12 (PL 176,251 B-C).
Mdr 11,21.
g
Zobacz J. Schupp, Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus, Freiburg im Breisgau
1932,49nn. Zagadnienie tego rozdziału stawia Hugo, De sacramentis, I,5,19 (PL 176,254 A-B),
oraz Summa sententiarum, II,2 (PL 171,1108 C-D; 176,81 D – 82 A); może razem z tą sumą,
która zaczyna się: Principium et causa omnium Deus, niegdyś tytułowaną Sententiae Anselmi
(wyd. F. Bliemetzrieder, w BGPTMA XVIII, zeszyt 2-3, 52n); oraz tą Deus de cuius principio
(wyd. H. Weisweiler, w Recherches de Théologie ancienne et médievale 5(1933)256 linia
6-18).
43
Tu Mistrz źle łączy dwa poglądy: tych mianowicie, którzy mówią, że demony zostały
stworzone w złości, oraz tych, którzy sądzą, że oni ledwie stworzeni, zaraz bez zwłoki upadli.
Pierwszy omawia i odrzuca Augustyn, De Genesi ad litteram, XI, rozdziały 27-30 (PL 34,
439nn; CSEL 28-I,359-364); drugiemu natomiast sprzyja (zobacz numer 3 tego rozdziału),
a utrzymują: Summa «Deus de cuius principio et fine tacetur» (wyd. H. Weisweiler, w Recherches de Théologie ancienne et médievale 5[1933]256) oraz Summa sententiarum, II,3 (PL
171,1110 B-C; 176,83 C). Zobacz także Hugo, De sacramentis, I,5,19 (PL 176,254 B).
42
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3.h Ci bronią swego poglądu powagą Augustyna, tak mówiącego Super
Genesim:44 „Nie na próżno można sądzić, że diabeł padł od początku czasu,
i że nie żył kiedyś pokojowy i szczęśliwy ze świętymi aniołami, lecz zaraz
odstąpił. Dlatego Pan mówi:45 On był mężobójcą od początku, i w prawdzie się nie ostał, byśmy pojęli, że w prawdzie nie ostał się, odkąd jest stworzony, który ostałby się, gdyby chciał się ostać.” – Tenże w tymże powiada:46
„Nie próżno trzeba sądzić, że diabeł upadł od samego początku czasu, albo
stworzenia swego, i nigdy nie ostał się w prawdzie. Stąd niektórzy mniemają, że nie skłonił się do tej złości wolną wolą, lecz w niej, chociaż przez
Boga, sądzą, że jest stworzony, zgodnie z tym błogosławionego Hioba,
który rzecze:47 To jest początek stworzenia Bożego, który uczynił Bóg,
by mu naigrawano od aniołów jego. A prorok mówi:48 Smok ten któregoś
stworzył, by naigrawać się z niego. Tak jakby od razu stworzony został zły,
zawistny i diabeł, a nie zgorszony wolą.”
4.i Tymi i innymi świadectwami posługują się ci, którzy mówią, że aniołowie którzy upadli, stworzeni zostali źli i bez zwłoki runęli. – Że zaś ci,
którzy ostali się, zostali stworzeni doskonali i szczęśliwi, umacniają powagą Augustyna, który Super Genesim powiada,49 że przez niebo oznaczone
jest „stworzenie duchowe, które od początku, którym zostało uczynione,
zawsze jest i doskonałe i szczęśliwe.”
5.k Prawdopodobne zdanie innych, którzy mówią, że wszyscy aniołowie zostali stworzeni dobrzy i była jakaś mała zwłoka między stworzeniem a upadkiem. Innym zaś wydaje się, że wszyscy aniołowie zostali
stworzeni dobrzy i na samym początku stworzenia [345] byli dobrzy, to
znaczy bez wady; i byli sprawiedliwi: to znaczy niewinni; lecz nie byli sprawiedliwi, to znaczy mający ćwiczenie w cnotach. Nie byli bowiem jeszcze
obdarzeni cnotami, które dodane były w umocnieniu przez łaskę, tym
którzy się ostali; podczas gdy inni przez wolną wolę pyszniąc się padli. –
Mówią, że była jakaś krótka zwłoka między stworzeniem a upadkiem lub
umocnieniem. I w tym krótkim czasie wszyscy byli dobrzy, wprawdzie nie
h

Dwie powagi Augustyna zaczerpnięte z Glossa ordinaria, do Rdz 3,1 (u Mikołaja
z Liry, I,40d oraz 41a; v 24 c oraz 25 b).Pierwsza znajduje się, z pewnymi zmianami, także
w Summa sententiarum, II,3 (PL 171,1110 C; 176,83 D).
44
De Genesi ad litteram, XI, rozdział 16, n. 21 (PL 34,437; CSEL 28-I,349).
45
J 8,44.
46
Księga XI, rozdziały 19-20, nn. 26-27 (PL 34,439n; CSEL 28-I,351nn).
47
Hi 40,14 według dawnego przekładu u Augustyna.
48
Ps 103,26.
i
Powaga Augustyna znajduje się w Prothemata Glossae ordinariae, do Księgi Rodzaju
(u Mikołaja z Liry, I,22d; v 1c).
49
De Genesi ad litteram, I, rozdział 1, n. 3 (PL 34,247; CSEL 28-I,4).
k
Numery 5-7 dotyczą poglądu Summa sententiarum, 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 sacramentis, I,5,19-20 (PL 176,254 B – 255 A), czego uzasadnienie jest w numerze 7 (tamże 254 C).
Zobacz także Roberta Pulla, Sententiae, II,5 (PL 186,724 B).
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przez używanie wolnej woli, lecz przez dobrodziejstwo stworzenia. I tacy
byli, którzy mogli się ostać, to znaczy nie upaść, przez dobro stworzenia,
a upaść przez wolną wolę. Mogli bowiem zgrzeszyć i nie zgrzeszyć, lecz nie
mogli postępować do zasługi życia, gdyby łaska nie została im dodana,
która dodana została niektórym w umocnieniu.
6. Powagą potwierdzają, że tak jest. – Augustyn. I żeby to potwierdzić posługują się świadectwem Augustyna, który Super Genesim mówi,50
że natura anielska najpierw bezpostaciowo stworzona i nazwana niebem,
potem upostaciowana i nazwana światłem, kiedy zwróciła się do Stwórcy,
doskonałą miłością doń się przywiązując. Dlatego najpierw powiedziane
jest:51 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię; a potem dodane:52 I rzekł
Bóg: Niech się stanie światłość! I stała się światłość, ponieważ najpierw
chodzi o stworzenie duchowej natury bezpostaciowej, potem jej upostaciowienie.
7. Wzmacniają to rozumem. Rozum także sprzeciwia się tym, którzy
mówią, że aniołowie zostali stworzeni źli. Nie mógł bowiem najlepszy
Stwórca być sprawcą zła. I dlatego wszystko było dobre, co oni od niego
mieli; i wszystko było dobre, ponieważ wszystko było z niego. Tym sposobem dowodzi się, że wszyscy aniołowie byli dobrzy, gdy po raz pierwszy
zostali uczynieni, lecz tą dobrocią, którą przyjęła natura początkowa.
8.l Wprowadza dowód Augustyna przeciwko tym, którzy mówią,
że aniołowie zostali uczynieni źli: wyjaśnia słowa w Księdze Hioba,
które oni przytaczali za sobą. I dlatego Augustyn, usuwając pogląd tych,
którzy sądzą, że aniołowie zostali stworzeni źli, powagą i rozumem dowodzi, że stworzeni zostali dobrzy; [346] a powyższe słowa błogosławionego
Hioba, które oni za sobą wprowadzali, jak mają być pojmowane wyjaśnia,
tak mówiąc Super Genesim:53 „Wszystko, rzecze, uczynił Bóg bardzo
dobre54”; przeto naturę aniołów uczynił dobrą. A „ponieważ niesprawiedliwe jest i za żadną winę Bóg nie potępia w kimś tego, co stworzył, należy
wierzyć, że nie natura winna być karana, lecz zła wola; i nie o jego naturę
chodzi, gdy powiedziano:55 On jest początkiem dróg Bożych itd., lecz ciało powietrzne, które do takiej woli Bóg dostosował; albo samo zrządzenie
Boga, którym nawet wbrew woli uczynił go pożytecznym dla dobrych; albo
działanie samego anioła, bo chociaż Bóg przewidział, że wolą stanie się zły,
jednak go uczynił, przewidując jak wielkie dzieła uczyni z niego swoją dobrocią. Więc początkiem dróg Bożych jest zwany, bo chociaż Bóg wiedział,
50

De Genesi ad litteram, I, rozdział 3, n. 7 (PL 34,248n; CSEL 28-I,7).
Rdz 1,1.
52
Rdz 1,3.
l
Powagi Augustyna, z pewnymi wszakże opuszczeniami a innymi wtrętami, wzięte z Glossa
ordinaria do Rdz 3,1 (u Mikołaja z Liry, I,41a; v 25b-c).
53
De Genesi ad litteram, XI, rozdziały 21-22, nn. 28-19 (PL 34,440n; CSEL 28-I,353nn).
54
Rdz 1,31.
55
Hi 40,14; o tym urywku wyżej, Dystynkcja 3, rozdział 4, n. 3.
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że on wolą stanie się zły, aby szkodził dobrym, jednak stworzył go, by przez
niego dobrym pomagał. Zrobił zaś to, by igrano z nim. Igra się bowiem
z nim, gdy świętym pomaga jego kuszenie; tak jak i źli ludzie, (których Bóg
przewidując złych, jednak stworzył na pożytek świętych), są igraszką, gdy
świętym dawany jest postęp przez ich dokuczanie. Lecz on jest początkiem,
ponieważ wyprzedza starodawnością i pierwszeństwem złości. To zaś igranie złych aniołów i ludzi dokonuje się przez świętych aniołów, ponieważ
im poddaje złych aniołów i złych ludzi, by nie mogli tyle, ile usiłują, lecz
ile mają dopuszczone.” – Oto jasno wykazał, jak wspomniane słowa Hioba
należy pojmować, i stwierdził, że natura anielska stworzona została dobra.
9. Rozprawia w jaki sposób należy pojmować słowa Pana, jawnie
przekazując, że aniołowie zostali stworzeni dobrzy, a po stworzeniu
upadli. Następnie otwiera, jak należy brać słowa Pana, które wyżej przytoczył;56 gdzie wyjaśnia także własne słowa, które uprzednio powiedział,
jasno ucząc, że aniołowie zostali stworzeni dobrzy, a po stworzeniu, wstawiając jakąś krótką zwłokę,57 upadli; tak mówiąc:58 „Co uważa się, że diabeł nigdy w prawdzie nie stał, nigdy szczęśliwego życia nie prowadził, lecz
od początku upadł, nie tak należy pojmować, by sądzono, iż przez Boga
został stworzony zły, bo że od po- [347] czątku upadł nie byłoby powiedziane: nie upadł bowiem, jeżeli taki, to jest zły, został uczyniony. Z czego
bowiem by upadł? Wcześniej więc uczyniony, zaraz odwrócił się od prawdy, rozkoszując się własną mocą, nie zakosztował słodyczy życia uszczęśliwiającego, którym wzgardził nie przyjętym, lecz nie chcąc przyjąć utracił.
Upadku swego nie mógł przewidzieć, ponieważ mądrość jest owocem pobożności.59 Zaraz zaś, gdy uczyniony został, spadł, nie z tego co przyjął,
lecz co przyjąłby, gdyby chciał się Bogu poddać.” Oto tu otwarcie wyjaśnia,
że aniołowie zostali stworzeni dobrzy, a po stworzeniu upadli.
10.m I była tam jakaś mała zwłoka, chociaż bardzo krótka. Co potwierdza Orygenes Super Ezechiel mówiąc:60 Wąż, wróg przeciwny prawdzie,
jednak nie od początku; i nie zaraz na piersiach i na brzuchu swoim się
czołgał.61 Tak jak Adam i Ewa nie zaraz zgrzeszyli, tak i wąż, kiedyś nie wąż,
gdy w raju rozkoszy przebywał. Bóg bowiem nie uczynił złości.” Oto otwarcie mówi, że po stworzeniu i upływie krótkiej zwłoki upadł.
56
Dystynkcja 3, rozdział 4, n. 3, mianowicie J 8,44 On był mężobójcą od początku, i w prawdzie 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 poniżej przypis do Dystynkcji 4, n. 4.
58
De Genesi ad litteram, XI, rozdział 23, n. 30 (PL 34,441; CSEL 28-I,355).
59
Zobacz: Syr 43,37 i pobożnie żyjącym dał mądrość; oraz Augustyn, Enchiridion, rozdział 2 (PL 40,231n; CCL 46,49).
m
Słowa Orygenesa, (a raczej parafraza), z jakiegoś nieznanego źródła; nie ma ich w Glossa
ordinaria na Ez 28,12.
60
Homilia 1, n. 3 (PG 13,671 B).
61
Zobacz: Rdz 3,14.
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11.n Dlatego wydaje się, że te słowa62 trzeba brać tak:63 „Mężobójcą był
od początku lub kłamcą, to znaczy natychmiast po początku, kiedy sobie
równość z Bogiem obiecał64 i zabił samego siebie, ten który w Ewangelii
zwie się człowiek.65 I w prawdzie się nie ostał, bo w niej nie był, lecz od
początku czasu, to znaczy natychmiast po początku czasu, odstąpił. – Może
też i tak to być brane: Od początku mężobójcą był lub kłamcą, to znaczy
od kiedy stworzony został człowiek, którego z zazdrości strącił w śmierć
i błędnie uwiódł.66 – Z wyżej powiedzianych więc jest jasne, że wszyscy
aniołowie stworzeni zostali dobrzy, a po stworzeniu jedni odpadli od
dobra, które posiadaliby, gdyby wytrwali.
[348] Rozdział 5o (17).
Że przed upadkiem lub umocnieniem była w aniołach trojaka mądrość. Tu zwykło się pytać, jaką mądrość mieli przed upadkiem lub umocnieniem. – Było w nich trojakie poznanie naturalne: którym wiedzieli, że
zostali uczynieni, i przez kogo zostali uczynieni, i z kim zostali uczynieni.
I mieli jakąś znajomość dobra i zła, pojmując czego powinni pragnąć lub
co odrzucać.
Rozdział 6p (18).
Czy mieli jakąś miłość Boga lub siebie wzajem. Zwykło się także
pytać, czy mieli jakąś miłość Boga lub siebie wzajem. Na to można odpowiedzieć, że mieli miłość naturalną, jak pamięć, umysł i zdolność, którą
Boga i siebie poniekąd miłowali, którą jednak nie zasługiwali.
DYSTYNKCJA IV
Rozdział jedyny (19).
1.r Czy Bóg stworzył aniołów doskonałych i szczęśliwych, czy nieszczęśliwych i niedoskonałych. Potem należy zobaczyć, czy Bóg stworzył
aniołów doskonałych i szczęśliwych, czy nieszczęśliwych i niedoskonałych.
n

Opiera się na Summa sententiarum, II,3 (PL 171,1110 C; 176,83 C).
Mianowicie J 8,44.
63
Oba wyjaśnienia ma Augustyn: De Genesi ad litteram, XI, rozdział 16, n. 21 (PL 34,
437n; CSEL 28-I,348n); In Ioannem, traktat 42, n. 11 (PL 35,1703n; CCL 36,370); De civitate Dei, XI, rozdział 13 (PL 41,329; CSEL 40-I,532; CCL 48,334).
64
Zobacz Iz 14,13-14; zobacz wyżej Dystynkcja 2, rozdział 6.
65
Zobacz Mt 13,28: Nieprzyjazny człowiek to uczynił.
66
Zobacz Rdz 3,1-6; Mdr 2,24.
o
Jest streszczeniem Hugona, De sacramentis, I,5,14 (PL 176,252 B).
p
Zobacz: Summa sententiarum, II,2 (PL 171,1109 A; 176,82 B).
r
Zagadnienie pochodzi z Summa sententiarum, II,2 (PL 171,1108 C; 176,82 B), oraz Hugona, De sacramentis, I,5 (PL 176,253 C-D), skąd też częściowo zaczerpnięta jest odpowiedź.
62
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– Na co można odpowiedzieć, że nie zostali stworzeni ani w szczęśliwości,
ani w nieszczęściu. Nieszczęśliwi bowiem przed grzechem być nie mogli,
ponieważ nieszczęście jest z grzechu;67 bo gdyby nie było grzechu, nie byłoby
żadnego nieszczęścia. Ci którzy upadli nie byli też nigdy szczęśliwi, ponieważ nie znali swego wyjścia, to znaczy przyszłego grzechu i kary. Jeżeli
bowiem przewidzieli swój upadek, albo chcieli uniknąć, lecz nie mogli, i tak
byli nieszczęśliwi; albo mogli lecz nie chcieli, i tak byli głupi i źli.68
[349] 2.s Że źli aniołowie nie przewidywali swego upadku, dobrzy
zaś może przewidzieli przyszłe dobro. Dlatego mówimy, że nie przewidywali swego wyjścia i nie była im dana znajomość tego co miało się z nimi
stać. Dobrzy zaś i którzy wytrwali, może przewidywali swoją szczęśliwość. –
Stąd Augustyn mówi Super Genesim:69 „Jakim sposobem szczęśliwy wśród
aniołów był, kto nie przewidział swego przyszłego grzechu i kary? Pyta się,
dlaczego nie przewidział? Może Bóg nie chciał diabłu objawić, co uczyni
lub co będzie cierpiał, innym zaś chciał objawić, że mają pozostać w prawdzie.” – Tymi słowami Augustyn zdaje się oznajmiać, że aniołowie, którzy
upadli, nie przewidzieli swego upadku, i dlatego nie byli szczęśliwi; i że
aniołowie którzy wytrwali, przewidzieli, że będą mieli szczęśliwość, i istnieli pewni jej nadzieją: stąd w pewien sposób już byli szczęśliwi. I rzeczywiście, jeżeli tak było, można by mówić, że byli w jakiś sposób szczęśliwi;
inni zaś nie, którzy nie znali swego wyjścia.
3.t Przypuszczając a nie twierdząc powiedział to, mianowicie że
aniołowie, którzy wytrwali, przewidywali swoje dobro. Lecz Augustyn
powiedział to bardziej przypuszczając i pytając, niż twierdząc. Dlatego przeciwstawiając się i temu poglądowi dodał w dalszym ciągu:70 „Lecz dlaczego
wyróżniani byli od innych, że Bóg nie objawił im tego, co ich dotyczyło,
innym zaś objawił, skoro nie wcześniej jest mścicielem, niż ktoś grzesznikiem? Nie potępia on bowiem niewinnych.” Tu zdaje się nasuwać, że nie
objawił ani przyszłego zła tym, którzy mieli zgrzeszyć, ani przyszłego dobra tym, którzy mieli wytrwać. – I dlatego ani ci, którzy upadli, kiedykolwiek, ani ci, którzy wytrwali, aż do udoskonalenia, nie byli szczęśliwi; bo
nie mogli być szczęśliwi, jeżeli nie byli pewni szczęśliwości, albo jeżeli
niepewni byli potępienia. Stąd Augustyn w tymże dziele powiada:71 „Mówić
o aniołach, że w swoim rodzaju mogą być szczęśliwi, niepewni potępienia
67

Zobacz Prz 14,34: Grzech czyni ludzi mizernymi.
Zobacz: Augustyn, De Genesi ad litteram, XI, rozdział 18, n. 23 (PL 34,438; CSEL 28I,350).
s
Zobacz: Summa sententiarum, II,4 (PL 171,1112 C; 176,85 C). Powaga Augustyna pod
natchnieniem tejże Summa, wzięta z Glossa ordinaria na Rdz 3,1 (u Mikołaja z Liry I,40s;
v 24c oraz 25b).
69
De Genesi ad litteram, XI, rozdział 17, n. 22 (PL 34,438; CSEL 28-I,349).
t
Pierwsza powaga z tejże Glossa (40d; 25b); druga mieszana z tejże (41a oraz 40d; 25b).
70
De Genesi ad litteram, XI, rozdział 17, n. 22 (PL 34,438; CSEL 28-I,349n).
71
De Genesi ad litteram, XI, rozdzial 19, n. 25 (PL 34,439; CSEL 28-I,351).
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lub zbawienia, którzy nie mieliby ani nadziei, że [350] zostaną zmienieni
na lepsze, jest zbytnim zuchwalstwem.” „Jak bowiem mogą być szczęśliwi,72
dla których własna szczęśliwość jest niepewna?”
4.u Zbiera sumę powyższych potwierdzając, że wszyscy aniołowie
przed umocnieniem lub upadkiem szczęśliwi nie byli, chyba że przez
szczęście wziąć stan niewinności, w którym byli przed upadkiem.
Z powyższych wynika, że aniołowie, którzy upadli, nigdy nie byli szczęśliwi, chyba że za szczęśliwość ktoś bierze ów stan niewinności, w którym
byli przed grzechem. Ci zaś, którzy wytrwali, albo z objawienia Boga przewidywali swą szczęśliwość i tak pewnością nadziei w jakiś sposób byli
szczęśliwi; albo istnieli niepewni swej szczęśliwości, a tak inaczej nie byli
szczęśliwi, niż pozostali, którzy upadli. Mnie zaś prawdopodobniejsze
wydaje się to, co powiedziane zostało później.
5. Odpowiedź na to, o co pytano, czy aniołowie byli stworzeni
doskonali czy niedoskonali: i mówi się, że pod pewnym względem
byli doskonali, a pod pewnym względem niedoskonali. Na to zaś,
o co pytano, czy doskonali, czy niedoskonali byli stworzeni, można powiedzieć, że w pewien sposób byli doskonali, a w pewien inny niedoskonali.
Bo nie jednym sposobem coś zwane jest doskonałe, lecz wieloma.
6.v Że trzema sposobami zowie się doskonałe: według czasu, według natury, oraz wszech doskonałe. Doskonałym bowiem nazywa się
na trzy sposoby: jest bowiem doskonałe według czasu i jest doskonałe
według natury i jest wszech doskonałe. Według czasu doskonałe jest to, co
ma, czego wymaga czas i co według czasu mieć wypada; i tym sposobem
doskonali byli aniołowie przed umocnieniem i upadkiem. Według natury
doskonałe jest, co ma, cokolwiek należne jest lub wypada własnej naturze
do uwielbienia; i w ten sposób doskonali byli aniołowie po umocnieniu,
a będą święci po zmartwychwstaniu. Pow- [351] szechnie i najwyżej doskonałe jest, czemu niczego w ogóle nie brakuje i od czego pochodzą
wszelkie dobra; co jest samego Boga. Pierwsza więc doskonałość jest natury
stworzonej, druga natury uwielbionej, trzecia natury niestworzonej.
7. Krótko dotyka powyższego, dodając jacy byli aniołowie w zwróceniu i odwróceniu. Wykazane zostało jacy byli aniołowie w stworzeniu,
mianowicie dobrzy, a nie źli; i sprawiedliwi, to jest niewinni; i doskonali
72

Tamże (PL 34,438; CSEL 28-I,349).
Jasne jest, że Mistrz nigdy nie miał w rękach oryginału, czyli pełnego tekstu Augustyna
De correptione et gratia, gdzie rozważając to zagadnienie Augustyn mówi, że „diabeł i aniołowie jego... byli szczęśliwi, zanim upadli...; zażywali wprawdzie mniejszej szczęśliwości,
lecz bez żadnego braku” (rozdział 10, n. 27; PL 44,933). Ta sama nauka zawarta jest w De
civitate Dei, XI,13 (PL 41,328n; CSEL 40,531; CCL 48,333n); księgę tę Mistrz znał tylko za
pośrednictwem innych źródeł.
v
Co do litery zaczerpnięte z Summa sententiarum, II,2 (PL 171,1109 B; 176,82 C),
prócz ostatniego urywka, który wzięty jest ze słów Hugona, De sacramentis, I,5,16 (PL
176,253 B).
u
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pod pewnym względem, pod innym zaś niedoskonali. Szczęśliwi zaś nie
byli aż do umocnienia, chyba że szczęśliwość bierze się, jak już zostało powiedziane,73 za ów stan niewinności i dobroci, w którym zostali stworzeni.
DYSTYNKCJA V
Rozdział 1w (20).
O zwróceniu i umocnieniu stojących oraz odwróceniu i grzechu
upadłych. Rozważanie prowadzi po powyższych do pytania, jacy stali się,
gdy zostali podzieleni odwróceniem i zwróceniem. Zaraz bowiem po stworzeniu jedni do swego Stwórcy zwrócili się, drudzy się odwrócili. Zwrócić
się do Boga, to przylgnąć do niego miłością; odwrócić się, to mieć w nienawiści lub zazdrościć: matką bowiem zazdrości jest pycha,74 którą chcieli
zrównać się z Bogiem.75 W zwróconych jak w zwierciadle zaczęła odbijać
się mądrość Boga, którą są oświeceni; odwróceni zaś zostali zaślepieni.
I ci mianowicie zwróceni zostali i oświeceni przez Boga przez dodanie łaski;
tamci zaś zostali zaślepieni nie przez wpojenie złości, lecz przez opuszczenie łaski: którą opuścili nie tak, że uprzednio dana została zabrana, lecz
ponieważ nigdy nie została dodana, by się zwrócili. Takie jest więc zwrócenie i odwrócenie, którym podzieleni zostali ci, którzy z natury byli
dobrzy: by jedni byli dobrzy ponad to dobro przez sprawiedliwość, inni
zaś, zepsuwszy je przez winę, źli. Zwrócenie uczyniło sprawiedliwymi,
a odwrócenie niesprawiedliwymi. Oba były woli, a wola obu, wolności.
[352] Rozdział 2x (21).
Krótko dotyka wolnej woli, ucząc czym jest. Mieli bowiem wszyscy
wolną wolę, która jest swobodną mocą i zdolnością woli rozumnej. Mogli
bowiem wolą wybrać cokolwiek i rozumem osądzić, to jest rozróżnić: a na
tym polega wolność woli. I nie zostali stworzeni chcący odwrócić się lub
zwrócić, lecz zdolni do chcenia tego, albo tamtego; a po stworzeniu, swobodną wolą jedni wybrali zło, drudzy dobro. I tak oddzielił Bóg światłość

73

Jak wyżej, Dystynkcja 4, rozdział jedyny, n. 5.
Sporządzony z wypowiedzi Hugona, De sacramentis, I,5,23 (PL 176,256 D) oraz
Summa sententiarum, II,3 (PL 171,1109 C; 176,82 D). Zobacz także De sacramentis, I,5,24
(PL 176,257 A).
74
Augustyn, De Genesi ad litteram, XI, rozdział 14: “Przyczyną zazdrości pycha” (PL 34,
436; CSEL 28-I,346); w Glossa ordinaria do Rdz 3,1 (u Mikołaja z Liry, I,41a; v 25c).
75
Jak wyżej, Dystynkcja 2, rozdział 6.
x
Zobacz: Hugo, De sacramentis, I,5,21 (PL 176,255 C-D), skąd niektóre słowa, oraz Summa
sententiarum, II,3 (PL 171,1109 C; 178,82 D), skąd wzięty urywek ostatni.
w
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od ciemności, jak mówi Pismo,76 to jest aniołów dobrych od złych, i nazwał światłość Dniem, a ciemność Nocą, ponieważ dobrych aniołów
oświecił łaską swoją, złych zaś zaślepił.
Rozdział 3y (22).
Po stworzeniu coś zostało dane stojącym, przez co by się zwrócili, ale nie z jakiejś zasługi, mianowicie łaska współdziałająca. Jeżeli
zaś pyta się, czy po stworzeniu coś zostało udzielone zwróconym, przez co
by się zwrócili, to jest umiłowali Boga, mówimy, że została im udzielona
łaska współdziałająca, bez której rozumna natura nie może postępować do
zasługi życia. Upaść bowiem sama przez siebie może, lecz postępować bez
łaski wspierającej nie może.
Rozdział 4z (23).
Jakiej łaski anioł potrzebował, a jakiej nie. Nie potrzebował anioł
łaski, przez którą byłby usprawiedliwiony, bo nie był zły, lecz którą byłby
wsparty do doskonałego miłowania Boga i posłuszeństwa. – Która łaska
jest działająca, a która współdziałająca. Działająca zwie się łaska, którą
niezbożny jest usprawiedliwiany, to jest z niezbożnego staje się zbożny,
ze złego dobry; współdziałająca zaś, którą jest wspomagany do dobrego
chcenia skutecznie i do miłowania Boga przede wszystkim, oraz do [353]
czynienia dobra, i do wytrwania w dobru, i tego rodzaju, o czym później
pełniej powiemy.77 Dana została przeto aniołom, którzy wytrwali, łaska
współdziałająca, przez którą zwrócili się, by doskonale miłować Boga.
Zwrócili się więc od dobra, które mieli nie utracone, do większego dobra,
którego nie mieli, i ten zwrot dokonał się przez łaskę współdziałającą
z wolną wolą; która to łaska innym, którzy upadli, dodana nie została.
Rozdział 5a (24).
1. Czy powinno im być poczytane, że odwrócili się. Dlatego niektórzy zwykli zarzucać, że nie należy poczytywać tym, którzy się odwrócili, a nie
zwrócili, ponieważ bez łaski zwrócić się nie mogli. Lecz ona nie została dana;
i nie było ich winą, że nie została dana, ponieważ w nich jeszcze żadna wina
nie zaistniała.
76

Rdz 1,4-5.
Z Summa sententiarum, II,3 (PL 171,1109 D; 176,83 A).
z
Przedkłada krótko naukę Hugona z De sacramentis, I,5,24-25 (PL 176,257 A-C). Zobacz:
J. Schupp, Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus, 49-52.
77
W Dystynkcji 26 i 27.
a
Niemal dosłownie, z pewnymi dodatkami, z Summa sententiarum, II,3 (PL 171,1110
A-B; 83 A-B).
y

Księga II

350

2. Na co można powiedzieć, że którym łaska została dodana, to nie było
z ich zasług: inaczej bowiem już nie byłoby łaską,78 gdyby to, co jest z zasługi, dawane było przed łaską.
3. Z jakiej winy łaska nie została dana tym, którzy upadli. Że zaś
innym nie została dana jest ich winą, ponieważ gdy mogli stać, nie chcieli,
aż łaska zostanie dodana; tak jak ci ostali się, aż im łaska została dodana,
gdy tamci padli przez pychę. Otwarcie więc można tu stwierdzić winę upadających: ponieważ choć bez łaski nie mogli postępować, której jeszcze nie
otrzymali, przez to jednak, co zostało im udzielone w stworzeniu mogli nie
upaść, to jest stać, ponieważ nie było niczego, co by ich przynaglało do
upadku, lecz własną swobodną wolą odwrócili się; gdyby tego nie uczynili, to co innym zostało dane, zaiste dane byłoby i im.
Rozdział 6 (25).
1. Że aniołowie w samym umocnieniu byli szczęśliwi, lecz czy je
wysłużyli przez łaskę wtedy sobie daną, jest wątpliwe: o tym bowiem
różni różnie myślą. Tu zwykło się pytać, czy aniołowie byli szczęśliwi
w samym umocnieniu i czy tę szczęśliwość jakimś sposobem wysłużyli. –
Że [354] w samym umocnieniu byli szczęśliwi poświadcza wiele powag,79
i dlatego należy mieć za wiadome.
2. Czy zaś przez łaskę wtedy sobie daną wysłużyli tę szczęśliwość nie jest
pewne. Niektórym bowiem podoba się,80 że wysłużyli ją przez łaskę, którą
otrzymali w umocnieniu; i mówią, że w nich jednocześnie była zasługa
i nagroda, i zasługa nie uprzedziła nagrody czasowo, lecz przyczynowo. –
Innym zaś wydaje się, że szczęśliwości, którą otrzymali w umocnieniu, nie
wysłużyli przez łaskę wtedy dodaną, mówiąc, że wtedy łaska nie była im
udzielona do zasługiwania, lecz do życia szczęśliwie; nie było im wtedy
dane dobro, którym by zasługiwali, lecz którego by szczęśliwie zażywali.
Co zaś wtedy otrzymali w nagrodę, mówią, że zasłużyli przez posługi nam
wyświadczone z posłuszeństwa i czci wobec Boga; i tak nagroda wyprzedziła zasługi. A wyznaję, że to mi się bardziej podoba.

78
Zobacz Rz 11,6: A jeśli z łaski, to już nie z uczynków: bo inaczej łaska już nie jest
łaską. Zobacz słowa Augustyna, wyżej, Księga I, Dystynkcja 41, rozdział 2, n. 2.
79
Augustyn, De Genesi ad litteram, XI, rozdział 23 (PL 34,441; CSEL 28-I,355); De civitate Dei, XI, rozdział 11, oraz XXII, rozdział 1, n. 2 (PL 41, 327, 751n; CSEL 40-II,582n; CCL
48,332 oraz 806n); Izydor, Sententiae, I, rozdział 10, n. 12 (PL 83,555n). Zobacz: Piotr Abelard, Sic et non, rozdział 46 (PL 178,1414 C-D).
80
Autorowi Summa sententiarum, II,3 (PL 171,1110 A; 176,83 B); zobacz niżej Dystynkcja 11, rozdział 2.
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DYSTYNKCJA VI
Rozdział 1b (26).
1. Że z większych i mniejszych niektórzy upadli, wśród których
jeden był wznioślejszy, mianowicie Lucyfer. Prócz tego trzeba wiedzieć,
że jak z większych i mniejszych niektórzy ostali się, tak z obu stopni niektórzy upadli: wśród nich jeden był ze wszystkich innych upadłych wybitniejszy; a między ostałymi nikt nie był odeń godniejszy, jak wykazuje się
świadectwami powag.
2. Rzecze bowiem Hiob:81 On jest początkiem dróg Bożych. A u Ezechiela
czyta się:82 Tyś pieczęć podobieństwa, pełen mądrości i doskonałej piękności; byłeś w rozkoszach raju Bożego. Co wykładając Grzegorz powiada:83
[355] „Im niklejsza jest w nim natura, tym bardziej przenika go, wyciśnięty w nim obraz Bogu podobny.” – Również u Ezechiela czyta się:84 Wszelki
kamień drogi przykryciem twoim, to znaczy wszelki anioł był jakby jego
okryciem, jak mówi Grzegorz:85 „a w porównaniu z innymi, był świetniejszy od pozostałych.” Stąd i nazwany został Lucyfer, jak świadczy Izajasz:86
Jako żeś spadł z nieba Lucyferze, któryś rano wschodził? Itd.
3. Jego nie za jeden chór, lecz za jednego ducha brać należy; który jak
świadczy Izydor,87 gdy został stworzony, rozważając wzniosłość natury i głębię swej wiedzy, uniósł się pychą przeciw swemu Stwórcy tak dalece, że
chciał się nawet z Bogiem zrównać, jak powiedziane u Izajasza:88 Wstąpię
na niebo, nad gwiazdy Boże wywyższę stolicę moją, będę podobny Najwyższemu. Chciał zaiste być Bogu podobny nie przez naśladowanie, lecz
przez równość potęgi.
Rozdział 2c (27).
1. Skąd i dokąd zrzucony został zasługą swojej pychy. I zasługą tak
wielkiej pychy, z nieba, to znaczy z empirejskiego, w którym był z innymi,
zrzucony został w to ciemne powietrze ze wszystkimi uczestnikami swej
b
Niemal cały rozdział, prócz słów wprowadzających, zaczerpnięto z Summa sententiarum, II,4 (PL 171,1110 D – 1111 B; 176,83 D – 84 A).
81
Hi 40,14.
82
Ez 28,12-13.
83
In Evangelia, homilia 34, n.7; Moralia, XXXII, rozdział 23, n. 47 (PL 76,1250 B, 665 B).
84
Ez 28,13.
85
Moralia, XXXII, rozdział 23, n. 48 (PL 76,665 C).
86
Iz 14,12.
87
Sententiae, I, rozdział 10, nn. 7-8 (PL 83,555 A-B).
88
Iz 14,13-14.
c
Zobacz: Summa sententiarum, II,4 (PL 171,1111 B; 176,84 B), skąd pewne słowa;
następnie (do n. 2), Glossa Lombarda do Ef 6,12 (PL 192,219 B-C).
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niegodziwości. Bo, jak Jan mówi w Apokalipsie,89 smok, spadający z nieba,
ciągnie trzecią część gwiazd niebieskich; ponieważ ów Lucyfer, większy
od innych, nie spadł sam, lecz wielu innych z nim, którzy zgodzili się z nim
w złości, i ich spadających przyjęło to mieszkanie ciemnego powietrza.
2. A to uczynione zostało dla naszej próby, by było nam powodem ćwiczenia. Dlatego Apostoł:90 Mamy walkę przeciw książętom i władzom,
przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym zło- [356]
ściom tego podniebia. Ponieważ demony, które są duchowe i niegodziwe,
mieszkają w tym burzliwym powietrzu, nam bliskim, które zwie się niebo;91
stąd i diabeł zwie się księciem mocy powietrznych.92
Rozdział 3d (28).
Że nie pozwolono im mieszkać w niebie albo na ziemi. Bo nie pozwolono im mieszkać w niebie, ponieważ miejsce to jest jasne i miłe; ani
na ziemi z nami, by ludzi nadmiernie nie niepokoili; lecz zgodnie z nauką
Piotra apostoła, przekazaną w Liście kanonicznym,93 w owym ciemnym powietrzu, które zostało im przeznaczone jako więzienie aż do czasu sądu.
Wtedy zaś zostaną strąceni w otchłań piekła, zgodnie z tym:94 Idźcie ode
mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom
jego.
Rozdział 4e (29).
Że jedne demony są przełożone nad innymi i mają także inne przełożeństwa. I jak wśród dobrych aniołów jedni drugim przewodzą, tak i między złymi jedni są przełożeni drugim, a jedni drugim poddani. Jak długo
bowiem trwa świat, aniołowie przewodzą aniołom, i ludzie ludziom, a demony demonom; lecz w przyszłości zaniknie wszelkie przełożeństwo, jak uczy
89

Ap 12,3-4.
Ef 6,12.
91
W pewien sposób zobacz: Glossa ordinaria, do Mt 13,4: I przyleciały ptaki niebieskie: „Demony zwie się ptakami” itd. (u Mikołaja z Liry, V,44a).
92
Zobacz: Ef 2,2.
d
Z niewielkimi dodatkami zaczerpnięty z Summa sententiarum, II,4 (PL 171,1111 C;
176,84 B). O nauce tu przedłożonej zobacz: Augustyn, De Genesi ad Litteram, III, rozdział
10, n. 15 oraz XI, rozdział 26, n. 33 (PL 34,285, 443; CSEL 28-I,73n, 359); De civitate Dei,
XI,33 (PL 41,346; CSEL 40,562nn; CCL 48,352nn); Summa «De cuius principio et fine tacetur», wyd. H. Weisweiler, w Recherches de Théologie ancienne et médievale 5(1933)257.
93
2 P 2,4: Strąconych do piekła, rzucił w otchłań ciemności, aby na sąd strzeżeni byli,
zgodnie ze słowami Augustyna, In Psalmum 148, 7 (PL 37,1943; CCL 40,2171); zobacz:
Glossa ordinaria, do 2 P 2,4 (u Mikołaja z Liry VI,225).
94
Mt 25,41.
e
Trochę („Jak długo... przełożeństwo”) z Glossa autora na 1 Kor 15,24 (PL 191,1679 C;
co następuje („Mają... lubieżności), z Summa sententiarum, II,4 (PL 171,1111 C; 176,84 C);
pozostałość z Glossa ordinaria, na Mt 6,24 (u Mikołaja z Liry, V,26c).
90
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Apostoł.95 – Mają też zgodnie ze stopniem większej lub mniejszej wiedzy,
inne większe lub mniejsze przełożeństwa. Niektórzy bowiem jednemu krajowi, inni jednemu człowiekowi, jacyś jednej wadzie przewodzą.96 Stąd
zwie się duchem pychy, duchem lubieżności i w ten sposób, ponieważ do
tej wady może ludzi najbardziej kusić od której jest zwany. Stąd też jest, że
mianem demona bogactwa [357] są zwane, mianowicie mamona.97 Mamona bowiem jest imieniem demona, którym to mianem zwane są bogactwa
w języku Syryjskim. A to nie jest dlatego, że diabeł ma w mocy dawać lub
zabierać bogactwa komu zechce, lecz ponieważ posługuje się nimi do
kuszenia i zwodzenia ludzi.
Rozdział 5f (30).
Czy wszystkie demony są w tym ciemnym powietrzu, czy niektórzy są w piekle. Zwykło się zaś pytać, czy wszyscy są w tym ciemnym powietrzu, czy niektórzy już są w piekle. – Jest prawdopodobne, że codziennie
jakieś demony zstępują do piekła, które sprowadzają tam dusze na mękę.
A że tam zawsze są jakieś, może na zmianę, które tam dusze trzymają i męczą,
nie jest dalekie od prawdy. Że zaś dusze złych zstępują tam i są karane, wynika z tego, iż Chrystus zstąpił do piekieł, by wyprowadzić sprawiedliwych,
którzy byli tam trzymani: jeżeli bowiem sprawiedliwi tam zstępowali, tym
bardziej niesprawiedliwi; a jak przekazuje powaga,98 gdy sprawiedliwych
stamtąd wyprowadził, niegodziwych tam zostawił. Ukąsił bowiem piekło,
a nie pochłonął.
Rozdział 6g (31).
1. Niektórzy uważają, że Lucyfer jest uwiązany w piekle, z którego
kusił Chrystusa i został zwyciężony, mówią, że on kusił i zwyciężył
pierwszego człowieka. O Lucyferze zaś niektórzy mniemają,99 że tam jest
uwiązany i obecnie nie ma przystępu do nas, by kusić, ponieważ w Apokalipsie czyta się:100 A gdy skończy się tysiąc lat, będzie rozwiązany szatan
z więzienia swego i wyjdzie i będzie zwodził narody; co będzie w ostatecz95

Zobacz: 1 Kor 15,24 A potem koniec... gdy zniweczy wszelką zwierzchność i władzę i moc.
Zobacz: Dn 10,13.
97
Zobacz Mt 6,24 oraz Łk 16,9.
f
Zagadnienie przedłożone jest w Summa sententiarum, II,4 (PL 171,1111 C; 176,84 C);
lecz rozwiązanie jest Mistrza.
98
Glossa ordinaria,(jak się zdaje) na Oz 13,14: Ukąszeniem twoim będę, o piekło: „wybranych moich wyprowadzając, odrzuconych tam zostawiając” (u Mikołaja z Liry, IV,349v);
częściowo z Grzegorza, Moralia, XII, rozdział 11, n. 15 (PL 75,993 D – 994 A); In Evangelia, homilia 22, n. 6 (PL 76,1177 C).
g
Troszkę, jak oznajmiają poniższe przypisy, w Summa sententiarum, II,4 (PL171,1111 D;
176,84 C).
99
Nie znaleźliśmy; zobacz Mistrza: Sermo in Natali Domini (PL 171,386 D – 387 D).
100
Ap 20,7.
96
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nym czasie Antychrysta, gdy będzie taki ucisk, by nawet, jeśli być może,
zwiedzeni byli wybrani.101 Że on tam [358] uwiązany jest, powiadają, od
tego czasu, kiedy kusił Chrystusa na pustyni,102 albo w męce, i został zwyciężony przez niego. Mniemają, że on najpierw kusił człowieka i zwyciężył,
a potem Boga, lecz przez niego został zwyciężony, i dlatego uwiązany
w piekle. – Inni myślą, że skąd spadł, tam pogrążony. Inni zaś myślą,103
skąd spadł, na wielkość swego grzechu tam został pogrążony.
2. Że Lucyfer nie ma władzy, którą będzie miał w czasie Antychrysta. Lecz czy jest pogrążony w piekle, czy nie, wiarygodne jest, że on nie
ma możności przystępowania do nas, którą będzie miał w czasie Antychrysta, w którym będzie działał podstępem i przemocą; i być może dlatego
powiedziano,104 że wtedy ma być rozwiązany, ponieważ wtedy dana mu
będzie możność kuszenia ludzi, której teraz nie ma.
Rozdział 7h (32).
Że demony raz zwyciężone przez świętych, nie podchodzą więcej
do innych. Tym też, którzy są zwyciężani przez świętych żyjących wstydliwie i sprawiedliwie, wydaje się, iż odbierana jest moc kuszenia innych. Stąd
Orygenes rzecze:105 „Sądzę zaiste, że święci, walczący z tymi kusicielami
i zwyciężający, zmniejszają wojsko demonów, jakby wielu z nich usuwając,
i już nie wolno temu duchowi, który został zwyciężony przez jakiegoś
świętego, czysto i wstydliwie żyjącego, napadać znów innego człowieka.”
– Niektórzy zaś sądzą,106 że należy to rozumieć tylko o tej wadzie, w której
został zwyciężony: że gdy jakiegoś świętego męża kusi do pychy i jest zwyciężony, już nie wolno mu jego ani innego do pychy kusić.
[359] DYSTYNKCJA VII
Rozdział 1i (33).
Że dobrzy aniołowie są tak bardzo umocnieni przez łaskę, iż nie
mogą grzeszyć, a źli tak zatwardziali w złu, że nie mogą żyć dobrze.
Wyżej powiedziane zostało,107 że aniołowie, którzy ostali się, są umocnieni
101

Mt 24,21-24; Mk 13,19-22.
Mt 4,1-11.
103
Jak mówi Summa sententiarum, II,4 (PL 171,1111 D; 176,84 C).
104
Zobacz Ap 20,3 oraz 7.
h
Wprowadzenie i powaga Orygenesa, z Summa sententiarum, II,4 (raczej w postaci
PL 171,1111 D – 1112 A, niż PL 176,84 C-D).
105
In Iosue 11,17-18, homilia 15, n. 6 (PG 12,903 C); zobacz Glossa ordinaria do tego
urywka (u Mikołaja z Liry, II,18d), która jednak nie stanowi źródła.
106
Tak Glossa ordinaria, do Mt 4,9 (u Mikołaja z Liry, V,16a).
i
Częścią literalnie z Summa sententiarum, II,4 (PL 171,1112 A; 176,84 D).
107
W Dystynkcji 5, rozdziale 1.
102
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przez łaskę; a którzy upadli, zostali przez łaskę opuszczeni. A dobrzy mianowicie tak bardzo umocnieni są przez łaskę, że nie mogą grzeszyć; źli zaś
przez złość tak bardzo są uparci, że nie zdołają mieć dobrej woli, czyli dobrze chcieć, chociaż dobre jest to, czego czasem chcą. Czasem bowiem
chcą, by stało się coś, co Bóg chce, by się stało; i zaiste dobre jest i sprawiedliwe, by się to stało, jednak nie chcą tego dobrą wolą, ani dobrze tego
nie chcą.
Rozdział 2 (34).
1.k Że jedni i drudzy mają wolną wolę, a jednak do obojga skłonić
się nie mogą. Lecz skoro ani dobrzy nie mogą grzeszyć, ani źli dobrze
chcieć lub dobrze czynić, wydaje się, że już nie mają wolnej woli, ponieważ nie mogą skłaniać się na obie strony, podczas gdy wolna wola ma się
do obojga. – Stąd Hieronim w traktacie De prodigo filio powiada:108 „Tylko
Bóg jest tym, na którego grzech paść nie może; wszystko inne, gdy ma
wolną wolę, na obie strony może się skłaniać.” Tu wydaje się mówić, że
wszelkie stworzenie ustanowione w wolności woli, może skłaniać się do
dobra i zła. Jeśli to jest, przeto i dobrzy aniołowie i źli do obojga mogą
się skłaniać; więc i dobrzy mogą stać się źli i źli dobrzy.
[360] 2. Na to mówimy, że dobrzy umocnieni są tak wielką łaską, że nie
mogą stać się źli, a źli tak bardzo zatwardziali są, że nie zdołają stać się dobrzy; a jednak i jedni i drudzy mają wolną wolę, ponieważ i dobrzy nie pod
przymusem jakiejś konieczności, lecz własną i swobodną wolą, wspartą
zaiste przez łaskę, wybierają dobro, a odrzucają zło; i źli podobnie swobodną wolą, pozbawioną łaski, unikają dobra, a idą za złem. I mają źli wolną
wolę, lecz uciśnioną i zepsutą, że nie zdołają powstać do dobra.
Rozdział 3l (35).
1. Że dobrzy mają wolę bardziej wolną po umocnieniu niż przed.
Dobrzy zaś mają wolę o wiele bardziej wolną po umocnieniu niż przed. Jak
bowiem przekazuje Augustyn w Enchiridion,109 „nie są pozbawieni wolnej
k
Częściowo z Summa sententiarum, II,4 (PL 171,1112 A; 176,84 D – 85 A); powaga
Hieronima znajduje się także w Glossa Lombarda, do Ps 142,2 (PL 191,1249 A). – Odpowiedź w numerze 2 w pewien sposób zależy, nawet literalnie, od szkoły Anzelma z Laon;
na przykład od Summa «Prima rerum origo», wyd. O. Lottin, w Recherches de Théologie
ancienne et médievale 10(1038)110; zobacz także Summa «Deus de cuius principio», wyd.
H. Weisweiler, w Recherches de Théologie ancienne et médievale 5(1933)257; Summa
«Principium et causa» (Sententiae Anselmi), wyd. F. Bliemetzrieder, 54. O wolnej woli uciśnionej, zobacz także teksty przytoczone przez O. Lottina w L’école d’Anselme de Laon, itd.
W Psychologie et morale aux XII et XIII siècles, V. 201n, 259n.
108
Epistola 21 (ad Damasum), n. 40 (PL 22[1859]393).
l
Zobacz: Summa sententiarum, II,4 (PL 171,1112 B; 176,85 A-B); oraz Glossa Lombarda do 1 Tm 6,13 (PL 192,361 A).
109
Rozdział 105 (PL 40,281; CCL 46,106).
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woli dlatego, że nie mogą chcieć zła. O wiele bowiem wolniejsza jest wola,
która nie może służyć grzechowi.110 I nie należy obwiniać woli, ani woli
brakuje, albo nie należy zwać wolną, którą szczęśliwi chcą tak być, że być
nieszczęśliwi nie tylko nie chcą, lecz wprost chcieć nie mogą.”
2. Nie mogą więc dobrzy aniołowie chcieć zła, albo chcieć być nieszczęśliwi; i nie mają tego z dobrodziejstwa natury, lecz łaski. Przed umocnieniem łaski bowiem aniołowie mogli grzeszyć, i zaiste nawet zgrzeszyli i stali
się demonami. Stąd Augustyn w księdze Contra Maximinum:111 „Natura
stworzeń niebiańskich mogła umrzeć, ponieważ mogła zgrzeszyć. Bo i aniołowie zgrzeszyli i stali się demonami, których księciem jest diabeł; a którzy
nie zgrzeszyli, zgrzeszyć mogli. I każdemu stworzeniu rozumnemu dawane jest, by nie mogło grzeszyć, nie jest to z własnej natury, lecz z łaski Boga.
I dlatego sam Bóg jest, który nie z czyjejś łaski, lecz z natury swojej, nie
mógł, nie może, i nie będzie mógł grzeszyć.” Oto tu wskazuje się, że aniołowie przed umocnieniem mogli grzeszyć, lecz po umocnieniu nie mogą;
a że mogli, mieli z wolnej woli, którą mają z natury; że zaś obecnie nie
[361] mogą grzeszyć, tego nie mają z natury, to znaczy z wolnej woli, lecz
z łaski: z której to łaski jest także, że ta wolna wola już nie może służyć
grzechowi.112
Rozdział 4m (36).
1. Że po umocnieniu aniołowie nie mogą grzeszyć z natury jak
przed: nie że ich wolna wola została osłabiona, lecz umocniona. Po
umocnieniu więc aniołowie nie mogli z natury grzeszyć tak jak przed: nie
że ich wolna wola została osłabiona przez łaskę, lecz raczej tak umocniona,
by już dobry anioł nie mógł przez nią grzeszyć, co zaiste nie jest z samej
wolnej woli, lecz z łaski Boga.
2. Otwiera jak powyższe słowa Hieronima mają być pojmowane.
Co więc Hieronim mówi:113 „Wszystko inne, gdy ma wolną wolę, na obie
strony może się skłaniać,” trzeba przyjmować zgodnie ze stanem, w którym zostało stworzone. Taki bowiem stworzony został i człowiek i anioł,
że do obojga mógł się skłaniać; lecz potem dobrzy aniołowie tak zostali
umocnieni przez łaskę, żeby nie mogli grzeszyć, a źli tak zatwardzeni
w grzechu, żeby nie mogli żyć dobrze.
3. W ten sam sposób pojmować należy coś innego. Podobnie też
należy pojmować to Izydora:114 „Aniołowie z natury zmienni, niezmienni
są z łaski”. Ponieważ z natury na początku swego stworzenia mogli się
110

Zobacz: J 8,34.
Księga II, rozdział 12, n. 2 (PL 42,768).
112
Zobacz: J 8,34.
m
Zobacz: Summa sententiarum, II,4 (PL 171,1112 B; 176,85 A-B), skąd powaga Hieronima i Izydora.
113
Jak wyżej, Dystynkcja 7, rozdział 2, n. 1.
114
Sententiae, I, rozdział 10, n. 2 (PL 83,554 A).
111
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zmienić na dobro, czy na zło; lecz potem przez łaskę tak oddani zostali
dobru, by odtąd nie mogli się zmieniać: sprzeciwia się bowiem temu łaska,
nie natura.
Rozdział 5n (37).
Że źli aniołowie nie utracili żywego rozumienia i jakimi sposobami wiedzą. I chociaż źli aniołowie zostali przez złość tak utwardzeni, nie
są całkiem pozbawieni żywego rozumienia. Bo jak przekazuje Izydor,115 trojaką [362] bystrością wiedzy demony się odznaczają, mianowicie przenikliwością natury, doświadczeniem czasów, objawieniem wyższych duchów.
– O tym mówi także Augustyn:116 „Duchy złe mogą poznać niektóre prawdy o rzeczach doczesnych: częściowo przez przenikliwość rozumu; częściowo przebieglejsi z doświadczenia czasów, dzięki tak wielkiej długości życia;
częściowo przez świętych aniołów, którzy to, czego sami się dowiadują od
Boga wszechmogącego, objawiają im na jego rozkaz.
Rozdział 6 (38).
Że sztuki magiczne działają mocą i wiedzą diabła; ta moc i wiedza
dane mu są przez Boga, albo do uwodzenia złych, albo do napominania, albo do ćwiczenia dobrych. Ich wiedzą oraz mocą wykonywane
są także sztuki magiczne. Im jednak zarówno wiedza jak moc dane zostały
przez Boga,117 albo dla uwodzenia uwiedzionych, albo dla napominania
wiernych, albo dla ćwiczenia i doświadczenia cierpliwości sprawiedliwych.
– Stąd Augustyn mówi w III księdze De Trinitate:118 „Widzę, co mogłoby
przyjść na słabą myśl, dlaczego mianowicie te cuda dzieją się również sztukami magicznymi: bo i magowie Faraona uczynili węże i inne.119 Lecz to
bardziej należy podziwiać, w jaki sposób moc magów, która mogła zrobić
węże, gdy przyszło do małych owadów, mianowicie komarów, całkowicie
zawiodła: którą to trzecią plagą Egipt był chłostany. Tam z pewnością zawiedli magowie, mówiąc:120 Palec to Boży jest. Stąd można pojąć, że i sami
zaiste przestępczy aniołowie i powietrzne potęgi, zrzuceni do tej najgłębszej ciemności, jako do swego rodzaju więzienia, z mieszkania tej wysokiej
czystości eterycznej, przez których sztuki magiczne mogą, cokolwiek
mogą, cokolwiek tylko z góry daną mocą działają. Dawana jest zaś albo do
n

Wszystko z Summa sententiarum.
Sententiae, I, rozdział 10, n. 17 (PL 83,556 C).
116
De Genesi ad litteram, II, rozdział 17, n. 37 (PL 34,278n; CSEL 28-I,61).
117
Zobacz: Syr 1,1: Wszelka mądrość od Pana Boga jest; Rz 13,1: Bo nie ma zwierzchności, jeno od Boga [Jakub Wujek]; Bo nie ma władzy, która nie pochodziłaby od Boga.
[Biblia Tyniecka].
118
Rozdział 7, n. 12 (PL 42,875; CCL 50,138n).
119
Zobacz Wj 7-8.
120
Wj 8,19.
115
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uwodzenia uwiedzionych, jak na Egipcjan i na samych też magów została
dana: aby w działaniu tych duchów wydawali się podziwu godni, przez których stawali się godni potępienia; albo do napominania wiernych, by czegoś
takiego czynić nie pragnęli jako czegoś wielkiego: dlatego też w Piśmie
zostały nam ujawnione, choćby dla ćwiczenia i ukazania cierpliwości sprawiedliwych.”
[363] Rozdział 7 (39).
Przestępczym aniołom tworzywo rzeczy widzialnych nie służy na
skinienie. I nie należy myśleć,121 że tym przestępczym aniołom służy na
skinienie to tworzywo rzeczy widzialnych, lecz raczej Bogu, przez którego
dawana jest moc, o ile niezmienny uważa.”
Rozdział 8 (40).
1. Że nie są stwórcami, chociaż przez nich magowie zrobili żaby
i inne, lecz sam Bóg. „A zaiste nie należy owych złych aniołów zwać stwórcami, ponieważ magowie przez nich zrobili żaby i węże: bo oni ich nie
stworzyli.”
2. O nasionach wszelkich ciał, których stwórcą sam ten Stworzyciel jest. „Wszystkich bowiem rzeczy, które rodzą się cieleśnie i widzialnie, pewne tajemne nasiona ukryte są w cielesnych żywiołach tego świata;
Bóg im je pierwotnie nadał. Ten więc jest Stworzycielem wszystkich rzeczy, kto jest stworzycielem niewidzialnych nasion. Bo cokolwiek rodząc się
wychodzi na nasze oczy, z ukrytych nasion bierze początki przychodzenia
tutaj, oraz czerpie wzrost należytej wielkości, i różnice postaci z pierwotnych, że tak powiem, prawideł.
3. Jak rodzice nie są nazywani stwórcami dzieci, ani rolnicy plonów, tak ani dobrzy aniołowie, ani źli, chociaż przez ich posługę powstają stworzenia. „Jak więc ani rodziców nie nazywamy stwórcami ludzi,
ani rolników stwórcami plonów, chociaż przy zastosowaniu ich zewnętrznych czynności moc Boża wewnętrznie sprawia to, co ma być stworzone:
tak nie tylko złych, lecz i dobrych aniołów nie godzi się uważać za stwórców. (Uwaga: tu zakłada, że oni mają ciało.) Lecz dzięki wnikliwości
swego rozumu i ciała poznali nasiona tych rzeczy nam tajemne, i skrycie
rozsiewają je przez odpowiedni układ żywiołów i tak dają sposobność
powstawania rzeczy i przyspieszania wzrostu. Lecz ani dobrzy tego nie
czynią, jak tylko na ile Bóg każe, ani źli niesprawiedliwie tego nie czynią,
jak tylko na ile sprawiedliwie dopuszcza.”

121
Augustyn, De Trinitate, III, rozdział 8, n. 13 (PL 42,875n; CCL 50,139nn), skąd i cały
następny rozdział został zaczerpnięty.
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4. Nieprawy od siebie ma złą wolę, od Boga zaś moc bierze sprawiedliwie. „Bo złość nieprawego wolę swą ma niesprawiedliwą, [364]
mocy zaś nie otrzymuje, jak tylko sprawiedliwie, czy to na karę swoją, czy
na innych, albo karę złych, albo chwałę dobrych.”
Rozdział 9 (41).
Tak jak usprawiedliwienie duszy, tak stworzenie rzeczy działa sam
Bóg, chociaż stworzenie służy od zewnątrz. „Tak jak tylko Bóg może
kształtować duszę naszą usprawiedliwiając,122 głosić zaś Ewangelię zewnętrznie mogą także ludzie, nie tylko dobrzy po prawdzie, lecz także źli
dla pozoru:123 tak stworzenie rzeczy widzialnych Bóg sprawia wewnątrz;
działania zaś zewnętrzne” oraz mieszanie czy sposobności przez aniołów
tak dobrych jak złych, albo nawet ludzi są stosowane. – „Lecz to przez ludzi
tym trudniej jest stosowane,124 im bardziej brakuje wnikliwości umysłów
i sprawności ciał, w członkach ziemskich i opieszałych. Stąd jakimkolwiek
aniołom im łatwiej jest stosować przyczyny bliskie żywiołom, tym przedziwniejsze prędkości zachodzą w ich dziełach. Lecz nie jest stworzycielem, jak
tylko kto zasadniczo je kształtuje; i nikt tego nie może, jak tylko jeden Bóg
Stworzyciel.” – Czym innym jest bowiem z najgłębszego i najwyższego
początku przyczyn stwarzać i sprawiać stworzenie,125 co czyni sam Bóg
Stworzyciel; czym innym zaś w miarę rozdzielonych przezeń sił i zdolności
jakąś czynność zewnątrz zastosować, by wtedy lub wtedy, tak lub tak, wyszło to, co jest stwarzane. To wszystko bowiem pierwotnie i początkowo
w pewnym splocie żywiołów już jest stworzone, lecz przy sposobności
wychodzi.”
Rozdział 10 (42).
1. Że źli aniołowie wiele mogą mocą natury, czego nie mogą z powodu zakazu Boga lub dobrych aniołów, to znaczy, że im się nie dopuszcza. To także należy wiedzieć, że źli aniołowie mogą coś przez nikłość
natury, czego jednak nie mogą z powodu zakazu Boga lub dobrych aniołów, to znaczy ponieważ czynić to nie jest im dopuszczone przez Boga,
albo przez dobrych aniołów: mogli zaiste zrobić komary, ci którzy zrobili
żaby i węże. Czegoś jednak nie mogą uczynić, nawet gdyby pozwalali wyżsi
aniołowie, ponieważ Bóg nie dopuszcza.
[365] 2. Dlaczego nie mogli wytworzyć komarów ci, którzy zrobili żaby i węże. Dlatego Augustyn mówi w III księdze o Trójcy:126 „Z niewymownej mocy Bożej dzieje się, że co mogliby źli aniołowie, gdyby im
122

Augustyn, De Trinitate, III, rozdział 8, n. 14 (PL 42,876; CCL 50,141).
Zobacz Flp 1,18: Byleby Chrystus był opowiadany, czy dla pozoru, czy po prawdzie.
124
Augustyn, jak wyżej, rozdział 9, nn. 17-18 (PL 42,878; CCL 50,144n).
125
Augustyn, tamże, n. 16 (PL 42,877n; CCL 50,143).
123
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dopuszczono, dlatego nie mogą, ponieważ im się nie dopuszcza. Nie ma
bowiem innego uzasadnienia, dlaczego nie mogli zrobić komarów ci, którzy
zrobili żaby i węże, jak tylko, że większa była władza Boga zakazującego
przez Ducha Świętego; co też magowie wyznali mówiąc:127 Palec to Boży
jest. Trudno zaś, a nawet niemożliwe jest dla człowieka zbadać, co mogą
zrobić z natury, a nie mogą z powodu zakazu, a czego nie mogą przez stan
swej natury. (Okazuje przez podobieństwo). Wiemy, że człowiek może
chodzić, a nie mógłby tego, gdyby mu nie dopuszczono; latać zaś nie może,
nawet gdyby mu dopuszczono. Tak i ci aniołowie, mogą niektóre rzeczy
robić, jeśli im z nakazu Bożego przez potężniejszych aniołów zostanie dopuszczone; pewnych zaś rzeczy nie mogą, nawet jeżeli oni im dopuszczą,
ponieważ nie dopuszcza ten, od kogo mają taki rodzaj natury; kto także
przez aniołów swoich zazwyczaj nie dopuszcza tego, czego udzielił, żeby
mogli.
DYSTYNKCJA VIII
Rozdział 1o (43)
1. Czy wszyscy aniołowie są cieleśni: co niektórym wydawało się;
Augustyn wydaje się zgadzać z nimi, mówiąc, że wszyscy aniołowie
przed upadkiem mieli ciała nikłe i duchowe, lecz w upadku ciała
złych zmieniły się na gorsze, by mogli w nich cierpieć. Wśród uczonych zwykło się pytać, czy wszyscy aniołowie, mianowicie dobrzy i źli, są
cieleśni, to znaczy mają złączone ze sobą ciała. – Niektórzy to myślą,128 opierając się na słowach [366] Augustyna,129 który zdaje się mówić, że wszyscy
aniołowie przed umocnieniem lub upadkiem mieli ciała powietrzne, uformowane z czystszej i wyższej warstwy powietrza, zdolne do działania, a nie
do cierpienia. I aniołom dobrym, którzy wytrwali, takie ciała zostały zachowane, by mogli w nich działać, a nie cierpieć; są one takiej nikłości, że przez
śmiertelnych nie mogą być widziane, chyba że przyodziane jakąś grubszą
postacią, przyjąwszy którą są widziane, a złożywszy widziane być przestają.
126

Rozdział 9, n. 18 (PL 42,878n; CCL 50,145).
Wj 8,19.
o
Zobacz: P. Glorieux [wyd.], Autour de la spiritualité des anges. Dossier scripturaire
et patristique, Tournai 1959. – Źródłem tego rozdziału jest Glossa ordinaria do Rdz 1,20,
jak wystarczająco podane jest w innych przypisach.
128
Wśród nich: Fulgencjusz, De Trinitate, rozdział 9 (PL 65,505 A; CCL 91A,642); Ruppert von Deutz, De Trinitate et operibus eius: In Genesim, I, rozdział 11 (PL 167,208 C,
209 A), oraz De victoria Verbi Dei, I, rozdział 28 (PL 169,1242 A), przemilczając wszakże
imię Augustyna. Zobacz także: Bernard, De consideratione, V, rozdział 4, n. 7 (PL 182,791
B-C; wydanie Rzymskie, 3[1963]471n); Sermones in Cantica canticorum, kazanie 5, nn. 2-7
(PL 183,799nn; wydanie Rzymskie 1[1957]22nn).
129
Przytoczonych niżej.
127
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Aniołom zaś złym w upadku ciała zmienione zostały na gorszą jakość
gęstszego powietrza. Jak bowiem z godniejszego miejsca na niższe miejsce, to jest w ciemne powietrze zostali zrzuceni, tak owe ciała nikłe przemienione zostały w ciała gorsze i gęstsze, w których mogliby cierpieć od
wyższego żywiołu, to jest od ognia.
2. I to wydawał się myśleć Augustyn, Super Genesim tak mówiąc:130
„Demony zwane są powietrznymi zwierzętami, ponieważ żyją naturą ciał
powietrznych; i nie ulegają rozkładowi przez śmierć, gdyż przeważa w nich
żywioł zdolniejszy do działania niż do cierpienia. Do cierpienia bowiem
dają zdolność woda i ziemia, do działania powietrze i ogień. Aniołowie zaś
przestępcy, z księciem swoim, (teraz diabłem, wtedy archaniołem), nie
dziw że po grzechu zostali strąceni w tę ciemność. A i to nie jest dziwne,
jeżeli obróceni są za karę w powietrzną jakość, w której mogliby cierpieć
od ognia. Dopuszczono im jednak dzierżyć ciemności powietrza, które jest
im jakby więzieniem, aż do czasu sądu.” Tymi oto słowy Augustyn zdaje się
przekazywać to, co niektórzy myślą o ciałach aniołów.
3. Niektórym wydaje się, że Augustyn powiedział to nie myśląc tak,
lecz przedkładając pogląd. Jednak inni dodają, że on to powiedział nie
myśląc tak, lecz przedstawiając pogląd innych.131 Chcą to osądzić z jego
słów, w których mówi: „Demony zwane są zwierzętami powietrznymi, nie
mówi [367] są;132 tak bowiem niektórzy mówili.133 O zamieszkiwaniu zaś
ciemnego powietrza, w które strąceni zostali, mówią, iż przekazał nie przypuszczając lecz stwierdzając prawdę rzeczy, co wykazuje różnica jego
mowy. Mówią także, iż wielu katolickich pisarzy w tym się spotkało i tego
zgodnie nauczało, że aniołowie są bezcieleśni i nie mają złączonych ze sobą
ciał; Czasem zaś przyjmują ciała, przez Boga przygotowane, do spełnienia
posługi im przez Boga nałożonej, a po spełnieniu je zdejmują. W tych ciałach ukazali się ludziom i mówili. A mianowicie czasem mówili w osobie
Boga, bez wyróżnienia jakiejś osoby, czasem w osobie Ojca, albo Syna, albo
Ducha Świętego.

130

Słowa Glossa ordinaria do Rdz 1,20: „Demony zwane są zwierzętami powietrznymi”
itd. (u Mikołaja z Liry I,27b; v 9b), która jest źródłem tego numeru; z Augustyna, De Genesi
ad litteram, III, rozdział 10, nn. 14-15: „Dlatego chociaż demony są powietrznymi zwierzętami” itd. (PL 34,284n; CSEL 28-I,72nn).
131
O zdaniu Augustyna zobacz De diversis quaestionibus 83, zagadnienie 47 (PL 40,31);
De civitate Dei, VIII, rozdział 15, oraz XXI, rozdział 10 (PL 41,239n, 724n; CSEL 40-I,428nn,
oraz 40-II,537n; CCL 47,232n, oraz 48,775n); Epistola 9 (ad Nebridium), n. 3 (PL 33,72;
CSEL 34-I,20n); Contra Academicos, I, rozdział 7, n. 20 (PL 32,916; CSEL 63,18); Sermo
277, rozdział 9 (PL 38,1262); Retractationes, I, rozdział 26 (PL 32,626; CSEL 36,121).
132
Wbrew temu w oryginale czyta się: są, jak wynika z powyższego przypisu do Dystynkcji 8, rozdziału 1, n. 2.
133
Mianowicie Apulejusz, De Deo Socratis (wyd. P. Thomas, Lipsk 3(1908)21); o którym Augustyn, De civitate Dei, VIII, rozdziały 15-16 (PL 41,239nn; CSEL 40-I,379-382; CCL
47,232nn).
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Rozdział 2 (44).
1. Że Bóg ukazywał się w tych dawnych postaciach cielesnych. I nie
należy wątpić, że Bóg w cielesnych postaciach ukazywał się ludziom, jak
Augustyn wykazuje w II księdze De Trinitate,134 przytaczając różne świadectwa Pisma Świętego, z których dowodzi, że Bóg w cielesnych postaciach
ukazywał się ludziom; i czasem mówił do nich w osobie Boga bez różnicy,
czasem z rozróżnieniem osób.
2. O zawiłym zagadnieniu które przedkłada Augustyn, pytając czy
do ukazania tych cielesnych zjawień uformowane zostało nowe stworzenie, czy aniołowie, którzy przedtem byli posłani; a jeżeli oni zostali posłani, to czy zachowując jakość swego duchowego ciała
przyjęli pewną cielesną postać z tęższego tworzywa, czy swoje własne ciało przemienili w postać odpowiadającą ich działaniu. Lecz
gdzie twierdzi, iż Bóg ukazywał się ludziom w cielesnych wyobrażeniach,
przedkłada zawiłe zagadnienie, którego nie rozstrzyga, pytając: „czy w tych
cielesnych zjawieniach jakieś stworzenie do tego tylko dzieła jest stwarzane,
w którym Bóg ukazałby się ludziom; czy aniołowie, którzy byli przedtem,
tak są posyłani, by pozostając w swych duchowych ciałach, przyjmowali
z tęższego tworzywa niższych żywiołów jakąś postać cielesną, którą przystosowaną jakby jakąś szatę [368] zmieniali w jakieś postacie cielesne, i to
prawdziwe; czy własne swoje ciało obracają w postacie stosowne do swych
czynności, mocą od Boga sobie daną.”
3. Tak bowiem mówi Augustyn w III księdze De Trinitate:135 Pytać należy,
„w tych dawnych postaciach i widzeniach cielesnych”, „czy do tego tylko
dzieła uformowane zostało stworzenie, w którym Bóg, jak wówczas osądził, że było trzeba, ludzkiemu ukazywał się wzrokowi; czy aniołowie, którzy już byli, tak byli posyłani, że mówili w osobie Boga, przyjmując cielesną
postać z cielesnego stworzenia na użytek swej posługi; albo samo swoje
ciało, któremu nie są poddane, lecz którym jako poddanym rządzą, zmieniając i obracając w postaci jakie by chcieli, dostosowane i nadające się do
swych czynności, zgodnie z przydzieloną sobie przez Stworzyciela mocą.”
4. Przyznaje, że aniołowie są posyłani, lecz reszty rozwikłać nie
umie. „Lecz wyznaję, że wykracza poza siły mego zasięgu, czy aniołowie,
z pozostawieniem swej duchowej i cielesnej jakości, działając przez nią bardziej skrycie, przyjmują z niższych i tęższych żywiołów, co przymierzając
sobie jakby jakąś szatę zmieniają i obracają w jakiekolwiek cielesne postacie, i to prawdziwe, jak prawdziwa woda w prawdziwe wino przemieniona
została przez Pana;136 czy te swoje własne ciała przemieniają w to, co chcą,
134
Rozdział 7-18 (PL 42,853nn; CCL 50,96-126); zobacz także Księgę III, rozdział 11, n. 26
(PL 42,886; CCL 50,157n).
135
Wprowadzenie, nn. 3-4 (PL 42,870; CCL 50,130).
136
Zobacz J 2,9.
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dostosowane do tego, co czynią. Co z tego jest, ponieważ jestem człowiekiem, żadnym doświadczeniem pojąć nie mogę, jak aniołowie to robią.”
5. Zauważ, czytelniku, ponieważ nie rozstrzyga postawionego zagadnienia, lecz pozostawia nie roztrząśnięte, czy aniołowie, którzy byli posyłani,
zachowując swoje własne duchowe ciała, przyoblekają się jakąś tęższą
postacią, w której mogliby być widziani, czy to samo ciało zmieniają i przekształcają w jakąkolwiek chcieliby postać, w której mogliby być widziani.
W tych słowach Augustyn zdaje się potwierdzać,137 że aniołowie są cieleśni
i mają własne duchowe ciała.
Rozdział 3 (45).
Że Bóg w postaci, w której jest Bogiem, nigdy śmiertelnym się nie
ukazał. Zresztą pozostawiając tamto jako zbyt głębokie oraz ciemne, to
[369] niewątpliwie utrzymujmy, że Bóg w postaci swej istoty nigdy śmiertelnym się nie ukazał, jak słudze swemu Mojżeszowi mówi:138 Nie może
człowiek ujrzeć mnie i żyw pozostać. A w Ewangelii Jana czyta się:139 Boga
nikt nigdy nie widział. „Nic bowiem nie jest widzialne,140 co nie byłoby
zmienne.” Stąd „substancja czyli istota Boga, ponieważ w żaden sposób nie
jest zmienna, żadnym sposobem nie może sama przez się być widzialna.
Dlatego wszystko, co Ojcowie zobaczyli, gdy Bóg im się objawiał, oczywiste jest, iż zrobione zostało przez stworzenie. Chociaż ukryte jest przed
nami jakim sposobem Bóg uczynił to za posługą aniołów, mówimy jednak,
że zrobione zostało przez aniołów.” „Ośmielam się przeto stanowczo
mówić, że ani Bóg Ojciec, ani jego Słowo, ani jego Duch, który to jest jeden
Bóg, przez to, że jest, oraz czym jest, w żaden sposób nie jest zmienny,
a dzięki temu tym mniej widzialny.
Rozdział 4 (46).
1. Czy demony wchodzą substancjalnie w ciała ludzi i zapadają
w dusze ludzi. To również wydaje się godne rozważenia, czy demony,
albo będące cielesne albo bezcielesne, substancjalnie wchodzą w ciała ludzi
i zapadają w ich dusze; czy dlatego mówi się, że wchodzą, ponieważ wywierają tam skutki swej złości, z dopustu Boga uciskając i dręcząc je, lub pociągając do grzechu według swej woli. – Że wchodzą w ludzi i wypędzeni
z nich wychodzą, Ewangelia wyraźnie świadczy,141 wspominając demony,
137
Zobacz wyżej przytoczone urywki, Dystynkcja 8, rozdział 1, n. 3, przypis najpierwszy;
zwłaszcza De civitate Dei, XXI, rozdział 10 (PL 41,724n; CSEL 40-II,537n; CCL 48,775n).
138
Wj 33,20.
139
J 1,18.
140
Augustyn, De Trinitate, III, rozdziały 10-11, n. 21-22 (PL 42,881n; CCL 50,150n).
141
Zobacz: Mt 8,16; Mk 1,23-26; Łk 4,41 itd.
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które weszły w niektórych i przez Chrystusa zostały wyrzucone; lecz czy
według substancji weszły, czy dla złego skutku mówi się, że weszły, nie jest
tak bardzo przejrzyste,
2. Że demony nie zapadają substancjalnie w dusze ludzi, lecz mówi
się, iż wchodzą ze względu na zły skutek. O tym również mówi Genadiusz w Definitiones ecclesiasticorum dogmatum:142 „Nie wierzymy, iż
demony przez siłę (działanie) substancjalnie zapadają w duszę, lecz wiążą
się przez przyłączenie i przymus. Zapaść zaś w duszę możliwe jest tylko
temu, kto stworzył, który istniejąc bezcielesny z natury, pojemny jest
swoich stworzeń.” Oto tu zdaje się oznajmiać, że demony nie zapadają
i nie wchodzą substancjalnie w serca ludzi.
[370] 3.p Beda również o tym urywku Dziejów Apostolskich,143 gdzie
Piotr mówi Ananiaszowi: Dlaczego skusił albo napełnił Szatan serce twoje,
rzecze: „Trzeba zaznaczyć, że ducha ludzkiego według substancji nic nie
może napełnić, jak tylko stwórcza Trójca; ponieważ tylko według działania i podniety woli dusza napełniana jest z tego, co stworzone. Szatan zaś
napełnia serce czyjeś, nie wchodząc mianowicie do niego i do jego rozumu,
ani nie wchodząc w wejście serca: moc ta bowiem samego Boga jest; lecz
chytrym i podstępnym omamieniem pociągając duszę do ukochania złości
przez myśli i pobudki wad, których jest pełen. Napełnił więc Szatan serce
Ananiasza nie wchodząc, lecz wszczepiając jad swej złości.” – Tenże:144
„Duch nieczysty, płomieniem cnót wygnany z serc wiernych, nauczycielom
prawdy jad prześladowania wlewa.”
4. Tymi powagami wykazuje się, że demony nie wchodzą substancjalnie
w serca ludzi, lecz dla skutku złości: z których mówi się, że są wypędzani,
gdy szkodzić im się nie pozwala.
DYSTYNKCJA IX
Rozdział 1r (47).
O różnicy chórów i ile jest. Po powyższym pozostaje dowiedzieć się,
co Pismo Święte przekazuje o chórach aniołów; które na różnych miejscach145 głosi, że dziewięć jest chórów anielskich, mianowicie: Aniołowie,
142

Rozdział 83 (PL 58,999 B; rozdział 50 w PL 42,1221).
Powagi Bedy z Glossa ordinaria do Dz 5,3 oraz 28,3 (u Mikołaja z Liry, VI,172c, 207c).
143
Na Dz 5,3: „Czemu skusił... W innym przekładzie: ...dlaczego Szatan napełnił serce
twoje? Gdzie należy zaznaczyć... wszczepiając jad” (PL 92,954 D); z Dydyma, De Spiritu
Sancto, n. 60 (PG 39,1082 D – 1083 B; wśród dzieł Hieronima, PL 23[1845]151 A-B).
144
Na Dz 28,3 (PL 92,993 B).
r
Sporządzony z Summa sententiarum, II,5 (PL 171,1112 D; 176,85 C-D), oraz Hugona,
De sacramentis, I,5,30 (PL 176,260 C), a także z Glossa Lombarda na 2 Kor 12,4 (PL 192,82 D).
145
Zobacz: 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.
p
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Archaniołowie, Państwa, Moce, Księstwa, Zwierzchności, Trony, Cherubini,
Serafini. – I znajduje się, że w tych chórach są trzy trójki, a [371] w każdej
trzy chóry, by wskazać wyciśnięte w nich podobieństwo do Trójcy. Stąd
Dionizy przekazuje,146 że są trzy chóry aniołów, umieszczając w każdym
po trzy. Są bowiem trzy wyższe, trzy niższe, trzy średnie; wyższe: Serafini,
Cherubini, Trony; średnie: Zwierzchności, Państwa, Moce; niższe: Księstwa,
Archaniołowie, Aniołowie.
Rozdział 2s (48).
1. Co zwie się chórem i jaka jest podstawa imienia każdego. Tu należy rozważyć co zwie się chórem; a potem,147 czy od samego stworzenia
była różnica tych chórów.
2. Chórem aniołów zwie się wielość duchów niebiańskich, którzy do
siebie w jakimś darze łaski są podobni, jak i zgadzają się w zasobie danych
naturalnych.
Jak na przykład Serafinami zwą się ci, którzy przed innymi płoną miłością: serafin tłumaczy się płonący lub zapalający;148
Cherubinami, którzy przed innymi wybijają się wiedzą; cherubin bowiem tłumaczy się pełnia wiedzy;149
Tronem zwie się krzesło; Tronami zaś nazywani są ci, jak mówi święty
Grzegorz,150 którzy pełni są łaski Bóstwa, by na nich zasiadał Bóg i przez
nich rozstrzygał sądy oraz oznajmiał.
Zwierzchnościami zwani są ci, którzy przekraczają Państwa i Moce.
Państwami nazywani są ci, którzy poddanym sobie wyznaczają co jest
do zrobienia, i przewodzą im w wypełnianiu tajemnic Bożych.
Mocami zwani są ci, którzy mocniej od innych w swoim chórze otrzymali to, by przeciwne moce im poddane, ich mocą były kiełznane, by nie
mogły ludzi kusić tak bardzo, jak bardzo by chciały.
Księstwami nazywani są ci, przez których często dzieją się znaki i cuda;
Archaniołami, którzy zwiastują to co większe,
Aniołami, którzy mniejsze.

146
De caelesti hierarchia, rozdział 6, § 2 (PG 3,199 D – 202 A; PL 122, 1049 C – 1050 A;
Dionysiaca II, Solesmis 1950,830nn).
s
Cały z Summa sententiarum, II,5 (PL 171,1113 A-B; 176,85 D – 86 A). Zobacz także
samego Lombarda: Glossa do Ps 79,2 (PL 191,759 B), co do wyjaśnienia Cherubinów.
147
Zobacz niżej: Dystynkcja 9, rozdział 4.
148
Hieronim: Liber interpretationis hebraicorum nominum: ”Serafini, płonący, albo
zapalający” (PL 23[1845]830; CCL 72,121 n).
149
Hieronim, tamże (PL 23,787 i 813; CCL 72,74 i 103); Glossa ordinaria do Ps 79,2:
Który siedzisz na Cherubinach: „W pełni wiedzy” (u Mikołaja z Liry, III,204 recto).
150
In Evangelia, homilia 34, n. 10 (PL 76,1251 C – 1252 B), skąd pośrednio pochodzą
niemal wszystkie wypowiedzi tego rozdziału.
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[372] Rozdział 3 (49).
1.t Że te imiona nie dla siebie, lecz dla nas zostały im dane, wzięte z darów łaski, których nie mają jednostkowo, lecz wybitnie, a nazywane są od najważniejszych. Imiona te dane im zostały nie dla siebie,
lecz dla nas. Oni bowiem sobie znani są dzięki kontemplacji, nam znani
stają się przez nazwanie. A poszczególne chóry nazywane są od darów łask,
które nie jednostkowo, lecz wybitnie dane są w uczestnictwie. W owej bowiem niebiańskiej ojczyźnie, gdzie jest pełnia dobra, chociaż coś dane jest
wybitniej, nic jednak nie jest posiadane jednostkowo. Wszystko bowiem
we wszystkich jest, wprawdzie nie równo, ponieważ jedni od drugich posiadają wznioślej to, co jednak mają wszyscy. A skoro wszystkie dary łaski
wyższe chóry otrzymały wznioślej i doskonalej, jednak od najważniejszych
dostały miana, pozostawiając resztę do nazywania niższym chórom. Jak Serafini, który to chór uważany jest za najwybitniejszy, zarówno umiłowanie
jak i poznanie Boskości oraz inne dary cnót wznioślej od wszystkich innych
otrzymał; a jednak od wybitniejszego daru, to jest od miłości wziął imię
najwyższy ten chór: większym bowiem darem jest miłość niż znajomość.151
Również więcej jest wiedzieć, niż sądzić: wiedza bowiem kształtuje sąd;
dlatego drugi chór od drugiego daru, to jest poznania prawdy został nazwany,
mianowicie Cherubini. Tak należy pojmować i o innych.
2.u Wybitność chórów przyznawana więc jest według wybitności darów;
a jednak, jak mówi Grzegorz,152 dary te są wspólne wszystkim. Wszystkie
bowiem pałają miłością i pełne są wiedzy; tak i o innych. Lecz wyższe, jak
już powiedziano, wybitniej od innych otrzymały te, od których też się nazywają. Dlatego Grzegorz:153 „W tym najwyższym mieście każdy chór oznaczany
jest mianem tej rzeczy, którą pełniej otrzymał w darze.”
3. Zagadnienie wynikające ze słów Grzegorza. Lecz powstaje tu takie
pytanie: Gdy każdy chór nazywany jest od tego daru, który pełniej posiada,
wtedy Che- [373] rubini przewyższają wszystkich w wiedzy, ponieważ od
wiedzy się nazywają. Lecz kto bardziej miłuje, więcej poznaje: tyle bowiem,
jak przekazuje powaga,154 tam każdy poznaje, ile miłuje; przeto Serafini nie
tylko w miłości, lecz także w wiedzy przewyższają.
t
Niemal cały z Hugona, De sacramentis, I,5,32 (PL 176,261 D – 262 A); trochę pod
koniec z Summa sententiarum, II,5 (PL 171,1113 B-D; 176,86 A-C).
151
Zobacz: 1 Kor 8,1; oraz 13,8-13.
u
Numery 2-4: Prócz pewnych dodatków, wszystko z Summa sententiarum, II,5 (PL
171,1113 B-D; 176,86 A-0C).
152
In Evangelia, homilia 34, n. 14 (PL 76,1255 B-C).
153
Tamże.
154
Oto słowa źródła, mianowicie Summa sententiarum, II,5: „Lecz kto bardziej miłuje,
więcej poznaje (tyle bowiem Bóg jest poznawany, ile jest miłowany); lecz Serafini nie tylko
w miłości, lecz także w wiedzy przewyższają” (PL 171,1113 C; 176,86 B); słowa te, (w nawiasach), wydają się powagą, do której Mistrz się odwołuje; nie ma ich w homilii Grzegorza
już przytoczonej.
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4. Wykład tej powagi. Dlatego powyższą powagę wydaje się, że tak trzeba pojąć,155 by porównanie nie odnosiło się do wszystkich chórów, lecz do
niektórych, mianowicie niższych. Ten bowiem chór otrzymał w darze wiedzę
nie pełniej od Serafinów, lecz pełniej od innych chórów, które są niższe; i nie
nazywa się każdy chór od wszelkiej rzeczy, którą pełniej od innych otrzymał, lecz od jakiejś z rzeczy które otrzymał.
5. Inne odgraniczenie tego samego. Albo można porównanie odnieść
nie do samych chórów, lecz do innych darów; i nie do wszystkich innych
darów, lecz do niektórych. Jak bowiem ludzie, chociaż mają wiele darów,
niektóre wybitniej od innych posiadają, tak może i aniołowie jakimiś darami bardziej się odznaczają, a jakimiś innymi mniej.
Rozdział 4 (50).
1.v Czy chóry były tak wydzielone od początku stworzenia. Teraz
już pozostaje zbadać, czy te chóry od początku stworzenia były tak wydzielone. – Że były tak wydzielone od początku swego stworzenia, wydaje się
oznajmione świadectwem powagi,156 która przekazuje, że z poszczególnych
chórów jacyś upadli. Z najwyższego bowiem chóru był ów Lucyfer, od którego żaden godniejszy nie został stworzony.157 Także Apostoł wymienia:158
Państwa i Moce tych ciemności, wykazując, że z tych chórów spadli ci, którzy
chociaż posługę swą wykonują w złościach, jednak nie zostali całkiem pozbawieni nazw swoich chórów.
[374] 2. Lecz nie wydaje się, by to mogło się ostać. Wtedy bowiem nie
pałali miłością, nie odznaczali się wiedzą, ani Bóg na nich nie zasiadał:
gdyby bowiem to mieli, nie upadliby; a więc wtedy nie było Serafinów, albo
Cherubinów, albo Tronów.
3.w Że przed upadkiem nie było tych chórów, ponieważ przedtem
nie mieli darów łaski, które po upadku jednych, drugim zostały dodane. Na to mówimy, że przed upadkiem niektórych nie było tych chórów,
ponieważ jeszcze nie mieli darów, w których uczestniczeniu schodzą się;
lecz gdy jedni upadli, drugim zostały dodane; a tym, którzy upadli, zostałyby dodane te same dary, gdyby się ostali. A przeto Pismo mówi, że z poszczególnych chórów jacyś upadli, nie ponieważ byli w chórach i potem upadli,
155

Mianowicie Grzegorza, jak wyżej: Dystynkcja IX, rozdział 3, n. 2, koniec.
Numery 1-2: Częściowo z Summa sententiarum, II,5 (PL 171,1113 D; 176,86 C-D).
156
Mianowicie powagach Pisma Świętego tu i wyżej przytoczonych, Dystynkcja 6, rozdział 1.
157
Zobacz: Ez 28,12-19; Grzegorz, In Evangelia, homilia 34, n. 7 (PL 76,1250 B). Spojrzyj
wyżej: Dystynkcja 6, rozdział 1, n. 2.
158
Ef 6,12.
w
Wydaje się, że pierwsza część jest poglądem Mistrza, druga zaś („Jedni...”) wzięta jest
z Summa sententiarum, II,5 (PL 171,1114 A; 176,86 D); powaga zaś Augustyna znajduje
się w Glossa Mistrza do Psalmu 146,5 (PL 191,1276 A), a także i raczej w Glossa ordinaria,
do Rdz 2,2 (u Mikołaja z Liry I,34 b; v 13c).
v
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lecz ponieważ gdyby się ostali, niektórzy z nich byliby w poszczególnych
chórach, którzy i w nikłości natury i w przezroczystości postaci, różne mieli
stopnie, jak ci, którzy się ostali. – Jedni bowiem, jak wyżej powiedzieliśmy,159 zostali stworzeni wyżsi, inni niżsi; wyżsi, którzy z natury bardziej
nikli a mądrością bardziej przezroczyści; niżsi, którzy z natury mniej nikli
a pojętnością mniej przezroczyści uczynieni zostali. Te zaś niepodzielnych
niewidzialne różnice tylko ten mógł zważyć, który wszystko pod miarą
i liczbą i wagą urządził.160 (Augustyn, Super Genesim:)161 „to znaczy
w sobie samym, który jest: miarą – wyznaczając sposób każdej rzeczy, i liczbą – dając postać każdej rzeczy, i wagą – pociągając każdą rzecz do równowagi; to znaczy określającym, formującym i porządkującym wszystko.
Rozdział 5 (51).
1.x Czy wszyscy aniołowie tego samego chóru są równi. Prócz tego
rozważyć należy, czy wszyscy aniołowie tego samego chóru są równi. – Że tak
jest, spodobało się niektórym; lecz to nie jest prawdopodobne ani godne
twierdzenia, ponieważ Lucyfer, który był z kolegium wyższych, był od takich
nawet godniejszy, którzy wybitniejsi od innych zostali stworzeni. Z tego
wnioskuje się, że gdyby ostał się, byłby w wyższym chórze, i od innych tego
samego chóru byłby godniejszy.
[375] 2. Przez podobieństwo wykazuje, że nie wszyscy z tego samego chóru są równi. Jak bowiem jeden jest porządek Apostołów, a drugi
Męczenników, a jednak wśród Apostołów jedni są godniejsi od drugich,
podobnie i wśród Męczenników jedni są od drugich wyżsi: tak słusznie się
wierzy, że jest i w chórach aniołów.
Rozdział 6y (52).
1. Jakim sposobem Pismo Święte mówi, że chór dziesiąty wypełnia się ludźmi, skoro jest tylko dziewięć chórów. Trzeba też zaznaczyć,
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,

159

W Dystynkcji 3, rozdziałach 2-3.
Mdr 11,21.
161
De Genesi ad litteram, IV, rozdział 3, n. 7 (PL 34,299; CSEL 28-I,99).
x
Opiera się na Summa sententiarum, II,5 (PL 171,1114 B; 176,86 D – 87 A).
y
Prócz pewnych dodatków zaczerpnięty jest z Summa sententiarum, II,5 (PL 171,1114
B-D; 176,87 A-C); zobacz: Hugo, De sacramentis, I,5,30 (PL 176,260 D). Patrz także: Honoriusz z Autun, Liber XII quaestionum, zagadnienie 5 (PL 172,1180n).
162
Na przykład w Dekrecie Gracjana, de consecratione, dystynkcja 1, rozdział 55: „Dziesiąty chór padając przez pychę zmniejszył liczbę aniołów... Zaradzając ich odzyskaniu i pocieszeniu... Bóg Stwórca z mułu ziemi utworzył pierwszego człowieka (I,1309).
160
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którzy upadli, czytelników porusza, jakim sposobem Pismo mówi,163 że
dziesiąty chór wypełnia się ludźmi.
2. Grzegorz bowiem mówi,164 że ludzie mają być dobrani w chórze aniołów: z których jedni dobierani są w chórze wyższych, ci mianowicie bardziej
pałają miłością; inni w chórze niższych, ci mianowicie są mniej doskonali.
Z czego wynika, że z ludzi nie ma być ukształtowany dziesiąty chór, jakoby
dziewięć było aniołów, a dziesiąty ludzi, lecz ludzie zgodnie z jakością zasług będą wstawiani w chórach aniołów.
3. Że więc czyta się, iż dziesiąty chór ma być wypełniony ludźmi, można
przyjąć, że będzie powiedziane w takim znaczeniu: iż z ludzi odtworzone
zostanie to, co upadło w aniołach; z których tyle upadło, z czego mógł powstać chór dziesiąty. Dlatego Apostoł mówi,165 że naprawia się wszystko
w Chrystusie, to, co jest na niebie, i to, co jest na ziemi; ponieważ przez
Chrystusa odkupiony został rodzaj ludzki, z którego dokonuje się naprawa anielskiego upadku; niemniej jednak człowiek byłby zbawiony, gdyby
anioł nie upadł.
[376] Rozdział 7z (53).
1.a Że ludzie dobierani są według liczby stojących, a nie upadłych.
Bo ludzie dopuszczani są do szczęśliwości nie według liczby tych, którzy
upadli, lecz tych, którzy wytrwali. Stąd Grzegorz:166 „Górne to miasto składa się z aniołów i ludzi; wierzymy, że wstąpi doń tylu z rodzaju ludzkiego,
ilu tam udało się aniołom pozostać, jak zapisane jest w Kantyku Powtórzonego Prawa:167 Założył granice narodów według liczby aniołów Bożych”.
2. Niektórzy mówią, że według liczby upadłych aniołów ludzie mają być zbawieni. Niektórzy jednak myślą,168 że ludzie będą zbawieni według liczby aniołów, którzy upadli, by owo niebiańskie miasto nie było
pozbawione liczby swych obywateli, ani nie panowało większą ilością. –
Wydaje się to myśleć Augustyn w Enchiridion,169 nie twierdząc, że z ludzi
więcej będzie zbawionych, niż upadło z aniołów, lecz nie mniej, tak mówiąc:
163
To znaczy Glossa ordinaria do Łk 15,8: Czy niewiasta, która ma dziesięć drachm:
„Dziesięć więc drachm niewiasta miała, gdy do dziewięciu chórów aniołów dodany został
człowiek, by uzupełniona została dziesiąta liczba wybranych” (u Mikołaja z Liry, V,164c);
z Grzegorza, In Evangelia, homilia 34, n. 6 (PL 76,1249 C-D).
164
Grzegorz, tamże, n. 11 (PL 76,1252n).
165
Ef 1,10.
z
Zobacz: L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur der Frühscholastik
(BGPTMA, Münster 34[1937]480nn.)
a
Zaczerpnięty z Summa sententiarum, II,5 (PL 171,1114 D; 176,87 C).
166
Jak wyżej, n. 11 (PL 76,1252 B-C).
167
Pwt 32,8 (zobacz wyżej: Dystynkcja 1, rozdział 5, przypis pierwszy.
168
Zobacz: Hugo, De sacramentis, I,5,31 (PL 176,261 B-C); Robert Pullus, Sententiae,
II, rozdział 16 (PL 186,742 C – 743 A); Roland, Sententiae (wyd. Gietl, m102).
169
Rozdział 29 (PL 40,246; CCL 46,65); zobacz także: De civitate Dei, rozdział 1, n. 2
(PL 41,752; CSEL 40-II,583; CCL 48,807).
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„Górne Jeruzalem, matka nasza,170 miasto Boga, nie będzie pozbawione
żadnej liczby swych obywateli, ani też może nie będzie rządzić większą liczbą. Bo nie znamy ani liczby świętych ludzi, ani upadłych demonów, w których miejsce wstępując dzieci katolickiej matki, która na ziemi wydawała
się niepłodna,171 w tym pokoju, z którego tamci spadli, bez żadnego kresu
czasu pozostaną. Lecz liczba tych obywateli, czy która jest, czy która była,
czy która będzie, jest w oglądzie tego stwórcy, który nazywa to, czego nie
ma, jak to, co jest.172 Oto otwarcie mówi, że nie mniej ludzi się zbawi, niż
upadło z aniołów, lecz nie twierdzi, że więcej.
[377] DYSTYNKCJA X
Rozdział 1b (54).
1. Czy wszystkie duchy niebiańskie są posyłane; i przedstawia dwa
poglądy oraz powagi, na których się opierają. To także należy zbadać,
czy wszystkie te duchy niebiańskie posyłane są, aby oznajmiać sprawy zewnętrzne. – Niektórzy sądzą, że w tej mnogości są tacy, którzy z obowiązku wychodzą na zewnątrz, inni zawsze wewnątrz przy nim stoją, jak
napisane jest u Daniela:173 Tysiąc tysięcy służyło mu, a po dziesięć tysięcy
kroć sto tysięcy stało przy nim. Także Dionizy w Hierarchia,174 która zwie
się święty zarząd, mówi o przełożeniu duchów: „Wyższe te zastępy od najniższych nigdy nie odchodzą, bo te, które górują, nigdy nie spełniają zewnętrznego obowiązku.” Na tych powagach opierają się ci, którzy spierają
się, że posyłani są tylko niżsi aniołowie
2. Zarzut przeciwko nim. Zarzuca się im to, co mówi Izajasz:175 Przyleciał do mnie jeden z serafinów, który to chór jest wyższy i wybitniejszy.
Jeżeli więc posyłani są z tego chóru, nie należy wątpić, że i z innych są posyłani. Również Apostoł mówi:176 Wszyscy są służebnymi duchami, posłanymi
170

Zobacz: Ga 4,26.
Zobacz: Ga 4,27; Iz 54,1.
172
Rz 4,17.
b
Tekst sporządzony z Summa sententiarum, II,6 (raczej w postaci PL 171,1115 A-C,
niż 176,87 C – 88 A), oraz z Hugona, De sacramentis, I,5,33 (PL 176,262 B-C); których źródłem wspólnym jest Grzegorz Wielki, In Evangelia, homilia 34, n. 12 (PL 76,1254 A-C).
Zobacz także: Piotr Abelard, Sic et non, 49 (PL 178,1420 C – 1421 C); Robert Pullus, Sententiae, VI, rozdziały 33-34 (PL 186,884n); oraz Haymo, In Epistulas Sancti Pauli, Hbr 1,14
(PL 117,832 A).
173
Dn 7,10.
174
De caelesti hierarchia, rozdziały 6-7 (PG 3,199 D, 206 C; PL 122,1049n; Dionysiaca,
II,831n, 838nn). Lecz słowa są Grzegorza, przedkładającego zdanie Dionizego, In Evangelia, homilia 34, n. 12 (PL 761254 B).
175
Iz 6,6.
176
Hbr 1,14.
171
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na posługę. Na podstawie tych świadectw twierdzą niektórzy, iż wszyscy
aniołowie są posyłani. I nie powinno zdawać się niegodne, jeżeli posyłani
są także wyżsi, skoro i ten, który jest Stworzycielem wszystkiego, zstąpił na
te padoły.
3. Pytanie: skoro wszyscy są posyłani, dlaczego tylko jeden chór
oznaczony jest mianem aniołów (posłańców). Tu rodzi się pytanie, jeżeli
wszyscy są posyłani i są zwiastunami, dlaczego jeden tylko wśród dziewięciu
chórów oznaczony jest mianem aniołów. – Na co niektórzy odpowiadają,177
że wprawdzie wszyscy są posyłani, lecz jedni [378] częściej i jakby z nałożonego obowiązku, ci właściwie zwani są Aniołami i Archaniołami; inni zaś
rzadziej są posyłani, mianowicie więksi, gdy rodzi się sprawa poza normalnym zarządem. Skoro oni przyjmują posługę Aniołów, biorą także i nazwę.
Stąd w Psalmie:178 Czynisz z aniołów twoich wiatry, bo ci, którzy z natury
są duchami, czasem stają się Aniołami, czyli zwiastunami.
Rozdział 2 (55).
1.c Niektórzy myślą, że Michał, Gabriel, Rafał, byli z wyższego chóru, i że są to imiona duchów, a nie chórów. I myślą oni, że Michał,
Gabriel, Rafał, byli z wyższego chóru. „Michał179 znaczy: Któż jak Bóg; Gabriel:
Moc Boga; Rafał: Lekarstwo Boga.” I nie są to miana chórów, lecz duchów. –
I jedni mówią, że każde z nich jest właściwie i jednostkowo imieniem jednego ducha; drudzy zaś, że nie jednego i ściśle, lecz raz tego, raz innego
jest imieniem, zgodnie z jakością tego, do czego posyłani są, by zwiastować lub czynić. Jak są i pewne imiona demonów, które jedni uważają za
własne jednego, inni zaś za wspólne wielu. Mianowicie Diabeł, który tak
nazywany jest po grecku, a tłumaczy się oskarżyciel, albo płynący w dół;
po hebrajsku zwany jest Szatan, to znaczy przeciwnik. Zwany jest też Belial,
to znaczy odstępca i bez jarzma. Nazywa się także Lewiatan, to znaczy
dodatek do tych.180 I wiele innych imion znajdziesz, które są albo własne
jednego ducha, albo wspólne wielu.
2. Jak wyjaśniają powyższe powagi, które zdają się sprzeciwiać, ci
którzy mówią, że wszyscy aniołowie są posyłani. Ci zaś, którzy twierdzą,
że wszyscy aniołowie są posyłani, powyższe powagi, mianowicie Daniela
177

Zobacz: Grzegorz, In Evangelia, homilia 34, nn. 12-13 (PL 76,1254 C – 1255 A); Piotr
Abelard, Sic et non, rozdział 40 (PL 178,1420 D); Robert Pullus, VI, rozdziały 32-33 (PL 186,
884 A, D).
178
Ps 103,4.
c
Źródłem pierwszego poglądu jest Summa sententiarum, II,6 (PL 171,1115 C; 176,88
A); zobacz także: Roland, Sententiae (wyd. A. Gietl), 100, 103. Patrz też Glossa Mistrza na
2 Kor 6,15 (PL 192,49 D).
179
Grzegorz, In Evangelia, homilia 34, n. 9 (PL 76,1251 A).
180
Diabeł: Ap 12,9 oraz 20,2; Szatan: Za 3,1; Belial: 2 Kor 6,15; Lewiatan: Hi 40,20 oraz
Iz 27,1. O tłumaczeniu imion zobacz: Izydor, Etymologiae, VIII, rozdział 11, nn. 18 i 19 (PL
82,316n).
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i Dionizego, tak wyjaśniają: mówi się, że wyższe zastępy stoją przy Bogu i nigdy
z wnętrza nie odchodzą, nie by nie byli kiedyś posłani, lecz ponieważ jak
najrzadziej wychodzą do spraw zewnętrznych; a i wtedy nie odchodzą od
wewnętrznych, lecz w Boga [379] obecności i kontemplacji zawsze stoją;
co również czynią ci, którzy są często posyłani.181
3.d O których inni mówią, że są posyłani, a o których, że nie są posyłani, z wyjaśnieniem powag, które zdają się sobie przeczyć. Drudzy
zaś mówią, że trzy najwyższe chóry, mianowicie Serafini, Cherubini i Trony,
tak stoją przy Stworzycielu, że nie wychodzą do spraw zewnętrznych; a trzy
niższe są posyłane do spraw zewnętrznych; trzy zaiste średnie są pomiędzy
nimi, nie tylko godnością i miejscem, lecz także obowiązkiem, ponieważ
polecenie Boże odbierają od wyższych, a przekazują niższym. I dlatego ponieważ wyżsi średnim, a średni niższym, a ci ludziom polecenie Boga zwiastują, mówią, że słusznie wszyscy zwani są aniołami. I może dlatego Apostoł
powiedział,182 że wszyscy służebnymi duchami są Syna i są posyłani na posługę; albo przez wszyscy objął nie poszczególne chóry, lecz pojedynczych
aniołów z niższych chórów. To zaś, co mówi Izajasz,183 wyjaśniają słowami
Dionizego,184 mówiącego: „Te duchy, które są posyłane, otrzymują zawołanie tych, których obowiązek spełniają.” Stąd mówią, że ten anioł, który
został posłany do Izajasza, by oczyścił i zapalił wargi Proroka, był z chóru
niższych; lecz dlatego nazwany został, że jest z Serafinów, ponieważ przyszedł zapalić i zniweczyć występki Izajasza.
DYSTYNKCJA XI
Rozdział 1 (56).
1.e Że każda dusza ma dobrego anioła skierowanego do strzeżenia
jej oraz złego do ćwiczenia. To także należy wiedzieć, iż dobrzy aniołowie
skierowani są do strzeżenia ludzi, tak by każdy z wybranych [380] miał
anioła szczególnie skierowanego dla swego postępu i strzeżenia. – Stąd w Ewangelii Prawda zakazując gorszenia maluczkich rzecze:185 Aniołowie ich zawsze
181
Zobacz: Grzegorz, Moralia, XVII, rozdział 13, n. 18 (PL 76,20 C); In Evangelia, homilia 34, nn. 12-13 (PL 76,1254n); oraz Beda, jak wyżej, Księga I, dystynkcja 37, rozdział 8.
d
Częściowo z Hugona, De sacramentis, I,5,33 (PL 176,262 D). – Powaga zaś Dionizego
i następujący po niej komentarz (Grzegorza) wzięte są z Summa sententiarum, II,6 (raczej
w postci z PL 171,1115 A-B niż z PL 176,87 D).
182
Zobacz Hbr 1,14; jak wyżej Dystynkcja 10,rozdział 1, n. 2.
183
Iz 6,6; jak wyżej, Dystynkcja 10, rozdział 1, n. 2.
184
De caelesti hierarchia, rozdział 13, § 2 (PG 3,299 C; PL 122,1061 A-B; Dionysiaca,
II,944n); lecz słowa są Grzegorza, In Evangelia, homilia 34, n. 12 (PL 76,1254 B-C).
e
Częściowo z Summa sententiarum, II,6 (PL 171,1115 C-D; 176,88 A-B); częściowo,
(Hieronim), z Glossa ordinaria, do Mt 18,10 (u Mikołaja z Liry, V,56c).
185
Mt 18,10.
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widzą oblicze Ojca. Powiada, że aniołowie są tych, którym do strzeżenia
zostali wyznaczeni. O tym urywku Hieronim przekazuje,186 że każda dusza
od początku swego urodzenia ma anioła wyznaczonego do strzeżenia jej,
mówiąc tak: „Wielka jest godność dusz, że każda ma od początku narodzenia anioła skierowanego do strzeżenia jej.”
2.f Także Grzegorz mówi,187 że każdy ma jednego dobrego anioła wyznaczonego sobie do strzeżenia oraz jednego złego do ćwiczenia. Chociaż
bowiem wszyscy dobrzy aniołowie chcą naszego dobra i ogólnie starają się
o nasze zbawienie, ten jednak, który wyznaczony jest komuś do strzeżenia,
jego szczególnie napomina do dobra, jak czyta się o aniele Tobiasza,188
i o aniele Piotra w Dziejach Apostolskich.189 Podobnie i źli aniołowie chociaż
chcą zła ludzi, bardziej jednak pobudza do złego człowieka, i mocniej nastaje do szkodzenia, ten, który został wyznaczony do jego ćwiczenia.
3.g Czy pojedynczym ludziom pojedynczy aniołowie, czy wielu jeden
jest wyznaczony. Zwykło się zaś pytać, czy pojedynczy aniołowie pojedynczym ludziom, czy jeden wielu do strzeżenia lub ćwiczenia jest wyznaczony. Lecz ponieważ wybranych jest tylu, ilu jest dobrych aniołów, wiadomo,
że więcej jest wszystkich razem dobrych i złych ludzi niż jest dobrych aniołów. A skoro tylu jest wybranych, ilu dobrych aniołów, a dobrzy aniołowie
liczniejsi są niż źli, i liczniejsi są ludzie źli niż dobrzy, niewątpliwie liczniejsi
są dobrzy ludzie niż są źli aniołowie, i liczniejsi są źli ludzie niż aniołowie
źli albo dobrzy.
4. Potwierdza, że jeden anioł wyznaczony jest wielu ludziom, czy
to jednocześnie, czy to w różnych czasach. Dlatego trzeba powiedzieć,
że jeden i ten sam anioł, dobry lub zły, wielu ludziom wyznaczany jest do
strzeżenia lub ćwiczenia, czy to w tym samym czasie, czy to w różnych czasach.
Dlatego zaś mówimy: [381] „w tym samym czasie albo w różnych czasach”,
bo niektórym wydaje się,190 że wszyscy ludzie, którzy są razem w jakimś
czasie, każdy może mieć jednego anioła, dobrego lub złego, bo chociaż
większa jest liczba ludzi, zliczając razem wszystkich, którzy byli i są i będą,
niż aniołów, jednak ponieważ ludzie następują po zmarłych i dlatego nigdy
nie są wszyscy razem w tym życiu, aniołowie zaś nigdy nie umierają, lecz
wszyscy są razem: może być tak, że pojedynczy ludzie, gdy są w tym życiu,
186

In Matthiam 18,10 (PL 26[1845]130 B; CCL 77,159).
Wszystko co do litery z Summa sententiarum, II,6 (PL 171,1115 C-D; 176,88 A-B).
O nauce tu przedstawionej zobacz J. Danielou, Les anges et leur mission d’après les pères
de l’église, wyd. 2, Chevetogne 1953,69-82.
187
Mianowicie z Nysy, De vita Moysi (PG 44,338 D – 339 A); idąc za Orygenesem, In Lucam,
homilia 12 (PG 13,1829 C). Zobacz także Orygenesa, Periarchon, III, rozdział 2, n. 4 (PG
11,309 B) oraz In Iosue, homilia 23, n. 3 (PG 12,937 A); a także Jana Kasjana, Conlationes,
konferencja 8, rozdział 17; tudzież 13, rozdział 12 (PL 49,750n,929; CSEL 13,233n, 380n).
188
Zobacz Tb 5-12.
189
Dz 12,15.
g
Częściowo z Summa sententiarum, jak wyżej.
190
Hugo, De sacramentis, I,5,31 (PL 176,261 C).
f
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mają pojedynczych aniołów, dobrych lub złych, wyznaczonych do ich strzeżenia lub ćwiczenia. Ponadto, czy tak jest czy nie, nie należy wątpić, że każdy ma wyznaczonego sobie anioła, czy byłby wyznaczony dla wielu razem,
czy jednemu pojedynczo. I nie należy dziwić się, że jeden anioł wyznaczany jest do strzeżenia wielu ludziom, skoro jednemu człowiekowi wyznaczana jest straż wielu, tak iż każdy z nich mówi, że ma swojego pana, albo
biskupa, albo opata.
Rozdział 2h (57).
1. Czy aniołowie postępują w zasłudze lub w nagrodzie aż do sądu.
Prócz tego trzeba rozważyć to, czy aniołowie dobrzy w zasłudze lub w nagrodzie postępują aż do sądu.
2. Niektórym wydaje się, że postępują w obu. Niektórym wydaje się,
że postępują w zasługach i codziennie bardziej i bardziej zasługują, z tego
że codziennie usługują korzyściom ludzi i starają się o ich postęp. Niemniej
wydaje się, że tym postępują też i w nagrodzie, mianowicie w poznaniu i miłowaniu Boga. Chociaż bowiem, jak mówią, w umocnieniu otrzymali szczęśliwość wieczną i doskonałą, szczęśliwość ich codziennie jednak się powiększa, ponieważ coraz bardziej i bardziej miłują i poznają. – Miłość jest
obecnie ich zasługą i nagrodą. A ich miłość, którą miłują Boga i nas, jest
ich nagrodą i zasługą: [382] zasługą, ponieważ przez nią oraz posługi z niej
nam oddane zasługują i postępują w szczęśliwości; i ona sama jest nagrodą,
ponieważ nią są szczęśliwi.
3. Co mówią, potwierdzają powagami. I że aniołowie postępują w
poznaniu, a przez to w szczęśliwości, świadectwami Świętych umacniają.
Mówi bowiem Izajasz,191 w osobie aniołów podziwiających wspaniałość
Chrystusa wstępującego do nieba: Któż to jest, który idzie z Edomu. W farbowanych szatach z Bosry? A w Psalmie:192 Któryż to jest król chwały?
Wynika z nich, że tajemnicę Słowa wcielonego aniołowie poznali pełniej
po spełnieniu niż przed. I jak w poznaniu tej tajemnicy postąpili, tak mówią,
że postąpili oni w poznaniu Bóstwa. – Że zaś w poznaniu tej tajemnicy postąpili, jawnie uczy Apostoł, mówiąc:193 Jakie jest rozrządzenie tajemnicy
h
O zawartym tu sporze i sprzeciwie Mistrza Odona z Soissons zobacz: I. Brady, Peter
Manducator and the oral Teachings of Peter Lombard, w Antonianum 41(1966)471. – Cały
rozdział oparty jest na Summa sententiarum II,6 (PL 171,1116 A; 176,88 C-D), skąd numery
2-3 częściowo, numery 6 i 8-10; oraz na Glossa Lombarda do Ef 3,9-10 (PL192,189 B – 190 D),
skąd n. 3-5. Zobacz także Glossa ordinaria do tego urywka (u Mikołaja z Liry, VI,92c), która
była źródłem Mistrza; a także do Iz 63,1 (u Mikołaja z Liry IV,101a); oraz Piotra Abelarda,
Sic et non, 48 (PL 178,1417nn), który wydaje się źródłem Summa sententiarum, a może
także samego Lombarda.
191
Iz 63,1. Zobacz Glossa ordinaria do tego urywka n. 1: „To w osobie aniołów” (u Mikołaja z Liry, IV,101).
192
Ps 23,8.
193
Ef 3,9-10.
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ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz przez
Kościół objawiła się Księstwom i Mocom na niebiosach wieloraka
mądrość Boża. O tym urywku Hieronim powiada:194 „Anielskie godności
wspomnianej tajemnicy czysto nie poznały, aż spełniła się męka Chrystusa
i głoszenie Apostołów rozszerzone po narodach.”
4. Że w tym twierdzeniu Augustyn zdaje się przeczyć Hieronimowi.
Augustyn wydaje się temu przeczyć, mówiąc o tym samym urywku Listu:195
„Nie była skryta przed aniołami tajemnica królestwa niebieskiego, która
we właściwym czasie została objawiona dla naszego zbawienia. Wspomniana
wyżej tajemnica była więc znana im od wieków, ponieważ wszelkie stworzenie nie jest przed wiekami, lecz od wieków.”
5. Wyjaśnienie powyższych powag. – Hajmon. Zważ czytelniku, że
w tym twierdzeniu sławni nauczyciele zdają się nie zgadzać. Przeto, by wszelka powyższa sprzeczność została z wnętrza usunięta, idąc za Hajmonem
tak wyjaśniamy,196 że „tym aniołom, którzy są wyższej godności, i przez których posługę to jest zwiastowane, częściowo znane było od wieków, jako
sługom i zwiastunom; tym zaś, którzy są niższej godności, pozostawało nieznane”, powiedzmy, aż się spełniło i przez Kościół zostało ogłoszone; a wtedy
przez wszystkich aniołów zostało doskonale poznane.
6. Wiadomo więc, że wszyscy aniołowie w poznaniu Boskich tajemnic
postąpili z biegiem czasu. Dlatego zgodnie [383] mówią oni,197 że wiedza
i szczęśliwość aniołów powiększa się aż do przyszłego spełnienia, kiedy
w wiedzy i szczęśliwości będą najdoskonalsi, żeby już więcej nie wzrastać
i nie umniejszać się.
7. Pogląd tych, którzy mówią, że aniołowie w niektórych z powyższych nie postąpili. Inni zaś mówią, że aniołowie zostali w umocnieniu
obdarzeni tak wielkim umiłowaniem i znajomością Bóstwa, że w nich już
więcej nie postąpili i nie postąpią. Postąpili jednak w znajomości rzeczy
zewnętrznych, jak w poznaniu tajemnicy wcielenia i tego rodzaju; lecz nie
w kontemplacji Bóstwa, ponieważ trójcy w jedności i jedności w trójcy nie
pojmują pełniej, czy też nie pojmą, niż otrzymali od samego umocnienia.
Tak również mówią, że po umocnieniu nie postąpili w miłości, ponieważ
ich miłość potem się nie powiększyła. I tak mówią, że nie postąpili w zasługach, mianowicie co do siły zasługiwania, lecz nie co do liczby zasług.
Wiele bowiem dobra uczynili potem, którego wtedy nie dokonali; lecz ich
miłość, z której ono wynikło, nie powiększyła się: tyle z niej zasłużyli zanim
ono zostało dodane, ile potem po jego dodaniu.”
8. Co jest prawdopodobniejsze. To zaiste, co inni wyżej mówią, wydaje się prawdopodobniejsze, mianowicie że aniołowie aż do sądu w wiedzy
i w czym innym postępują.
194

PL 26[1845]483 C.
De Genesi ad litteram, V, rozdział 19, n. 38 (PL 34,334n; CSEL 28-I,162).
196
Hajmon z Auxerre, na Ef 3,10 (PL 117,715 A).
197
To jest Summa sententiarum, II,6 (PL 171,1115 D – 1116 A; 176,88 C).
195
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9. Pewne powagi zdają się przeciwstawiać zdaniu prawdopodobniejszemu. Im jednak zdają się przeciwstawiać słowa pewnych powag. Izydor bowiem mówi w księdze De summo bono:198 „Aniołowie w Słowie Boga
poznają wszystko, zanim się stanie”. – Wyjaśnienie. Lecz nie powiedział,
że aniołowie poznają doskonale ani wszyscy, ani wszystko; i dlatego nie
wykluczył, że postępują w wiedzy.
10. Również Grzegorz w księdze Dialogi powiada:199 „Cóż jest. czego
nie znają tam, gdzie znają znającego wszystko?” Zdaje się mówić, że aniołowie wszystko znają i nie ma niczego, czego by nie znali. – Tudzież inne
wyjaśnienie. Lecz należy to brać o tym, czego poznanie uszczęśliwia
poznającego, jak to, co należy do tajemnicy Trójcy i jedności.
[384] DYSTYNKCJA XII
Rozdział 1i (58).
1. Po rozeznaniu dokonanym o aniołach, mowa o stworzeniu innych rzeczy, a zwłaszcza o rozróżnieniu dzieł sześciu dni. Niech to
wystarczy o stworzeniu natury anielskiej. Teraz pozostaje przedłożyć też co
nieco o stworzeniu innych rzeczy, a zwłaszcza o rozróżnieniu dzieł sześciu dni.
2. Gdy Bóg w mądrości swej stworzył duchy anielskie, stworzył też coś
innego, jak ukazuje wspomniane wyżej Pismo Księgi Rodzaju,200 która mówi,
że na początku stworzył Bóg niebo, to jest aniołów, i ziemię, mianowicie
tworzywo czterech żywiołów, jeszcze zmieszane i bezkształtne, które przez
Greków zwane jest chaos;201 i to było przed wszelkim dniem. Potem rozdzielił żywioły i dał poszczególnym rzeczom własne i oddzielne gatunki
według ich rodzaju. Uformował je nie jednocześnie, jak spodobało się niektórym świętym Ojcom, lecz w odstępach czasów i upływie sześciu dni, jak
zdało się innym.
Rozdział 2k (59).
Że święci pisarze zdają się o tym przekazywać jakby przeciwieństwa, jedni mówią, że wszystko w materii i formie uczynione razem,
inni w odstępach czasu. Niektórzy bowiem ze świętych ojców, którzy
198

Sententiae, I, rozdział 10, n. 17 (PL 83,556 C).
Księga IV, rozdział 33 (PL 77,376 B). Zobacz także: Moralia, II, rozdział 3, n. 3 (PL
75,556 D).
i
Częściowo z Summa sententiarum, III,1 (PL 171,1116 C, 1117 B; 176,99 A, 90 A-B);
zobacz także niżej: Dystynkcja 15, rozdział 6.
200
Zobacz Rdz 1,1; porównaj wyżej, Dystynkcja 2, rozdziały 1,2,5.
201
Augustyn, De Genesi contra Manichaeos, I, rozdział 5, n. 9 (PL 34,178), lecz za pośrednictwem Summa sententiarum, jak w innych przypisach powiedziane.
k
Prawie wszystko z Hugona, De sacramentis, I,1,2 (PL 176,187 C, 188 A-B); którego
pogląd Mistrz umacnia świadectwami Ojców z Glossa ordinaria do Księgi Rodzaju. Na przy199
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wybitnie badali słowa oraz tajemnice Boga, o tym jakby przeciwieństwa pisać
[385] się zdają. – Jedni mianowicie przekazali, że wszystko razem zostało
stworzone w materii i formie; co wydaje się myśleć Augustyn.202 – Inni zaś
bardziej dowodzili i twierdzili to, że materia została najpierw stworzona
surowa i nieforemna, zawierająca mieszaninę i zlanie żywiołów, potem zaś
w odstępach sześciu dni z tej materii uformowane zostały rodzaje rzeczy
materialnych, zgodnie z własnymi gatunkami. Które to zdanie Grzegorz,
Hieronim, Beda203 i wielu innych204 zalecają i przedkładają, ono też wydaje
się bardziej odpowiadać Pismu Księgi Rodzaju, skąd pierwsza do nas spłynęła znajomość tej rzeczy.
Rozdział 3l (60).
1. Jak w odstępach czasu rzeczy cielesne zostały stworzone. Według tego więc przekazu wejrzyjmy w porządek oraz sposób stworzenia
i formowania rzeczy. Jak wyżej wspomniano,205 na początku stworzył Bóg
niebo, mianowicie naturę anielską, lecz jeszcze bez formy, jak niektórym
się podoba; i ziemię, to znaczy ową zmieszaną materię czterech żywiołów.
2. Dlaczego ta zmieszana materia zwana jest ziemią, przepaścią,
wodą. Mojżesz dlatego nazwał ją mianem ziemi, jak mówi Augustyn, Contra
Manichaeos,206 „ponieważ ziemia ze wszystkich żywiołów jest mniej gatunkowa”; i ona była pusta i niezłożona,207 z powodu pomieszania wszystkich
żywiołów”. – Zwie ją także głębokością, mówiąc:208 I ciemności były nad
głębokością, ponieważ była zlana i zmieszana, wyraźnego gatunku [386]
pozbawiona. – Ta sama też nieforemna materia zwana jest wodą,209 nad
którą Duch Boży unosił się,210 jak nad rzeczami do wykonania unosi się
kład Grzegorz jest w Prothemata Glossae ordinariae (u Mikołaja z Liry I,22d; v 2b); Hieronim prawdopodobnie tamże (21c-d; v 2b), ponieważ gdzie indziej rzeczy ściślej nie dotyka;
Beda, w tychże Prothemata (22a; v 1c).
202
De Genesi ad litteram, I, rozdział 15, n. 29; IV, rozdziały 33-35; VII, rozdział 28, nn.
41-42 (PL 34,257, 317nn, 370n; CSEL 28-I,21n, 131-136,226nn).
203
Grzegorz, Moralia, XXXII, rozdział 12, n. 16 (PL 76,644 D – 645 C); Hieronim, (być
może) hebraicae quaestiones in libro Genesis, 1,1 (PL 23[1845]937 C – 939 A; CCL 72,3);
Beda, In Genesim, I (PL 91,13 B, 35 C, 39 A – 40 A; CCL 118 A,3,32,39n).
204
Na przykład Izydor, De differentiis, II, rozdział 11, nn. 27-29 (PL 83,74 C); Raban, In
Genesim, I, rozdział 11 (PL 107,471 A-B); Summa sententiarum, III,1 (PL 171,1117 C; 176
90 B); Sententiae divinitatis, I,1 (wyd. B. Geyer, 9n).
l
Częściowo oparty na Glossa ordinaria, do Rdz 1,1-2 (u Mikołaja z Liry, I,23c-d, 24a;
v 2c-3b); lecz raczej na Glossa Lombarda do Hbr 11,3 (PL 192,489 A-D), gdzie przytoczony
jest Augustyn, De Genesi contra Manichaeos, za pośrednictwem Florusa z Lyonu.
205
Dystynkcja 12, rozdział 1, n. 2.
206
De Genesi contra Manichaeos, I, rozdział 7, n. 12 (PL 34,179).
207
Zobacz Rdz 1,2; Wulgata czyta: et vacua (i próżna).
208
Rdz 1,2.
209
Augustyn, tamże.
210
Rdz 1,2.
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wola twórcy”, „ponieważ dobrej woli Stwórcy podlegało to, co zaczął
formować i doskonalić,”211 „jak Pan i Stwórca przewodniczył płynnej i zmieszanej materii, by rozdzielić na różne gatunki, kiedy zechce” i jak zechce.
„Ona więc została nazwana wodą, ponieważ wszystko co rodzi się na ziemi, czy to zwierzęta, czy to drzewa lub zioła i tym podobne, przez wilgoć
zaczynają być formowane i żywione.”212 Tymi wszystkimi mianami zwana
jest owa nieforemna materia „by rzecz nieznana, znanymi mianami oznajmiona była mniej doświadczonym; a nie jednym tylko, bo gdyby jednym
tylko oznaczana była mianem, uważana byłaby za to, co ludzie zwykli przez
to miano pojmować. Tymi więc nazwami oznaczona została owa materia
niewidzialna i nieforemna, która w żadnym gatunku nie mogła być postrzegana albo rozważana”, to znaczy „w nazwach widzialnych rzeczy,213 które
stąd miały powstać, dla słabości maluczkich, którzy mniej są zdolni pojmować niewidzialne.”
3. I wtedy były ciemności, to jest nieobecność światła. – Augustyn: „Bo
ciemności nie są czymś,214 lecz samą nieobecnością światła. Tak jak cisza
nie jest jakąś rzeczą, lecz gdzie nie ma dźwięku, mówi się cisza. I nagość
nie jest jakąś rzeczą, lecz w ciele, gdzie nie ma okrycia, mówi się nagość.
Tak jak i próżnia nie jest czymś, lecz miejsce zwie się próżne, gdzie nie ma
ciała”, a próżnia to nieobecność ciała.
Rozdział 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 indziej ciemności umieszczone są wśród stworzeń, które błogosławią Pana; stąd mówi się:215 Błogosławcie światłość i ciemności Panu. –
Dlatego [387] wiedzieć należy, że ciemności brane są na różne sposoby:
mianowicie albo za nieobecność światła, jak wyżej wziął Augustyn, zgodnie z tym ujęciem nie są czymś; albo za ściemnione powietrze, czy też za
ciemną jakość powietrza; a według tego są jakąś rzeczą stworzoną. Dlatego
więc mówi, że wtedy ciemności były nad głębokością,216 „ponieważ jeszcze
211
De Genesi ad litteram, I, rozdział 5, n. 11 (PL 34,250; CSEL 28-I,10); co potem następuje („jak Pan ... zechciał”) pozostaje bezimienne w Glossa ordinaria do Rdz 1,2 (u Mikołaja z Liry I,24a; v 3a) i nie znajdujemy dla tego źródła.
212
Augustyn, De Genesi contra Manichaeos, I, rozdział 7, n. 12 (PL 34,179).
213
Augustyn, tamże, rozdział 5, n. 9 (PL 34,178).
214
Augustyn, tamże, rozdział 4, n. 7 (PL 34,176n); zobacz także Confessiones, XII, rozdział 3, n. 3 (PL 32,827; CSEL 33,311n).
m
Częścią z Glossa do Rdz 1,2 oraz 4, mianowicie Strabona i Augustyna (u Mikołaja z Liry
I,23d, 24c; v 3a, 3d).
215
Dn 3,72. Zobacz także Iz 45,7: Tworzący światłość i tworzący ciemności.
216
Rdz 1,2; następuje Glossa ordinaria z Augustyna, De Genesi ad litteram, jak wyżej,
rozdział 1, n. 3 (PL 34,247; CSEL 28-I,5).

Dystynkcja 12

379

nie było światła; które gdyby było, byłoby u góry i lało by się z góry”; lecz
Bóg jeszcze nie ozdobił swego dzieła łaską światła, które zostało uformowane później pierwszego dnia.
Rozdział 5 (62).
1.n Dwie rzeczy należy tu rozważyć: dlaczego ta zmieszana materia zwana jest nieforemna, gdzie powstała do istnienia oraz ile wstąpiła na wysokość. Zanim ją omówimy dwie sprawy naprzeciw nam
wybiegają do rozważenia: pierwsza, dlaczego ta materia zmieszana zwie się
nieforemna, czy ponieważ pozbawiona była wszelkiej formy, czy z innego
powodu; druga, gdzie powstała do istnienia oraz ile wstąpiła na wysokość.
2.o Krótka odpowiedź na pierwsze. Krótko odpowiadając na to, co zostało przedłożone jako pierwsze, mówimy że owa pierwsza materia nie dlatego zwana jest nieforemna, że nie ma żadnej w ogóle formy, ponieważ coś
cielesnego tak nie może istnieć, żeby nie miało żadnej formy; lecz twierdzimy, że dlatego nie jest niedorzeczne zwać nieforemną, ponieważ istniejąc w jakimś zlaniu i pomieszaniu, nie otrzymała jeszcze pięknej, otwartej
i wyraźnej formy, jaką obecnie postrzegamy. Materia owa uczyniona więc
została w formie zlania, przed formą rozłożenia. W formie zlania najpierw
wszystkie byty cielesne materialnie razem i raz zostały stworzone; potem
w formie rozłożenia w sześciu dniach zostały uporządkowane. – Oto rozstrzygnięte zostało, co najpierw przedłożone było do roztrząsania, mianowicie dlaczego owa materia zwie się nieforemna.
3.p Tu odpowiada na drugie pytanie. Pozostaje teraz wyjaśnić to, co
zostało przedłożone po drugie, gdzie mianowicie owa materia istniała oraz
[388] ile na wysokość wyciągnięta. – Na co, niczego lekkomyślnie nie twierdząc, odpowiadamy, że owa pierwsza masa wszystkich rzeczy, gdy została
stworzona, wydaje się, że tam powstała do istnienia, gdzie obecnie istnieje uformowana. I był ten ziemny żywioł w najniższym miejscu, pozostając
w środku, gdy inne zmieszane były w jednym zlaniu, i nimi wokół na sposób jakiejś mgły rozprzestrzenionymi, tak był spowity, że nie mogło ukazać się, co było. Trzy zaś owe, zlane w jednym zmieszaniu, dokoła
zawieszone, tak daleko na wysokość sięgały, dokąd teraz sięga szczyt natury
cielesnej. – A jak niektórym się zdaje,217 ponad miejscem sklepienia rozciągała
n

Zagadnienie podsunięte przez Hugona, De sacramentis, I,1,5 (PL 176,190 A).
Całość z Hugona, tamże, rozdział 4 (PL 176,189 C-D).
p
Pierwsza część z Hugona, De sacramentis, I,1,6 (PL 176,190 B); następnie o masie
nad sklepieniem, zobacz Glossa ordinaria, do Rdz 1,6 oraz 7 (u Mikołaja z Liry, I,24d, 25a;
v 4v-5r).
217
Których pogląd przedstawia Augustyn, De Genesi ad litteram, II, rozdział 4 (PL
34,265n; CSEL 28-I,36nn); a po nim Beda, In Genesim, 1,5-8 (PL 91,19 C-D; CCL 118A,10n).
Porównaj: Bazyli, In Hexaëmeron, homilia 3, n. 7 (PG 29,67 B – 71 B); oraz niżej, Dystynkcja
14, rozdział 8.
o
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się owa masa, która w niższej części była gęstsza i grubsza, w wyższej zaś
istniała rzadsza i niklejsza; z tej to rzadszej substancji niektórzy sądzą były
wody, o których powiedziano, że są ponad sklepieniem. – Takie było oblicze
świata na początku, zanim przyjął formę albo rozłożenie.
4.r Ukazawszy jakie było oblicze świata na samym początku, zaczyna
omawiać rozróżnienie dzieł sześciu dni. Pozostaje teraz, byśmy przeszli
porządkiem to rozłożenie, jak zostało dokonane. Przez sześć dni, jak uczy
Pismo Księgi Rodzaju, wydzielił Bóg i sprowadził do własnych form wszystko,
co razem materialnie uczynił. I dokonał dzieła swego w dzień szósty,218 i tak
potem odpoczął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła, to jest przestał czynić
nowe stworzenie.219 W sześć bowiem dni wydzielił sześć rodzajów rzeczy,
a potem niczego nie uczynił, co w którejś z nich nie byłoby zawarte. Działał
jednak potem, jak Prawda mówi w Ewangelii:220 Ojciec mój aż dotąd działa,
i ja działam.
Rozdział 6s (63).
O czterech sposobach Bożego działania. Czterema bowiem sposobami, jak mówi Alkuin, Super Genesim,221 działa Bóg: „Po pierwsze w Słowie
wszystkim [389] rozporządzając; po drugie w nieforemnej materii czworga żywiołów, stwarzając ją z nicości, stąd:222 Który żyje na wieki, stworzył
wszystko razem, mianowicie wszystkie żywioły, albo wszystkie ciała materialnie razem stworzył; po trzecie przez dzieła sześciu dni różne wydzielił
stworzenia; po czwarte z pierwotnych nasion nie powstają nieznane natury,
lecz często ponawiane są znane, by nie zaginęły”.
DYSTYNKCJA XIII
Rozdział 1t (64).
Jakie było działanie pierwszego wydzielenia. Pierwszym działaniem
wydzielenia było uformowanie światła, jak wykazuje Pismo Święte, które
wspomniawszy nieforemność rzeczy, ich wydzielenie zaczęło od światła,

r

Częściowo z Hugona, De sacramentis, I,1,7 (PL 176,193 A).
Zobacz Rdz 2,2 według innego niż Wulgata przekładu.
219
Zobacz niżej: Dystynkcja 15, rozdział 7.
220
J 5,17.
s
Prawie cały z Prothemata Glossae ordinariae, do Rdz (u Mikołaja z Liry I,22a; v 2b,
gdzie słusznie na początku zaznaczony jest Alkuin).
221
Zagadnienie 19 (PL 100,519 A).
222
Syr 18,1.
t
Ostatnia część z Glossa ordinaria do Rdz 1,3 (u Mikołaja z Liry, I,24b; v 34), gdzie oznaczona jest jako Augustyna, lecz raczej jest Bedy, In Genesim, 1 (PL 91,16 C-D; CCL 118 A,7n).
218
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dodając:223 I rzekł Bóg, Niech się stanie światłość! I stała się światłość;
i przedzielił światłość od ciemności. I nazwał światłość Dniem, a ciemność Nocą. I stał się wieczór i poranek, dzień jeden. Słusznie wystrój świata zaczął się od światła, w którym reszta, która miała być stworzona, byłaby
widziana.
Rozdział 2 (65).
1.u Jakie było to światło, cielesne, czy duchowe? Jeżeli pyta się, jakie
było to światło, mianowicie cielesne, czy duchowe, odpowiadamy to, co czytamy przekazane przez Świętych. Mówi bowiem Augustyn,224 że owo światło
może być pojmowane jako cielesne albo duchowe.
2.v O świetle duchowym. Jeżeli przyjmuje się duchowe, pojmuje się
naturę anielską, która wcześniej była nieforemna, lecz potem została uformowana, gdy do Stwór- [390] cy zwrócona, przylgnęła doń miłością. Jej
nieforemne stworzenie wyżej zostało zaznaczone, gdzie powiedziane
jest:225 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Tu zaś ukazane jest jej
uformowanie, gdy mówi:226 Niech się stanie światłość, i stała się światłość.
Ta więc natura anielska wcześniej była ciemnością a potem stała się światłem; ponieważ wcześniej miała nieforemność i niedoskonałość, a potem
doskonałość uformowania; i tak Bóg wydzielił światło od ciemności. Bo
jak mówi Augustyn Super Genesim,227 nieforemność i niedoskonałość tego
stworzenia istniała, zanim zostało uformowane w miłości Stworzyciela,
zostało zaś uformowane, kiedy zwróciło się do niezmiennego światła
Słowa.
3.w Tu o cielesnym. Jeżeli zaś światło to było cielesne, co zaiste jest
prawdopodobne, pojmuje się, że było to świetliste ciało, jak na przykład
świetlisty obłok; które nie z nicości, lecz z przedłożonej materii formalnie
zostało uczynione, by było światłem i miało siłę świecenia. Z nim powstał
pierwszy dzień, ponieważ przed światłem nie było ani dnia ani nocy, chociaż
czas był.

223

Rdz 1,3-5.
Zagadnienie przedłożone tak, jak znajduje sią u Hugona, De sacramentis, I,1,9 (PL
176,193 D).
224
De Genesi ad litteram, I, rozdziały 3-5 oraz rozdział 17 (PL 34,248nn oraz 258; CSEL
28-I,7-10 oraz 23-26). Zobacz także: De Genesi ad litteram imperfectus liber, rozdział 5, n. 20
(PL 34,227n; CSEL 28-I,471n); Contra Faustum, XXII, rozdział 10 (PL 42,405; CSEL
25,598n).
v
Rozwiązanie oparte na Glossa ordinaria do Rdz 1,3 (u Mikołaja z Liry, I,24a-b; v 3b-c),
skąd wzięto słowa Augustyna.
225
Rdz 1,1.
226
Rdz 1,3.
227
Księga I, rozdziały 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).
u
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Rozdział 3 (66).
1.x Że to światło zostało uczynione gdzie widać słońce i mogło
świecić w wodach. – Augustyn, Super Genesim.228 „Jeśli zaś pyta się
gdzie uczynione zostało to światło, gdy głębokość przykrywała wszelką wysokość ziemi; można powiedzieć, że w tych stronach zostało uczynione, które
obecnie oświeca dzienne światło słońca. Nie dziw, że światło może w wodach świecić, skoro są one często oświetlane i przez działanie żeglarzy,
którzy zanurzeni w głębinę, wypuszczanym z ust olejem oświetlają sobie
wody;229 one na początku były dużo rzadsze, niż są teraz, ponieważ nie były
jeszcze zebrane w jednym miejscu.”
2.y Uczynione więc to światło dzierżyło rolę i miejsce słońca, obracając się
swym ruchem, wydzielało noc i dzień. Że tam najpierw światło uka- [391]
zało się, prawdopodobne jest, gdzie widać słońce, codziennym biegiem
objeżdżające, by światło tą samą ścieżką obiegając, a najpierw zstępując do
zachodu czyniło wieczór; potem przywołane do wschodu jutrzenkę, to jest
oświecało poranek. – I tak oddzielił Bóg światłość od ciemności, i nazwał
światłość Dniem, a ciemność Nocą.230
Rozdział 4z (67).
1. Że dzień różnymi sposobami jest brany. Tu trzeba zaznaczyć, że
dzień w Piśmie Świętym brany jest na różne sposoby. Dniem bowiem zwie
się to światło, które w owych trzech dniach oświetlało ciemności. I dniem
zwie się także samo oświetlanie powietrza. Nazywa się także dniem okres
dwudziestu czterech godzin, jak brane jest, gdy mówi:231 I stał się wieczór
i ranek, dzień jeden.
2. Jak trzeba wydzielać to: I stał się wieczór i ranek, dzień jeden.
To należy tak wydzielać: stał się najpierw wieczór, a potem ranek, i tak został wypełniony jeden dzień dwudziestu czterech godzin, mianowicie dzień
x
Słowa są Bedy (bez względu na rubrykę, która przypisuje je Augustynowi) w Glossa
ordinaria do Rdz 1,3 (u Mikołaja z Liry I,24b; v 3d). Zobacz wyżej, przypis do 1 rozdziału
tej Dystynkcji. Skąd znowu widać, że Mistrz nigdy nie miał w rękach De Genesi ad litteram,
lecz raczej zakładał, iż wszystko bezimienne (czyli nie podpisane) w Glossa ordinaria należy
przyznać Augustynowi.
228
Raczej Beda, In Genesim 1,3 (PL 91,17 A; CCL 1118 A,8).
229
Ten sam przykład przytacza Bazyli, In Hexaëmeron, homilia 2, n. 7 (PG 29,46 B), a stąd
Ambroży, Hexaëmeron, I, rozdział 9, n. 33 (PL 14[1845]142 C; CSEL 32,36).
y
Całość z Hugona, De sacramentis, I,1,9 (PL 176,194 B), jak już zapisał pewien glosator
w kodeksie Watykańskim łacińskim 688 (= V).
230
Rdz 1,4-5.
z
Zarazem z Glossa ordinaria do Rdz 1,5 (u Mikołaja z Liry I,24c; v 4b), skąd powaga
Bedy (pod imieniem Augustyna u Mikołaja z Liry; bezimienna w kodeksie v); oraz z Hugona,
De sacramentis, I,1,9 (PL 176,194 B-C).
231
Rdz 1,5.
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naturalny, który miał wieczór, lecz nie miał poranka. Porankiem bowiem
zwie się koniec poprzedniego i początek następnego dnia, jest nim jutrzenka, która nie ma ani pełnego światła ani całkowitej ciemności. – Poranka
więc pierwszy dzień nie miał, ponieważ i nie poprzedzał go dzień, który
kończyłby się początkiem dnia następnego, i dlatego zwłaszcza, że po ukazaniu się światła, zaraz na ziemi zaistniał pełen i przejasny dzień, który zaczął się nie od jutrzenki, lecz od pełnego światła, i porankiem następnego
dnia został dopełniony. – Beda. Stąd Beda, Super Genesim:232 Stosowne
było, by dzień zaczynał się od światła i dążył do poranka dnia następnego,
aby oznajmione było, że dzieła Boga od światła się zaczęły i na świetle dopełnione zostały”. – Inne zaś dni miały poranek i wieczór, każdy z nich zaczynając się od swego poranka, rozciągał się aż do poranka drugiego dnia.
[392] Rozdział 5 (68).
1.z O naturalnym porządku liczenia dni oraz o tym, który wprowadzony jest dla tajemnicy. To jest naturalny porządek wydzielania dni, aby
wydzielane i liczone były dni od poranka do poranka. Potem zaś w tajemnicy stało się, że dni liczono od wieczora do wieczora i w liczeniu dzień
dołączany jest do poprzedzającej nocy, chociaż według naturalnego porządku poprzedzający dzień powinien być dołączony do następującej nocy:
ponieważ (Oto tajemnica), człowiek ze światła przez grzech popadł
w ciemności niewiedzy i grzechów, potem przez Chrystusa z ciemności powrócił na światło. Stąd Apostoł:233 Niegdyś byliśmy ciemnością, lecz teraz
światłością w Panu.
2.a Pierwszy więc dzień nie od zorzy, lecz od pełnego światła się zaczynając, a potem wieczorem, przy pomału zachodzącym świetle ubywając,
dopełniony został porankiem dnia następnego. Dlatego Beda:234 „Przy pomału zachodzącym świetle, i podchodzącym w niższe strony po okresie
długości dziennej, stał się wieczór, jak obecnie zwykło się dziać zwykłym
biegiem słońca. Stał się zaś poranek, gdy ono wracając na ziemię zaczynało
inny dzień, i dopełniony został jeden dzień dwudziestu czterech godzin.
A w tych trzech dniach noc była całkowicie ciemna, która po stworzeniu
gwiazd jakimś światłem jaśniała.”
3.b Dlaczego uczynione zostało słońce, jeżeli wystarczało to światło. – Augustyn. Zwykło zaś pytać się,235 „dlaczego uczynione zostało słońce,
232

In Genesim, 1,5 (PL 91,18 B; CCL 118A,10).
Zobacz: Hugo, jak wyżej; oraz Augustyn, De Trinitate, IV, rozdział 6, n. 10 (PL 42,894;
CCL 50,174), który jednak nie stanowi źródła.
233
Ef 5,8.
a
Słowa Bedy wzięte są z Glossa ordinaria do Rdz 1,5 (pod imieniem Augustyna, u Mikołaja z Liry, I,24d; bezimiennie w v 4b).
234
In Genesim, 1,5 (PL 91,17 D – 18 A; CCL 118A,9n).
b
Opiera się na Glossa ordinaria do Rdz 1,3 (u Mikołaja z Liry I, 24b; v 3d).
235
Augustyn, De Genesi ad litteram, I, rozdział 11, n. 23 (PL 34,254; CSEL 28-I,16).
z
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jeżeli to światło wystarczało do czynienia dnia.” – Na co można odpowiedzieć, że być może owo światło oświecało wyższe strony, a do oświetlenia
niższych potrzeba było, by powstało słońce; lub raczej dlatego, że „po uczynieniu słońca powiększył się blask dnia: bo dzień dużo większym światłem
jaśniał potem niż przedtem.”
[393] 4.c Jeżeli zaś pyta się, co stało się z tym światłem, skoro teraz go
nie widać, można odpowiedzieć, że albo z niego uformowane zostało ciało
słońca, albo że „jest w tej części nieba,236 gdzie jest słońce: nie iż ono jest
słońcem, lecz tak z nim złączone, że nie można odróżnić.”
Rozdział 6d (69).
Jak należy brać to: Rzekł Bóg: czy dźwiękiem głosu Bóg to mówił,
czy inaczej. Prócz tego należy zbadać w jaki sposób należy brać co mówi:237
Rzekł Bóg, czy czasowo, lub dźwiękiem głosu to powiedział, czy innym sposobem. – Augustyn, Super Genesim,238 przekazuje, że Bóg nie powiedział
ani czasowo, ani dźwiękiem głosu. Bo jeżeli czasowo, to zmiennie; a jeżeli cieleśnie powie się, że brzmiał głos Boga, ani nie było języka, którym by
mówił, ani nie było, kto by miał słyszeć i pojmować. Dobrze więc odnosi
się głos Boga do natury Słowa, przez które wszystko się stało. Rzekł więc
Bóg Niech się stanie itd. nie czasowo, nie dźwiękiem głosu, lecz w Słowie
sobie współwiecznym, to znaczy zrodził bezczasowo Słowo, w którym było,
i odwiecznie zarządził, by stało się w czasie, i stało się w nim.
Rozdział 7 (70).
1.e Jak należy brać, co jest powiedziane: Ojciec działa w Synu albo
przez Syna, albo w Duchu Świętym. Tu zwykło się pytać, w jaki sposób
należy brać, co jest powiedziane, że Ojciec działa w Synu, albo przez Syna,
albo w Duchu Świętym. To bowiem Pismo Święte często nam przedkłada,
jak:239 Panie! Wszystkoś w mądrości uczynił, to znaczy w Synu; i:240 W początku, to znaczy w Synu, stworzył Bóg niebo i ziemię; oraz to:241 Przez
c
Pytanie postawione na podstawie Hugona, De sacramentis, I,1,15 (PL 176,198 D)
skąd i pierwsza część odpowiedzi (tamże 199 A); reszta z Glossa ordinaria do Rdz 1,3, jak
w numerze poprzednim.
236
Augustyn, jak wyżej, rozdział 10, n. 22 (PL 34,254; CSEL 28-I,16).
d
Wszystko jakby z Glossa ordinaria do Rdz 1,3 (u Mikołaja z Liry, I,24b; v 3c).
237
Rdz 1,3.
238
Księga I, rozdział 2, nn. 4-6 (PL 34,248; CSEL 28-I,5nn).
e
Pytanie wynika ze słów Augustyna, jak na końcu tego numeru; następnie zobacz Glossa
Mistrza do Ps 103,24 (PL 191,940 A) oraz Glossa ordinaria do tego urywka (u Mikołaja z Liry,
III,241r); jak też Glossa Lombarda do Ps 32,6 (PL 191,329 A), gdzie również przytoczona
jest powaga Augustyna.
239
Ps 103,24.
240
Rdz 1,1.
241
Hbr 1,2.
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którego uczynił i światy. O [394] tym także urywku Psalmu:242 Słowem
Pańskim niebiosa utwierdzone są itd. powiada Augustyn,243 że „Ojciec
działa przez Słowo swoje i Ducha Świętego”. Jak więc należy to brać?
2. Myśleli niektórzy błędnowiercy, że Ojciec jak pisarz i rzemieślnik posługuje się Synem i Duchem Świętym jak narzędziami w czynieniu rzeczy,
z powyższych słów biorąc sposobność błądzenia. Pobożna wiara odrzuca to
jako bluźniercze i przeciwne zdrowej nauce.
3.f Tu otwiera w jakim znaczeniu mówi się, że Ojciec działa w Synu
lub przez Syna. Nie należy więc myśleć, że Pismo Święte dlatego często
wspomina, że Ojciec działa w Synu albo przez Syna, jakoby Syn nie mógł
działać gdyby Ojciec nie podał mu prawicy, lub jakoby był jakimś narzędziem działającego Ojca; lecz raczej zechciało, by przez te słowa myślano,
iż Ojciec działa z Synem i Duchem Świętym, a bez nich niczego nie czyni.
4. Przeciwko temu wyjaśnieniu powstaje błędnowierca. Lecz błędnowierca powiada: Na tej zasadzie można by powiedzieć, że Syn działa
przez Ojca lub w Ojcu, a Duch Święty z nimi obu lub przez obu, ponieważ
Syn działa z Ojcem, a Duch Święty z obydwoma. – Odpowiedź. Krótko mu
się odpowiada, że dlatego powiedziane jest to, a nie tamto, by w Ojcu wykazane zostało prawo Ojca.244 Bo nie Ojciec od Syna, lecz Syn od Ojca działa,
a Duch Święty od obu. I dlatego czyta się, że Syn działa również przez
Ducha Świętego, ponieważ z Duchem Świętym działa, od Syna mającym,
żeby działał.
5.g Inne wyjaśnienie powyższych. Można to brać też inaczej, że mówi
się, iż Ojciec działa przez Syna i w Synu, ponieważ go zrodził jako sprawcę
wszystkiego: jak mówi się, że przez niego sądzi,245 ponieważ zrodził sędziego. Tak i przez Ducha Świętego mówi się, że działa czy to Ojciec, czy to Syn,
ponieważ od obu pochodzi Duch Święty, wykonawca wszystkiego. – Stąd
Jan Złotousty w Expositio Epistolae ad Hebraeos tak mówi:246 „Nie żeby
[395] błędnowierca daremnie podejrzewał, jakoby Syn był jakimś narzędziem Ojca. I nie mówi się, że przez niego Ojciec uczynił, jakoby sam nie
mógł uczynić. Lecz jak mówi się, że Ojciec sądzi przez Syna, ponieważ zrodził sędziego, tak też mówi się, że działa przez Syna, ponieważ wiadomo,
że zrodził go jako sprawcę. (Zauważ: Ojciec zwany jest tu Przyczyną

242

Ps 32,6.
Enarratio II in Psalmum 32, kazanie 2, n. 5 (PL 36,288; CCL 38,259).
f
Przeciwko błędnowiercom, (o których niżej w n. 5), Mistrz tu przyswaja sobie pewne
słowa Złotoustego, które poprzedzają niżej przytoczoną powagę.
244
Zobacz wyżej: I Księga Sentencji, Dystynkcja 12, rozdział 2, n. 5; następnie Dystynkcja 20.
g
Odpowiedź oparta jest na słowach Jana Złotoustego, które czyta się w Glossa Mistrza
do Hbr 1,3 (PL 192,406 C).
245
Zobacz J 5,22: Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd oddał Synowi.
246
Homilia 2, n. 2 (PG 63,21).
243
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Syna.) Jeżeli bowiem Ojciec jest jego przyczyną, jako Ojciec, tym więcej
jest przyczyną tego, co przez Syna zostało uczynione.” – To powiedziane
zostało o dziele pierwszego dnia.
DYSTYNKCJA XIV
Rozdział 1 (71).
O dziele drugiego dnia, którego uczynione zostało sklepienie.
I rzekł Bóg:247 Niech się stanie sklepienie między wodami, a niech przedzieli wody od wód. I przedzielił wody, które były pod sklepieniem, od
tych, które były nad sklepieniem.
Rozdział 2h (72).
Że mówi się, iż niebo tu jest stworzone. – Beda. Należy wiedzieć, że
owego „nieba tu opisuje się stworzenie, jak mówi Beda, Super Genesim,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 jego. Sklepienie więc, czyli niebo gwiaździste, jest pośrodku.
Rozdział 3 (73).
Z jakiej materii zrobione jest to niebo. „Można wierzyć, że zrobione
jest z wód. Krystaliczny bowiem kamień,250 który ma wielką siłę i przejrzystość, z wód jest zrobiony.”
[396] Rozdział 4 (74).
1. Jakim sposobem wody mogłyby być ponad niebem i jakie byłyby te wody. „Jeżeli kogoś wzrusza, jakim sposobem wody, z natury płynne i spadające w dół, mogą być nad niebem, niech wspomni, że o Bogu
napisane jest:251 On więzi wodę w obłokach swoich. Kto bowiem pod niebem
wiąże wody do czasu, zawarte w oparach obłoków, może też nad sferą nieba
247

Rdz 1,6-7.
Rozdziały 2-3 oraz rozdział 4, n. 1: z Glossa ordinaria, do Rdz 1,6 (u Mikołaja z Liry,
I,24d-25a; v 4d-5a). Zobacz także Summa sententiarum, III,1 (PL 171,1116 C-D; 176,89 B),
gdzie również wspomniany jest pogląd Bedy na kamień krystaliczny i moc lodową.
248
In Genesim, I,6-8 (PL 91,18 B – 19 A; CCL 118A,10n); którego słowa następują aż do
rozdziału 4, n. 1.
249
Ps 103,3.
250
Zobacz Syr 43,22 I ściął się lód z wody. Porównaj: Bazyli, In Hexaëmeron, homilia 3,
n. 4 (PG 29,62 B).
251
Hi 26,8.
h
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nie w nikłości oparów, lecz w lodowej zwartości zawiesić wody, by nie spadły.252 Jakie zaś i do czego zostały stworzone, sam wie, kto stworzył.” – Oto
wykazane zostało tymi słowami, że niebo zostało zrobione, to mianowicie,
w którym umocowane są gwiazdy, to znaczy, które przekracza powietrze;
oraz z jakiego tworzywa’ mianowicie z wód; oraz jakie są wody, które są
ponad tym niebem, mianowicie zwarte jak lód.
2.i Inni sądzą, że to niebo jest natury ognistej, z nimi zgadza się
Augustyn. Niektórzy zaś253 mówią, że niebo, które przekracza przestrzenie powietrza, jest natury ognistej, twierdząc, że „ponad czystym powietrzem jest ogień, który mówi się, iż jest niebem; przypuszczają, że z tego
ognia zrobione są gwiazdy i światła.” Z nimi zdaje się zgadzać Augustyn. –
Czy zaś pod nazwą sklepienie „pojmuje się niebo, które przekracza powietrze, czy samo powietrze” tenże Augustyn pyta i nie rozstrzyga;254 bardziej
jednak zdaje się potwierdzać, że tu jest brane to niebo, które przekracza
przestrzenie powietrza.
3.k Jakie są wody, które są ponad niebem i w jaki sposób tam weszły według Augustyna. Wody zaś, które są ponad tym niebem, powiada:255 „pociągane są w postaci pary i zawisają w jak najmniejszych
kropelkach, jak owo chmurne powietrze wyziewem ziemi pociąga wody
pod postacią pary i w nikłych drobinach zawiesza, a potem tężej zaokrąglone wylewa deszczowo. Jeżeli więc woda może, jak widzimy, dojść do
takich drobin, że unoszona jest oparami ponad powietrze, z natury lżejsze
od wód, dlaczego nie mamy wierzyć, iż wsącza się ponad to lżejsze niebo,
w mniejszych kropelkach i lżejszych oparach? Lecz jakimkolwiek sposobem
tam są, nie wątpimy, że są.”
[397] Rozdział 5l (75).
1. Jaka jest postać sklepienia. – Augustyn, Super Genesim: Zwykło
się też pytać,256 jakiej postaci jest niebo. Lecz Duch Święty, choć nasi pisarze wiedzieli, nie chciał mówić przez nich, jak tylko co pomaga zbawieniu.”
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 umocowane
252

Tu Beda przytacza słowa Augustyna: De Genesi ad litteram, II, rozdział 5, n. 9 (PL
34,267; CSEL 28-I,39).
i
Oparty na Glossa ordinaria do Rdz 1,6 oraz 7 (u Mikołaja z Liry, I,24d, 25d; v 4c-4d).
253
Ich pogląd omawia i pochwala Augustyn, De Genesi ad litteram, II, rozdziały 3-4 (PL
34,265n; CSL 28-I,36nn).
254
Tamże, rozdział 1, n. 1 (PL 34,263; CSEL 28-I,32).
k
Zaczerpnięty z tej samej Glossa ordinaria do Rdz 1,6 (u Mikołaja z Liry I,24d; v 4b).
255
Tamże, rozdziały 4-5, nn. 7-9 (PL 34,266; CSEL 28-I,38n).
l
Wszystko z Glossa ordinaria do Rdz 1,7 (u Mikołaja z Liry I,25b; v 5a, 5b).
256
Księga II, rozdział 9, n. 20 (PL 34,270; CSEL 28-I,45n).
257
Augustyn, tamże, rozdział 10, n. 23 (PL 34,271 n; CSEL 28-I,47n).
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w nim gwiazdy? Lecz sklepienie może być orzekane nie dla stania, lecz dla
mocy, lub nieprzekraczalnego kresu wód. Jeżeli zaś stoi, nic nie przeszkadza,
by gwiazdy poruszały się i krążyły.
Rozdział 6m (76).
Dlaczego Pismo o dziele drugiego dnia zamilczało to, co w innych
powiedziało. Potem zwykło się pytać, dlaczego tu nie zostało powiedziane,
tak jak w dziełach innych dni:258 I widział Bóg, że było dobre. Tu mieści
się jakaś tajemnica. Może dlatego nie zostało tu powiedziane,259 co jednak
stało się tak jak w innych, ponieważ „drugi” stanowi zasadę odmienności
i znak wydzielenia.260
Rozdział 7n (77).
O dziele trzeciego dnia, kiedy wody zostały zebrane w jedno miejsce. Następuje:261 Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody na jedno miejsce, a niech się ukaże [398] miejsce suche. Dziełem trzeciego dnia jest
zebranie wód na jedno miejsce. – Beda:262 „Zebrane bowiem są wszystkie
wody niższe od nieba w jedno” źródło, „by jasność, która dwa minione dni
przezierała wody bystrym światłem, w czystym powietrzu jaśniej błyszczała,
a ukazała się ziemia, która leżała pokryta; a ta, która od wody była błotnista,
stała się sucha i zdatna dla roślin.” Tego samego bowiem dnia: Zrodziła
ziemia ziele zielone i drzewo czyniące owoce.263
Rozdział 8 (78).
1. Gdzie zaś zgromadzone zostały wody. – Beda:264 „Jeżeli zaś pyta się,
gdzie wody zostały zebrane, które pokrywały całą przestrzeń aż do nieba:
mogło być, że ziemia będąca pod spodem udostępniła części szczelinowe,
m
W dużej części opiera się na słowach Hugona, De sacramentis, I,1,20 (PL 176,201 B);
lecz „zasada odmienności” zaczerpnięta jest z powagi Hieronima, w Glossa ordinaria do
Rdz 1,8 (u Mikołaja z Liry I,25a-b; v 4b-c).
258
Rdz 1,4.10.12 itd.
259
Według przekładu Księgi Rodzaju, za którym idzie Augustyn, także tu powiedziane
bylo: I widział Bóg, że było dobre; zobacz: De Genesi ad litteram, II, rozdział 1, n. 1 (PL 34,
263; CSEL 28-I,32).
260
Hieronim, Adversus Iovinianum, I, n. 16 (PL 23[1845]236 A); porównaj: Beda, In
Genesim, 1,7 (PL 91,19 C); CCL 118A,12).
n
Rozdziały 7-8 z małymi wyjątkami zaczerpnięte są co do litery z Glossa ordinaria do
Rdz 1,9 (u Mikołaja z Liry I,25c; v 5b). Źródło rozdziału 7 znajdujemy w Hugona: Notulae
in Genesim (PL 175,35 B); Mistrz zdaje się nie znać tego dziełka.
261
Rdz 1,9.
262
In Genesim, 1,9 (PL 91,20 A-B; CCL 118A,12n).
263
Rdz 1,12.
264
In Genesim, jak wyżej (PL 91,20 B-C oraz 20 D – 21 A; CCL 118A,13n), skąd również
n. 2; odlegle z Augustyna: De Genesi ad litteram, jak wyżej, rozdział 12, n. 26 (PL 34,255n;
CSEL 28-I,18n).

Dystynkcja 14

389

gdzie przyjęła płynne wody. Można też wierzyć, że pierwotne wody były
rzadsze, że jak obłoki pokrywały ziemię, lecz przez zebranie zostały zgęszczone” i dlatego łatwo mogły być zebrane na jedno miejsce.
2. Jakim sposobem wszystkie wody zostały zgromadzone na jedno
miejsce, skoro wiele jest mórz i rzek. „Chociaż wiadomo, że wiele jest
mórz i rzek, mówi jednak, że wody zostały zebrane na jedno miejsce, z powodu ciągłości wszystkich wód, które są na ziemi, ponieważ wszystkie
rzeki i morza łączą się wielkim morzem. I dlatego gdy powiedział, że wody
zebrane są na jedno miejsce, potem rzekł w liczbie mnogiej:265 zebranie
wód, ze względu na ich mnogie zatoki, a wszystkie one początek mają
w wielkim morzu.”
Rozdział 9o (79).
1. O dziele czwartego dnia, kiedy uczynione zostały światła. Następuje:266 I rzekł Bóg: Niech się staną światła na sklepieniu nieba, a niech
dzielą dzień od nocy.
2.p Że w pierwszej trzydniówce uczynione zostało rozrządzenie i wydzielenie czterech żywiołów, a w następnej trzydniówce ozdoba i świat.
W poprzedniej [399] trzydniówce rozrządzona została machina całego tego
świata i przydzielona jego częściom. Po uformowaniu bowiem dnia pierwszego światłości, która wszystko rozjaśnia, dwa następne dni przeznaczone zostały najwyższej i najniższej części świata, mianowicie sklepieniu,
powietrzu, ziemi i wodzie. Bo drugiego dnia sklepienie zostało z góry rozpięte; trzeciego zaś po zebraniu mas wodnych w ich zbiornikach, ziemia
się odsłoniła i powietrze rozpogodziło. Cztery więc żywioły świata w tych
dniach przydzielone zostały swoim miejscom i rozporządzone. W trzech zaś
następnych dniach te cztery żywioły zostały ozdobione. Czwartego bowiem
dnia sklepienie zostało przyozdobione słońcem, księżycem i gwiazdami.
Piątego powietrze otrzymało ozdobę w ptakach, a wody w rybach. Szóstego
ziemia otrzymała bydło i płazy oraz zwierzęta. Po nich wszystkich uczyniony został człowiek z ziemi i na ziemi; jednak nie do ziemi, ani z powodu
ziemi, lecz do nieba i z powodu nieba.
3. Przed wszystkim mówi się o ozdobie nieba, tak jak wcześniej
została uczyniona. Ponieważ zaś niebo przewyższa pięknem pozostałe
żywioły i wcześniej od innych zostało uczynione, dlatego przed innymi
zdobione jest czwartego dnia, którego powstają gwiazdy.
265

Zobacz: Rdz 1,10.
Tu zarówno Albert Wielki, jak Tomasz z Akwinu, zakładają początek Dystynkcji XV;
o czym zobacz poniższy przypis, na początku tej Dystynkcji.
266
Rdz 1,14.
p
Po większej części z Hugona, De sacramentis, I,1,24-25 (PL 176,202 D – 203 A); trochę
(mianowicie: „dwa... części świata”) z Glossa ordinaria do Rdz 1,14 (u Mikołaja z Liry I,26a;
v 7b), która opiera się na Augustynie, De Genesi ad litteram, II, rozdział 13, n. 27 (PL 34,
274; CSEL 28-I,52n).
o
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Rozdział 10r (80).
Dla jakiego pożytku uczynione zostały światła. – Augustyn, Super
Genesim:267 One dlatego zostały uczynione, by przez nie „rozjaśniona była część niższa, by nie była ciemna dla mieszkańców. Dla słabości ludzi zadbano, by dzięki obiegającemu słońcu ludzie rządzeni byli następstwem
dnia i nocy, z powodu konieczności spania i czuwania. A także dlatego, by
noc nie pozostała nie ozdobiona, lecz księżycem i gwiazdami pocieszani
byli ludzie, którzy muszą w nocy pracować; oraz ponieważ są pewne zwierzęta, które nie mogą znieść światła.”
[400] Rozdział 11s (81).
Jak należy brać to, co mówi: I niech będą na znaki i czasy. – Augustyn w tym samym dziele:268 Co zaś dodał: i niech będą na znaki i czasy i dni i lata, zwykło się pytać, jak to brać należy. Wydaje się bowiem tak
powiedziane, jakby czwartego dnia zaczęły się czasy, chociaż wcześniej trzy
dni nie były bez czasu. I dlatego czasy, które dzieją się przez gwiazdy, powinniśmy brać nie za okresy trwania, lecz za zmienność jakości powietrza,
ponieważ dzieją się one dzięki ruchom gwiazd, jak dni i lata, które zwyczajnie znamy. Są bowiem na znaki pogody i nawałnicy, ponieważ przez
nie wydzielamy cztery pory roku, mianowicie wiosnę, lato, jesień i zimę. –
Beda:269 Albo są na znaki i czasy, to znaczy na wydzielanie godzin czasu,
„ponieważ zanim się stały, porządek czasów żadnymi wskazaniami nie był
oznaczany, lub godzina południowa, lub jakakolwiek godzina”. To zostało
uczynione czwartego dnia.
DYSTYNKCJA XVt
Rozdział 1u (82).
O dziele piątego dnia, kiedy Bóg stworzył z wód latające i pływające. Rzekł też Bóg:270 Niech wywiodą wody płaz duszy żyjącej, i ptactwo
r

Z tej samej Glossa ordinaria, do Rdz 1,14 (jak wyżej).
Księga II, rozdział 13, n. 27 (PL 34,274; CSEL 28-I,52n.
s
Tekst sporządzony z Glossa ordinaria do Rdz 1,14 (u Mikołaja z Liry I,26a,26b; v 7b, 7a).
268
Księga II, rozdział 14, nn. 28-29 (PL 34,274n; CSEL 28-I,53-56).
269
In Genesim 1,14 (PL 91,22 B; CCL 118A,16).
t
O różnych początkach tej Dystynkcji zobacz: I. Brady, The Distinctions of Lombard’s
Book of Sentences and Alexander of Hales, w Franc. Studies 25(1965)112n. Tak wielka rozbieżność zachodzi wśród Scholastyków, że lepsze wydało się nam, pójść tu za innymi naszymi
wydaniami Lombarda.
u
Zobacz: Summa sententiarum, III,1 (PL 171,1117 A; 176,89 C).
270
Rdz 1,20.
267
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nad ziemią. Dziełem piątego dnia jest formacja ryb i ptaków, którymi zdobne są dwa żywioły; i z tej samej materii, to jest z wód, ryby i ptaki stworzył,
latające unosząc w powietrze, a pływające odsyłając w głębiny.271
[401] Rozdział 2v (83).
O dziele szóstego dnia, kiedy stworzone zostały zwierzęta i płazy
ziemi. Następuje: Rzekł Bóg:272 Niech zrodzi ziemia duszę żyjącą, bydło
i płaz i zwierzęta ziemne, według rodzajów swoich itd. Dzieło dnia szóstego
opisuje się, gdy mówi się, że ziemia zdobi się zwierzętami.
Rozdział 3w (84).
Czy jadowite szkodliwe zwierzęta zostały uczynione po grzechu,
czy z powodu grzechu zaczęły szkodzić, wcześniej uczynione nieszkodliwe. – Augustyn, Super Genesim:273 „Zwykło się pytać o jadowite
i szkodliwe żyjątka, czy zostały stworzone po grzechu człowieka na pomstę,
czy raczej stworzone nieszkodliwe, zaczęły szkodzić grzesznikom. – Rozwiązanie. Zaiste można mówić, że stworzenia nie szkodziłyby ludziom,
gdyby nie zgrzeszyli. Zaczęły bowiem szkodzić dla ukarania wad i odstraszania, lub dla doświadczenia i udoskonalenia cnoty. Zostały więc stworzone
nieszkodliwe, a z powodu grzechu szkodliwe się stały.
Rozdział 4x (85).
Czy najmniejsze stworzonka wtedy zostały stworzone. – Augustyn:274 O niektórych też malutkich żyjątkach zachodzi pytanie, czy stworzone zostały w pierwszych stworzeniach, czy powstały później z rzeczy
zepsutych. Wiele bowiem powstaje z wad wilgotnych ciał, albo wyziewów,
czy z trupów; niektóre też z murszenia drewna i roślin oraz owoców; a Bóg
jest sprawcą wszystkiego. – Rozwiązanie. – Augustyn:275 Można też powiedzieć, że te, które rodzą się z ciał zwierząt, zwłaszcza zdechłych, nie były
271

Zobacz hymn: „Magnae Deus potentiae... Partim remittis gurgiti, Partim levas in aëra”,
Breviarium Romanum, nieszpory czwartkowe. Zobacz: M. Dreves – C. Blume, Analecta
hymnica, Lipsk 41(1903)37n. – Liturgia Godzin, Pallottinum, Poznań 3(1987)639. Hymn
nieszporny czwartku pierwszego tygodnia okresu zwykłego: „Sprawiłeś, Boże potężny, ...
Bo jedne trwają w głębinach, A drugie w niebo się wznoszą.”
v
Zobacz: Glossa ordinaria do Rdz 1,24 (u Mikołaja z Liry, I,27c; v 10a).
272
Rdz 1,24.
w
Zaczerpnięty z Glossa ordinaria do Rdz 1,24, z wielu opuszczeniami (u Mikołaja z Liry
I,27d; v 10d).
273
Księga III, rozdział 15, n. 24 (PL 34,289; CSEL 28-I,80 n).
x
Z tej samej Glossa ordinaria, z różnie rozłożonymi słowami (I,27d; v 10c).
274
Jak wyżej, rozdział 14, n. 22 (PL 34,288; CSEL 28-I,79n).
275
Tamże, n. 23 (PL 34,288n; CSEL 28-I,80).
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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
zrodzone, można stosownie powiedzieć, że wtedy zostały stworzone.
[402] Rozdział 5 (86).
1.y Dlaczego po wszystkim uczyniony został człowiek. Po stworzeniu
zaś i rozporządzeniu wszystkich uczyniony został człowiek, jako pan i posiadacz; który nad wszystko miał być wyniesiony. Stąd następuje:276 I widział
Bóg, że było dobre. I rzekł: Uczyńmy człowieka itd.
2.z Zanim powie o uczynieniu człowieka, pełniej mówi o sposobie
pierwszego stworzenia rzeczy, dlatego wyżej dotknął krótko; skoro
mężowie katoliccy zdają się różnić, gdy jedni mówią, że świat w materii i formie był tak razem stworzony, inni zaś, że w odstępach czasów i dni: według których powyższy wykład był dotąd prowadzony.
Lecz zanim będziemy rozprawiali o stworzeniu człowieka, zróbmy wyraźniej to, czego wyżej krótko dotknęliśmy, rozprawiając pełniej.277 W tym bowiem wydzieleniu rzeczy widać, że katoliccy pisarze różnią się, jak wyżej
powiedzieliśmy. Jedni mówią, że rzeczy zostały stworzone i wydzielone według swoich gatunków w odstępach sześciu dni. Ponieważ ich poglądowi
Księga Rodzaju zdaje się bardziej służyć i Kościół bardziej go potwierdza,
dlatego dotychczas pilnie uczyliśmy w jaki sposób z owej ogólnej materii,
najpierw uczynionej nieforemnie, potem rodzaje rzeczy cielesnych przez
obroty sześciu dni zostały osobno uformowane.
Rozdział 6 (87).
1. Tu idzie za poglądem tych, którzy spierają się, że wszystko razem uczynione zostało. Innym zaś wydaje się, że nie zostały uczynione
w odstępach czasu, lecz tak uformowane zaczęły razem istnieć. Co Augustyn,
Super [403] Genesim,278 wielu sposobami usiłuje wykazać, mówiąc, że cztery
y
Sporządzony ze słów Abelarda, In Hexaëmeron: Po stworzeniu wszystkich innych,
czy też rozrządzeniu dla człowieka, w końcu stworzył jego” (PL 178,759 D – 760 A); oraz
Hugona. De sacramentis, I,1,25: „Człowiek zaś uczyniony jest ostatniego dnia... pan i posiadacz” (PL 176,203 A); oraz Summa sententiarum, III,1: „...który nad wszystko powinien być
wyniesiony” (PL 171,1117 A; 176.89 D).
276
Rdz 1,25-26.
z
Numer 2 i rozdział 6. Z różnych poglądów na Hexaëmeron, zobacz: Summa sententiarum III,1 (PL 171,1117 A-B; 176,90 A-B), skąd Mistrz także wiele zaczerpnął. Zwieńczenie przedłożenia opiera się na Augustyna Super Genesim, jak się zdaje, ze wspomnianej
Glossa ordinaria do Rdz 1,1-25; na przykład jej Prothemata (u Mikołaja z Liry I,22d; v 1c);
Glossa do Rdz 1,9 (I,25b; v 5c); do 2,4 (I,35b; 15r), ogólnie z De Genesi ad litteram, V, rozdział 1-4 (PL 34,321-324; CSEL 28-I,137-145).
277
W Dystynkcji 12, rozdział 2.
278
Oprócz przypisu w drugim szeregu (znaczonym literami), zobacz: De Genesi ad litteram, I, rozdziały 14-15, nn. 28-29; IV, rozdziały 33-34, nn. 51-55; VII, rozdział 28, n. 42 (PL 34,
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żywioły od początku istniały tak uformowane jak obecnie widać, i niebo
było przyozdobione gwiazdami; niektóre zaś nie formalnie lecz materialnie zostały wtedy uczynione, które potem przez dojście czasów zostały formalnie wydzielone, jak rośliny, drzewa a może zwierzęta. Wszystko więc
mówią, że na samym początku czasu zostało uczynione, lecz jedne formalnie i zgodnie z gatunkami, które widzimy że mają, jak większe części świata;
drugie zaś tylko materialnie.
2. Lecz, jak mówią, Mojżesz przemawiając do ludu prostego i cielesnego,
miarkował sposób wypowiedzi, mówiąc o Bogu na podobieństwo człowieka,
który wykonuje swe dzieła przez trwanie czasów, podczas gdy on wszystkie
swe dzieła razem uczynił. Stąd Augustyn powiada:279 „Mojżesz dlatego oddzielnie mówi, że Bóg uczynił te dzieła, ponieważ nie można było powiedzieć,
że stało się razem przez człowieka, co mogło razem stać się przez Boga.”
Również:280 „Pismo mogło wydzielić czasami omawiania, czego Bóg czasami działania nie wydzielił.” Ci, którzy polegając na tych i innych powagach
tego rodzaju, mówią, że tak uformowane cztery żywioły i światła nieba
razem miały istnienie; tych sześć dni, które wspomina Pismo, nazywają
sześciu rodzajami, czyli rozróżnieniami rzeczy, które uczynione zostały
razem, częścią formalnie, częścią przyczynowo.
Rozdział 7a (88).
Jak pojmować, że Bóg odpoczął od wszelkiego dzieła swego. Trzeba nam już opowiedzieć o spoczynku dnia siódmego. Napisane jest,281 że
dokonał Bóg w dzień siódmy dzieła swego, i odpoczął w dzień siódmy od
wszelkiego dzieła, które uczynił. – Beda:282 Mówi się, że Bóg odpoczął
siódmego dnia „nie jakoby zmęczony działaniem, lecz odpoczął od wszelkiego dzieła, ponieważ nowe [404] stworzenie przestał czynić. Odpocząć
bowiem zwie się przestać; dlatego w Apokalipsie:283 Nie mają spoczynku
mówiąc: Święty, Święty, Święty, to jest mówić nie przestawały. – Augustyn:284 Mówi się więc, że Bóg odpoczął, ponieważ „odstąpił od czynienia
rodzajów stworzenia, ponieważ więcej nowych nie stworzył. Aż dotąd
256n, 317nn, 371n; CSEL 28-I,20nn, 131-136, 227n); De Genesi ad litteram imperfectus liber,
rozdziały 3-4, nn. 10-11 (PL 34,223n; CSEL 28-I,464nn).
279
Co do znaczenia (gdyż słowa są z Summa sententiarum), De Genesi ad litteram, I, rozdział 15, n. 29 (PL 34,257; CSEL 28-I,21n).
280
Tamże.
a
Sporządzony z Glossa ordinaria do Rdz 2,2 (u Mikołaja z Liry, I,34b; v 13c), prócz
pewnych słów dołączonych z Hugona, De sacramentis, I,1,5 „i nic potem nie zostało uczynione, czego na samym początku albo materia, jak w ciałach, albo podobieństwo, jak
w duchach, nie poprzedziło” (PL 176,190 A).
281
Rdz 2,2.
282
In Genesim 2,2 (PL 91,34 C-D; CCL 118A,33n).
283
Ap 4,8 w przekładzie Biblii Tynieckiej.
284
De Genesi ad litteram, IV, rozdział 12, nn. 22-23 (PL 34,304n; CSEL 28-I,108nn).
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jednak, jak mówi Prawda w Ewangelii,285 działa Ojciec z Synem, mianowicie zarząd tymi rodzajami, które wtedy zostały stworzone. Moc bowiem
Stwórcy jest przyczyną istnienia dla wszelkiego stworzenia. Co więc mówi
się: Ojciec mój aż dotąd działa, i ja działam, ukazuje ciągły zarząd wszelkim stworzeniem. Dnia więc siódmego odpoczął, by nowego stworzenia
więcej nie czynił, którego nie poprzedziła materia lub podobieństwo; lecz
aż dotąd działa, by nie przestał tego co stworzył zachowywać i tym rządzić.
Rozdział 8 (89).
1. Jak należy brać to, że mówi się, iż Bóg dokonał dzieła swego
siódmego dnia, skoro wtedy odpoczął od wszelkiego dzieła swego.
Lecz pyta się, jakim sposobem mówi się, że Bóg siódmego dnia dokończył
swego dzieła, skoro od wszelkiego dzieła w tym dniu odpoczął, i nie uczynił żadnego nowego rodzaju rzeczy.
2.b Według innego zapisu nie ma tam pytania, za którym idzie Augustyn. Inny przekład ma:286 Dokonał Bóg dzieł swoich dnia szóstego, co nie
nasuwa żadnego pytania; ponieważ wiadomo co w nim zostało uczynione,
i dokończenie wszystkiego tego dnia zostało dokonane, jak ukazuje Pismo,
gdy mówi:287 Widział Bóg wszystkie rzeczy, które uczynił. I były bardzo
dobre.
Rozdział 9 (90).
1. Jakim sposobem wszystko uczynione przez Boga zwane jest bardzo dobre. – Augustyn w Enchiridion.288 Wszystko mianowicie było dobre
z natury i żadnej wady w swojej naturze nie miało. I dobre jest, co Bóg
stworzył, „nawet każde z osobna, wszystko zaś razem bardzo dobre, ponieważ na wszystkim polega wszech- [405] świata przedziwne piękno. W nim
także to, co nazywa się złe, dobrze uporządkowane i na swoim miejscu złożone, wspanialej poleca dobro, by bardziej podobało się i było chwalebniejsze, gdy porównuje się ze złem.” Szóstego przeto dnia uczynione zostało
dokonanie wszystkich dzieł.
2.c Tu powraca do stawianego pytania, mianowicie jakim sposobem prawdziwe jest, że Bóg siódmego dnia dokonał swego dzieła.
285

J 5,17.
Wzięty z Glossa ordinaria do Rdz 2,2 (u Mikołaja z Liry I,34a, gdzie powaga zaznaczona jest jako Augustyna; w v 13d bezimienna). A w rzeczywistości jest Bedy, In Genesim,
I (PL 91,33 C-D; CCL 118A,32), bez względu na rubrykę Mistrza, który jakby poprawia siebie
niżej w rozdziale 9, n. 2.
286
Zobacz: Augustyn, De Genesi ad litteram, IV, rozdział 1 (PL 34,295; CSEL 28-I,93).
287
Rdz 1,31.
288
Rozdział 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).
b
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– Beda.289 Dlatego rodzi się powyższe pytanie, „jakim sposobem mówi się,
że Bóg dokonał swego dzieła siódmego dnia, co ma prawda hebrajska,290
w którym jednak mówi się, że niczego nowego nie stworzył. (Rozwiązuje:) chyba że mówi się, iż siódmego dnia dokonał dzieła swego, ponieważ
pobłogosławił go i uświęcił, jak dodaje Pismo:291 Błogosławił dniowi siódmemu i uświęcił go. Błogosławieństwo bowiem i uświęcenie jest dziełem,
jak Salomon dokonał jakiegoś dzieła, gdy poświęcił świątynię.”292
Rozdział 10 (91).
1.d Jakie jest błogosławieństwo i uświęcenie dnia siódmego. Mówi
się zaś, że uświęcił i pobłogosławił ten dzień, ponieważ obdarzył go nad
inne mistycznym błogosławieństwem i uświęceniem. Dlatego w Prawie powiedziano:293 Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił.
2.e Dlaczego licząc dni dochodzimy aż do siódmego dnia. I stąd jest,
że licząc dni dochodzimy aż do siódmego, i mówimy, że siedem jest dni,
których powtarzaniem cały czas się spędza; nie że inny jest od nich dzień
ósmy i dziewiąty i tak o następnych, lecz ponieważ w sześciu dniach rodzaje
rzeczy zostały wydzielone, a w siódmym, chociaż nie został ustanowiony
nowy rodzaj rzeczy, był w nim jednak jakby jakiś nowy stan, uświęcenia dzieł
i odpoczynku sprawcy.
3. Inne rozwiązanie, którym Pismo się wyjaśnia. Można także tak
wyjaśnić to:294 Dokonał Bóg w dzień siódmy dzieła swego, to znaczy ujrzał
dokonane i spełnione.
[406] DYSTYNKCJA XVI
Rozdział 1f (92).
O stworzeniu człowieka: gdzie należy rozważyć dlaczego człowiek
został stworzony i jak został ustanowiony: tych dwoje wyżej zostało
rozpatrzone, i jaki uczyniony, i jak upadł, wreszcie jakim sposobem
289

Co do Bedy zobacz przypisy b-c.
Zobacz: Hieronim, Hebraicae quaestiones in libro Genesis, rozdział 2: “I dokonał
Bóg w dniu szóstym dzieł swoich, które uczynił. Zamiast dnia szóstego w Hebrajskim ma
dzień siódmy” (PL 23,940 A; CCL 72,4); tak i Wulgata.
291
Rdz 2,3.
292
1 Krl 8.
d
Sporządzony z Glossa ordinaria, do Rdz 2,2-3 (u Mikołaja z Liry, I,34a, 35a; v 13d, 15a).
293
Wj 20,8.
e
Opiera się na Summa sententiarum, III,1 (PL 171,1117 D – 1118 A; 176,90 C – 91 A).
294
Rdz 2,2.
f
Niemal cały sporządzony z wypowiedzi Summa sententiarum, III,2 (PL 171,1118 A;
176,91 A), potem i zwłaszcza z Hugona, De sacramentis, I,6,1 (PL 176,263 B).
290
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naprawiony: co należy roztrząsnąć. Po tych wstępach, podejmujemy teraz
to, co o stworzeniu człowieka wyżej obiecaliśmy uskutecznić i porządkiem
wyłożyć. Wydaje się, że trzeba tu mianowicie rozważyć: dlaczego człowiek
został stworzony i jak ustanowiony, i jaki lub jakim sposobem uczyniony,
potem jak upadł; na koniec jak i przez co został naprawiony. Z tych wymienione na pierwszym i drugim miejscu, to jest przyczynę stworzenia człowieczego i sposób ustanowienia, opracowaliśmy wyżej na miarę naszej
możliwości.295 Dlatego pozostaje, byśmy roztrząsnęli jaki, albo jakim sposobem został uczyniony.
Rozdział 2g (93).
Jak należy pojmować: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie i na podobieństwo nasze. W Księdze Rodzaju czyta się:296 Uczyńmy człowieka
na wyobrażenie i na podobieństwo nasze. – Beda:297 „W tym co mówi
uczyńmy, ukazane jest jedno działanie trzech osób; w tym zaś co mówi na
wyobrażenie i na podobieństwo nasze, jedna i równa substancja” trzech
osób jest pokazana. W osobie bowiem Boga Ojca powiedziane jest to do
Syna i Ducha Świętego, nie jak myślą niektórzy, aniołom, ponieważ Boga
i aniołów nie jest jeden i ten sam obraz lub podobieństwo.
[407] Rozdział 3h (94).
1.i Że wyobrażenie i podobieństwo jest tu przez różnych rozmaicie brane: przez niektórych niestworzone, przez innych stworzone:
a niestworzone albo istota Trójcy, albo Syn i Duch Święty. Wyobrażenie zaś i podobieństwo w tym miejsce pojmuje się albo niestworzone, to
jest istota Trójcy, według której człowiek został uczyniony; albo stworzone,
w którym człowiek został uczyniony, a ono z człowiekiem zrośnięte. Niestworzone bowiem podobieństwo, którym jest Bóg, wydaje się, iż pojmował
Beda,298 ponieważ mówi, że nie ma jednego wyobrażenia Boga i aniołów,
lecz trzech osób: i dlatego o osobach, nie o aniołach jest tam mowa. – Niewłaściwie jednak nazywa się wyobrażeniem, ponieważ wyobrażenie orzeka się w odniesieniu do czegoś, czego podobieństwo ma i do którego
295

W Dystynkcji I, rozdziały 4-6.
Wzięty z Glossa ordinaria, do Rdz 1,26 (u Mikołaja z Liry, I,28a; v 11b), i jest Bedy,
jak mowa w innych przypisach.
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
Zobacz: P. Lombard, Glossa do 1 Kor 11,7 (PL 191,1631 C-D), oraz Sermo de Trinitate et poenitentia (PL 171,435 C, 436 C); a także Bernard z Cluny czyli z Morlas (Morval),
Instructio sacerdotis, I,1 (PL 184,774 C), który jednak, jak się zdaje, nie jest źródłem, lecz
strumyczkiem.
i
Zobacz: Glossa ordinaria, do Rdz 1,26 (jak wyżej).
298
Jak wyżej, na końcu rozdziału 2.
g
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przedstawiania zostało uczynione; tak jak wyobrażenie Cezara, które przedkładało jego podobieństwo a w pewien sposób przedstawiało jego. Niewłaściwie zaś wyobrażeniem zwie się to, do czego coś powstaje; jak ściśle
nazywa się przykładem, co z czegoś jest brane; a wzorem, z czego coś się
bierze. Czasem jednak używa się niewłaściwie jednego zamiast drugiego;
tak i mniej ściśle bierze się „istota Trójcy”, jeżeli jednak ona pod mianem
„wyobrażenia” w tym miejscu jest pojmowana.
2. Pogląd tych, którzy myśleli, że poprzez wyobrażenie i podobieństwo brany tu jest Syn. Syn zaś ściśle zwie się obrazem Ojca, jak wyżej,299
w traktacie o Trójcy powiedzieliśmy. – Augustyn w VII księdze De Trinitate. Dlatego byli jacyś,300 „którzy tak rozróżniali, by przez wyobrażenie
w tym miejscu pojmować Syna; o człowieku zaś mówić, że nie jest uczyniony wyobrażeniem, lecz na wyobrażenie. Odrzuca ich Apostoł mówiąc:301
Mężczyzna jest wyobrażeniem i chwałą Bożą. To bowiem wyobrażenie,
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 bowiem rzekłby nasze, skoro Syn jest obrazem samego Ojca?
3. Pogląd innych, którzy wyobrażeniem nazwali Syna a podobieństwem Ducha Świętego. Byli też jeszcze inni,302 przejrzyściej to omawiający, którzy przez wyobrażenie Syna, a przez podobieństwo Ducha Świętego pojmo- [408] wali, który jest podobieństwem Ojca i Syna. I uważali,
że dlatego powiedziane zostało w liczbie mnogiej nasze, odnosząc to tylko
do podobieństwa; co do wyobrażenia zaś trzeba domyślać się moje. Przekazali zaś, że człowiek jest wyobrażeniem, oraz uczyniony na wyobrażenie
i podobieństwo, i jest wyobrażeniem wyobrażenia i podobieństwa.
4. Nie pochwala ich zdania, lecz uczy, że wyobrażenia i podobieństwa Boga należy szukać i je rozważać w człowieku, by wyobrażenie
i podobieństwo pojmowane było jako stworzone. Chociaż jednak
to rozróżnienie nie wydaje się zgoła do odrzucenia, jako że nie pochodzi
ze środka gór,303 to jest powag Świętych, stosowniej należy w samym człowieku szukać oraz rozważać wyobrażenia i podobieństwa Boga.
5.k W czym rozważane jest wyobrażenie i podobieństwo. Uczyniony jest więc człowiek na wyobrażenie Boga i podobieństwo według ducha,
299

Księga I, Dystynkcja 27, rozdział 3, nn. 4-6.
Rozdział 6, n. 12 (PL 42,946; CCL 50,266n).
301
1 Kor 11,7.
302
Ruppert von Deutz, De Trinitate et operibus eius: In Genesim, II, rozdział 2 (PL
167,248). Zobacz: S. Otto, Die Funktion des Bildbegriffes in der Theologie des 12. Jahrhunderts (BGPTMA, Münster 40,1[1963]203, 279-282).
303
Zobacz Ps 103,10: Pośrodkiem między górami popłyną wody; zobacz Glossa Mistrza
do tego urywka: „Jeżeli ktoś mówi coś innego, ze swego mówi, nie ze środka. A tu o takiej
górze nie trzeba słuchać” (PL 191,932 A); z Augustyna, Enarratio, do tego urywka, n. 11
(PL 37,1356n; CCL 40,1497n).
k
Zobacz Glossa ordinaria, do Rdz 1,26 (u Mikołaja z Liry, I,28b; v 12b); oraz zdanie,
które może jest Anzelma z Laon: „Na wyobrażenie mianowicie w tym, co czyniło go rozum300
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którym góruje nad nierozumnymi;304 lecz na wyobrażenie według pamięci, umysłu i miłości;305 na podobieństwo według niewinności i sprawiedliwości, które w duchu rozumnym są naturalnie. – Albo wyobrażenie
rozważane jest w poznaniu prawdy, podobieństwo w miłości cnoty; albo
wyobrażenie we wszystkim innym, podobieństwo w istocie, ponieważ nieśmiertelne i niepodzielne. – Dlatego Augustyn w księdze De quantitate
animae:306 „Dusza uczyniona została podobna do Boga, ponieważ Bóg
uczynił ją nieśmiertelną i nierozkładalną.” Wyobrażenie więc należy do formy, podobieństwo do natury. Człowiek więc uczyniony jest według duszy
na wyobrażenie i podobieństwo, nie Ojca albo Syna albo Ducha Świętego,
lecz całej Trójcy.
[409] 6. Że wyobrażeniem Boga zwie się i samo wyobrażenie i to
w czym ono jest. – Augustyn w księdze XV De Trinitate.307 Tak i według
duszy człowiek zwie się wyobrażeniem Boga, ponieważ wyobrażenie Boga
w nim jest: „jak wyobrażeniem zwie się i deska i malowidło, które jest na
niej. Lecz deska z powodu malowidła, które jest na niej, razem zwana jest
wyobrażeniem; tak z powodu wyobrażenia Trójcy, również to, w czym to
wyobrażenie jest, zwie się mianem wyobrażenia.”
Rozdział 4 (95).
1.l Dlaczego człowiek nazywany jest wyobrażeniem i na wyobrażenie, Syn zaś obrazem a nie na obraz. Dlatego człowiek zwie się wyobrażeniem i na wyobrażenie; Syn zaś obrazem, a nie na obraz, ponieważ
zrodzony, a nie stworzony, równy i w niczym nie odmienny. Człowiek
przez Boga jest stworzony, a nie zrodzony; nie jednostajnością równy, lecz
pewnym podobieństwem do niego zbliżony. Stąd Augustyn w VII księdze
De Trinitate:308 „W Księdze Rodzaju czyta się:309 Uczyńmy człowieka na
wyobrażenie i na podobieństwo nasze. W liczbie mnogiej powiedział
nym; na podobieństwo, ponieważ przydzielił mu i świętość i niewinność” (O. Lottin, Psychologie et morale, V,123. n. 169). Wreszcie („Albo... niepodzielne”; a niżej: „Wyobrażenie
przeto... do natury”), zobacz Hugo, De sacramentis, I,6,2 (PL 176,264 D). Słowa Augustyna
wzięte z Summa sententiarum, III,2 (raczej w postaci z PL 171,1119 A, niż z PL 176,92 A);
skąd także słowa tegoż w n. 6.
304
Augustyn, De Genesi ad litteram, III, rozdział 20, n. 30 (PL 34,292; CSEL 28-I,86);
Beda, In Genesim, I,26 (PL 91,30 A; CCL 118A,26).
305
Zobacz wyżej, Księga I, Dystynkcja 3, rozdział 2; oraz Augustyn, Sermo 52, rozdziały
6-9 (PL 38,360-364).
306
Rozdział 2, n. 3 (PL 32,1037).
307
Rozdział 23, n. 43 (PL 42,1090; CCL 50A,520).
l
Słowa wprowadzające częściowo z Summa sententiarum, III,2 (PL 171,1118 B;
176,91 B). Powaga Augustyna znajduje się już w Glossa Mistrza do 1 Kor 11,7 (PL 191,1631
C-D), lecz wydaje się, że zaczerpnięta została bezpośrednio z Augustyna, tak jak i wyżej
w rozdziale 3, n. 2.
308
Rozdział 6, n. 13 (PL 42,946; CCL 50,266n).
309
Rdz 1,26.
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uczyńmy oraz nasze, i tylko z odniesień trzeba brać, że należy pojmować,
iż czynili Ojciec, Syn i Duch Święty, na wyobrażenie Ojca i Syna i Ducha
Świętego, by człowiek był wyobrażeniem Boga. Lecz ponieważ owo wyobrażenie nie było całkowicie równe, jako nie przez niego zrodzone, lecz
przez niego stworzone, dlatego tak jest zwane „wyobrażeniem”, że i „na
wyobrażenie”, ponieważ nie równa się jednostajnością, lecz zbliża się pewnym podobieństwem. Syn zaś jest „obrazem”, a nie „na obraz”, ponieważ
równy Ojcu. Nazwany jest więc człowiek na wyobrażenie z powodu nierównego podobieństwa; a dlatego nasze, by pojmowano, że człowiek jest
wyobrażeniem Trójcy, a nie równy Trójcy, jak Syn Ojcu.” Oto ukazane zostało według czego człowiek jest podobny Bogu, mianowicie według duszy.
2.m Że według ciała można mówić, iż jest uczyniony na podobieństwo Boga. – Beda.310 Lecz i „w ciele ma pewną własność, która to oznajmia, ponieważ postawa jest wyprostowana, zgodnie z nią ciało odpowiada
duszy rozumnej, gdyż wyprostowane jest ku niebu.”
[410] DYSTYNKCJA XVII
Rozdział 1 (96).
n

1. O stworzeniu duszy, czy z czegoś została uczyniona, czy nie,
i kiedy uczyniona, i jaką łaskę miała w stworzeniu. Tu zwykło się pytać o pochodzenie duszy, mianowicie z czego została stworzona, i kiedy,
i jaką łaskę miała w stworzeniu.
2.o Jak uformowanie człowieka według ciała opisane jest, gdy powiedziano:311 Utworzył Bóg człowieka z mułu ziemi, tak jego wykonanie co
do duszy opisane jest, gdy dodano: I tchnął w oblicze jego dech żywota.
Ciało bowiem uformował Bóg z mułu ziemi, duszę mu tchnął, lub według
innego przekładu:312 wwiał albo wdmuchnął; nie żeby policzkami wdmuchiwał lub cielesnymi rękami ciało formował: Bóg bowiem jest duchem i nie
jest złożony z zarysów członków.
m

Z Glossa ordinaria do Rdz 1,26 (u Mikołaja z Liry, I,28a; v 11n).
In Genesim 1,26 (PL 91,29 D; CCL 118A,26).
n
Zagadnienie zaczerpnięte z Hugona, De sacramentis, I,6,3 (PL 176,264 D).
o
Numery 2-3: prócz bardzo niewielu słów zaczerpniętych z Summa sententiarum,
III,2 (PL 171,1119 B; 176,92 A), wszystko, czy co do litery, czy co do znaczenia, z Glossa
ordinaria oraz interlinearis do Rdz 1,26 (u Mikołaja z Liry I,36a, 35 v; v 16b-c); końcowe
zaś słowa, w których zaprzeczona jest materia uprzednio istniejąca, są streszczeniem Augustyna, De Genesi ad litteram, VII, rozdziały 1-3 (PL 34,356nn; CSEL 28-I,200-203), w tejże
Glossa (u Mikołaja z Liry I,36a-b; v 16c).
311
Rdz 2,7.
312
Według Septuaginty: I wwiał w oblicze jego wiatr życia. Rękopisy noszą tu na marginesach imię Augustyna; zobacz: De Genesi ad litteram, VII, rozdział 1, n. 2: „Niektóre bowiem
kodeksy mają: tchnął albo wetchnął... Lecz nie wątpi się, że należy mówić wwiał albo
wdmuchnął” (PL 34,356; CSEL 28-I,201).
310
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3. Że nie należy pojmować, iż Bóg formował i wdmuchiwał cielesnymi narzędziami. – Beda.313 „Nie myślmy więc cieleśnie, że Bóg cielesnymi rękami uformował ciało lub policzkami wdmuchnął duszę”, lecz
raczej człowieka z mułu ziemi według ciała utworzył «rozkazując, chcąc»,
to jest zechciał i «słowem swoim rozkazał, by tak się stało; i tchnął w oblicze jego [411] dech żywota, to znaczy stworzył substancję duszy, w której
by żył”, nie z jakiejś materii cielesnej lub duchowej, lecz z nicości.
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 Odpowiedź Augustyna. Ci, którzy to mówią, nie pojmują, że wdmuchnął albo tchnął powiedziane zostało mową przenośną, to znaczy dech człowieka, czyli duszę uczynił. Dąć bowiem jest czynić dech; czynić dech jest
czynić duszę; dlatego Pan przez Izajasza:315 Wszelkie tchnienie ja uczyniłem. – „Nie należy więc słuchać tych,316 którzy myślą, że dusza jest częścią
Boga. Gdyby bowiem tak było, nie mogłaby ani sama się mylić, ani przez
kogoś w błąd być wprowadzona, ani do czynienia lub cierpienia złego być
zmuszona, ani zmienić się na lepsze lub gorsze. Dech więc, którym ożywił
człowieka, uczyniony został przez Boga, nie z Boga; i nie z jakiejś materii, lecz
z nicości.”
Rozdział 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 drobiazgowe pytanie.
2.s Pogląd Augustyna, który mówi, że została stworzona z aniołami i dobrowolnie przystąpiła do ciała. Augustyn bowiem, Super
313

In Genesim 2,7 (PL 91,,42 C-D, oraz 43 B-C; CCL 118 A,44n).
To mówi Augustyn: De Genesi ad litteram, VII, rozdziały 2-3 (PL 34,356n; CSEL 28-I,201nn).
p
Bez względu na rubrykę, odpowiedź jest Bedy, z tej samej Glossa ordinaria (36a i 36b;
v 16c, 17b); opiera się wprawdzie na Augustyna, De Genesi ad litteram, VII, rozdział 2, n. 3 oraz
rozdział 3, n. 5 (PL 42,356, 357; CSEL 28-I, 202, 203), a zwłaszcza na Contra adversarios
legis et prophetarum, I, rozdział 14, nn. 21-22 (PL 42,614n). Ta rubryka wielu scholastyków
potem wprowadziła w błąd.
315
Iz 57,16, według Septuaginty: I tchnienia ja uczynię.
316
Beda, In Genesim 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
Chociaż sama Summa odnosi się tam do Augustyna, Super Genesim, Mistrz ucieka
się raczej do Glossa ordinaria na Rdz 2,7 (u Mikołaja z Liry, I,36b; v 16d-17a), skąd zaczerpnął
pogląd Augustyna zarówno co do znaczenia, jak co do słów.
314

Dystynkcja 17

401

Genesim,317 przekazuje, że dusza z aniołami stworzona została bez ciała,
potem zaś do ciała [412] przyszła. I nie została zmuszona wcielić się, lecz
„naturalnie tego chciała,318 to znaczy tak została stworzona, by chciała, jak
naturalne jest nam chcieć żyć. Chcieć zaś źle żyć, nie należy do natury, lecz
przewrotnej woli.”
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 cokolwiek sądzi się o duszy pierwszego człowieka, z pewnością
o innych trzeba myśleć, że stwarzane są w ciałach: stwarzając bowiem Bóg
je wlewa, a wlewając stwarza.321
5.u Że dusza ta, nie przewidywała przyszłego działania. – Augustyn.
Należy twierdzić, że „dusza ta nie została też tak stworzona,322 by przewidywała przyszłe działanie, sprawiedliwe czy niesprawiedliwe.
Rozdział 3v (98).
1. W jakim wieku Bóg uczynił człowieka. Zwykło się pytać, czy Bóg
człowieka uczynił od razu w wieku męskim, czy doskonaląc i powiększając
wiek, jak obecnie formuje w łonie matki.
2. Człowiek uczyniony został w wieku męskim i to zgodnie z wyższymi przyczynami, a nie niższymi. Augustyn, Super Genesim,323 mówi,
że Adam od razu w wieku męskim został uczyniony, i to zgodnie z wyższymi,
a nie niższymi przyczynami, to znaczy zgodnie z wolą i mocą Boga, której
nie powiązał z rodzajami natury; jak laska Mojżesza obróciła się w węża.324
317

Księga VII, rozdział 24, n. 35 (PL 34,368; CSEL 28-I,222n); mówi jednak pytając się,
a nie twierdząc.
318
Tamże, rozdział 27, n. 38 (PL 34,369; CSEL 28-I,224n).
319
Beda, In Genesim 2,7 (PL 91,43 A; CCL 118A,44n); Hugo, De sacramentis, I,6,3 (PL
176,265 B).
320
Rdz 2,7.
t
Częściowo z Summa sententiarum, jak wyżej.
321
Zobacz niżej, Dystynkcja 18, rozdział 7; oraz Bernard, Sermo secundus in Nativitate
Domini, n. 6: „Stwarzając wpuszcza, wpuszczając stwarza” (PL 183,122 C; wydanie Rzymskie 4[1966]256).
u
Z tej samej Glossa ordinaria (36b; v 16d).
322
De Genesi ad litteram, VII, rozdział 26 (PL 34,369; CSEL 28-I,224).
v
Prócz zakończenia, które jest Mistrza, wszystko wzięte z Glossa ordinaria do Rdz 2,7:
„Pyta się, czy Bóg nagle...” (u Mikołaja z Liry, I,36a; v 17b oraz 17c). Zobacz także: Summa
sententiarum III,2 (PL 171,1119 B; 176,92 B).
323
Księga VI, rozdział 13 (PL 34,348n; CSEL 28-I,187).
324
Wj 7,10-11.
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„A to nie dzieje się wbrew naturze, jak tylko dla nas, którym inaczej [413]
bieg natury jest znany: dla Boga zaś naturą jest to, co czyni.” „A więc Bóg
nie uczynił tego wbrew swemu zarządzeniu.325 Było bowiem w pierwszym
ustanowieniu przyczyn, że człowiek tak może się stać, lecz nie było tam konieczne, by tak się stało. To bowiem było nie w ustanowieniu stworzenia,
lecz w upodobaniu Stwórcy, którego wola jest koniecznością.” „To bowiem
koniecznie się stanie,326 czego chce i co przewiduje. Wiele bowiem zgodnie z niższymi przyczynami jest przyszłych, lecz nie ma ich w przewidzeniu
Boga. Jeżeli zaś tam inaczej są przyszłe, raczej staną się, jak tam są, gdzie
przewiduje ten, który mylić się nie może.” – Tak więc Adam uczyniony został nie według niższych przyczyn, ponieważ nie było w zarodkowych zasadach rzeczy, by tak się stało; lecz według wyższych: nie działających
wbrew naturze, ponieważ w naturalnych przyczynach rzeczy było, by tak
mogło się stać.
Rozdział 4x (99).
Że człowiek stworzony poza rajem, w raju został umieszczony,
i dlaczego tak się stało. Człowieka zaś tak uczynionego wziął Bóg, jak
uczy Pismo,327 i posadził w raju rozkoszy, który zasadził od początku.
Tymi słowami Mojżesz otwarcie oznajmia, że człowiek stworzony poza
rajem, potem w raju został umieszczony. Mówi się, że dlatego tak było,
ponieważ nie miał w nim wytrwać, lub by nie naturze, lecz łasce to przyznać.
Rozdział 5 (100).
1. Że raj ten był ziemski i umiejscowiony. Raj zaś, w którym człowiek został umieszczony, pojmuje się miejscowo i cieleśnie.
2.y Są trzy zdania o raju i jakie są. Trzy bowiem są zasadnicze zdania
o raju: pierwsze tych, którzy chcą pojmować cieleśnie [414] tylko; drugie
tych, którzy duchowo tylko; trzecie tych, którzy biorą raj na oba sposoby.
Wyznaję, że mi się podoba to trzecie, iż człowiek umieszczony został w raju
cielesnym.

325

Augustyn, tamże, rozdział 15 (PL 34,350; CSEL 28-I,190).
Tamże, rozdział 17 (PL 34,350; CSEL 28-I,191).
x
Z Summa sententiarum, III,4 (PL 171,1121 C; 176,94 B-C); która ma jakieś odniesienie do Hugona, Notulae in Genesim, rozdział 7 (PL 175,39 A).
327
Rdz 2,8: A zasadził był Pan Bóg raj rozkoszy od początku, w którym umieścił człowieka, którego utworzył; 2,15: Wziął tedy Pan Bóg człowieka i posadził go w raju rozkoszy.
y
Z Glossa ordinaria do Rdz 2,8 (u Mikołaja z Liry I,36c; v 17a); odlegle z Augustyna,
De Genesi ad litteram, VIII, rozdział 1, n. 1 (PL 34,371; CSEL 28-I,229).
326
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3.z Od jakiego początku zasadzony został raj. – Beda.328 Można przyjąć, że od tego początku został zasadzony, kiedy po oddzieleniu wód kazał
wszystkiej ziemi wydać rośliny i drzewa.329
4. Jakim miejscem i gdzie był raj. Chociaż on jest typem Kościoła
obecnego lub przyszłego, literalnie jednak należy pojmować, że jest to miejsce bardzo miłe, wielkie, urodzajne drzewami owocowymi i wielkim źródłem. Co mówimy: od początku, dawny przekład330 mówi: na wschodzie.
Stąd chcą, by raj był w części wschodniej, długą oddzielony przestrzenią,
albo morza albo ziemi, od krain, które zamieszkują ludzie; a położony wysoko, aż do księżycowego kręgu sięgający. Dlatego ani wody potopu tam
nie doszły.
Rozdział 6 (101).
1.a O drzewach raju, wśród których było drzewo żywota i drzewo
wiadomości dobrego i złego. W tym zaś raju były drzewa różnego rodzaju,
wśród których jedno było, które nazywało się: drzewo żywota, drugie zaś:
drzewo wiadomości dobrego i złego.331
2.b Dlaczego zwie się drzewem żywota. Drzewem zaś żywota jest
zwane, jak uczy Beda i Strabon, ponieważ od Boga otrzymało tę moc,
[415] by kto zje z jego owocu, ciało jego umocnione było stałym zdrowiem
i wieczystą siłą, aby żadną chorobą, lub słabością wieku, nie popadło w gorsze albo w zgubę.
Rozdział 7 (102).
1.c Dlaczego zwie się drzewem wiadomości dobrego i złego. Drzewo zaś wiadomości dobrego i złego nazwę tę otrzymało nie z natury, lecz
z powodu sprawy, która potem nastąpiła. – Augustyn, Super Genesim:332
„Drzewo bowiem to nie było złe, lecz wiadomości dobrego i złego dlatego
zostało nazwane, ponieważ po zakazie było w nim przyszłe przekroczenie,
z
Numery 3-4: Z tej samej Glossa (36b-c; v 17b), co Beda poprawnie rubrykuje. Słowa
zaś: „i wysoko położony... sięgający” są ze Strabona, Glossa do Rdz 2,9 (u Mikołaja z Liry,
I,36c; v 17b).
328
In Genesim 2,8 (PL 91,43 C – 44 A; CCL 118A,45n).
329
Zobacz Rdz 1,11: Niech zrodzi ziemia ziele zielone... i drzewo rodzajne itd.
330
Septuaginta.
a
Z Summa sententiarum, III,4 (PL 171,1121 C; 176,94 C).
331
Zobacz Rdz 2,9.
b
Ze słów Bedy i Strabona w Glossa ordinaria do Rdz 2,9 (u Mikołaja z Liry I,36d;
v 17d, gdzie nie jest oznaczony jako Strabon).
c
Po słowach wprowadzających z Summa sententiarum, III,4 (PL 171,1121 D; 176,94
C), Mistrz ucieka się do Glossa ordinaria na Rdz 2,9 (u Mikołaja z Liry I,36d-37a; v 18,b),
skąd powaga Augustyna. Komentarz zaś, który następuje, oparty jest na Glossa ordinaria
do Rdz 2,17 (37d; 20c), z Augustyna, De Genesi ad litteram, VIII, n, 32 (PL 34,385; CSEL
28-I,252n); a także Summa sententiarum, tamże, oraz Hugo, De sacramentis I,6,32 (PL
176,283 C-D) a i Lombard, Sermo in Septuagesima (PL 171,849 D).
332
Księga VIII, rozdział 6, n. 12 (PL 34,377; CSEL 28-I,240).
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którym człowiek doświadczalnie nauczył się, co jest między dobrem posłuszeństwa a złem nieposłuszeństwa. A więc nie od owocu, który się rodził nadane
zostało to miano, lecz od rzeczy, która po przekroczeniu nastąpiła.” Znał bowiem człowiek, zanim dotknął tego drzewa, dobro i zło, lecz dobro z roztropności i doświadczenia, zło zaś tylko z roztropności. Poznał je także z doświadczenia wykorzystując drzewo zakazane, ponieważ przez doświadczenie zła
nauczył się, co jest między dobrem posłuszeństwa i złem nieposłuszeństwa.
2.d Choćby pierwsi ludzie nie zgrzeszyli, niemniej nazywałoby się
wiadomości dobrego i złego. Gdyby zaś pierwsi ludzie byli posłuszni i nie
zgrzeszyli wbrew przykazaniu, niemniej jednak zwało by się drzewem wiadomości dobrego i złego, ponieważ to by się zdarzyło przez jego dotknięcie, gdyby zostało nadużyte. – Augustyn, Super Genesim:333 „Od drzewa
więc powstrzymany został człowiek, które nie było złe, by samo zachowanie przykazania było dla niego dobrem, a przekroczenie złem. I nie lepiej
niż tym sposobem dostrzega się, jakim złem jest nieposłuszeństwo, gdy
mianowicie pojmuje się, że dlatego człowiek stał się winien, ponieważ
wbrew zakazowi dotknął rzeczy, której gdyby dotknął bez zakazu, ani by
nie zgrzeszył, ani nie poczuł kary. Jeżeli bowiem wbrew zakazowi dotkniesz
trującego ziela, następuje kara; a gdyby nikt nie zakazał, podobnie by nastąpiła. Jeżeli również zakazuje się dotknąć rzeczy, która nie dotykającemu, lecz zakazującemu przeszkadza, jak cudze pieniądze, dlatego jest
grzechem temu, komu zakazano, ponieważ jest szkodliwe dla zakazującego. Gdy zaś dotyka się czegoś, co nie przeszkadza nawet dotykającemu,
jeżeli nie jest zakazane, ani komuś, jeżeli zostanie dotknięte, dlatego jest
zakazane, by przez to dobro posłuszeństwa [416] i zło nieposłuszeństwa
zostało ukazane.” Tak jak pierwszy człowiek, któremu wzbroniono rzeczy
dobrej, popada w karę, by okazało się, że kara nie jest ze złej rzeczy, lecz
z nieposłuszeństwa, jak z posłuszeństwa nagroda.334
DYSTYNKCJA XVIII
Rozdział 1e (103).
1. O uformowaniu niewiasty. W tym samym również raju Bóg uformował niewiastę z substancji mężczyzny, jak po zasadzeniu raju i umieszczeniu w nim człowieka, a potem przyprowadzeniu do niego wszystkich
d

Powaga Augustyna zaczerpnięta została z Glossa ordinaria do Rdz 2,16 (u Mikołaja
z Liry, I,37c; v 20b). Zakończenie zaś jest w Glossa Mistrza do Ps 70,19 (PL 191,655 B),
z Augustyna do tego urywka (PL 36,897; CCL 39,966).
333
Księga VIII, rozdział 13, nn. 28-29 (PL 34,383n. CSEL 28-I,251n).
334
Zobacz Prz 21,28: Mąż posłuszny będzie mówił zwycięstwo.
e
Połączony z Summa sententiarum, III,3 (PL 171,1119 C; 176,92 C), a zwłaszcza z Hugona, De sacramentis, I,6,34 (PL 176,284 A-B).
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zwierząt i oznaczeniu ich nazwami, Pismo dodaje:335 Przypuścił tedy Pan
Bóg twardy sen na Adama, a gdy zasnął, wyjął jedno żebro z niego, i zbudował z niego niewiastę.
2. Dlaczego najpierw mężczyznę, a potem z mężczyzny stworzył
niewiastę, a nie oboje razem. Tu trzeba zwrócić uwagę, dlaczego nie
stworzył razem mężczyzny i niewiasty, jak aniołów, lecz najpierw mężczyznę,
potem niewiastę z mężczyzny. Dlatego mianowicie, by jeden był początek
rodzaju ludzkiego, by w tym i pycha diabła była zawstydzona, a pokora człowieka podobieństwem do Boga wywyższona. Diabeł mianowicie pożądał
innego niż Bóg początku, dlatego by jego pycha została udaremniona, człowiek otrzymał to w darze, co diabeł przewrotnie chciał porwać, lecz osiągnąć nie mógł. A przez to wyobrażenie Boga w człowieku się ukazało,
ponieważ jak Bóg dla wszystkich rzeczy jest początkiem stworzenia, tak
człowiek dla wszystkich ludzi, początkiem zrodzenia.
3. Inne uzasadnienie dlaczego z jednego wszyscy ludzie. Dlatego
też Bóg chciał, by z jednego byli wszyscy ludzie, by gdy poznają, że wszyscy
oni są z jednego, kochali siebie jak jednego.
Rozdział 2f (104).
Dlaczego z boku mężczyzny, a nie z innej części ciała została uformowana. Skoro zaś z tych powodów niewiasta uczyniona została z mężczyzny, nie z jakiejkolwiek części ciała mężczyzny, lecz z jego boku została
uformowana, by wykazać, że do wspólnoty [417] miłości była stwarzana,
by może, gdyby z głowy została uczyniona, zdawała się przełożona mężczyźnie do panowania; albo gdyby z nóg, że ma być oddana na służbę. Ponieważ więc mężczyźnie nie była gotowana ani pani ani służąca, lecz
towarzyszka, ani z głowy, ani z nóg, lecz z boku winna być uczyniona, by
poznał, że ma umieścić obok siebie tę, o której dowiedział się, że została
wzięta z jego boku.
Rozdział 3 (105).
1.g Dlaczego żebro zostało wyjęte śpiącemu a nie czuwającemu.
Nie bez przyczyny też śpiącemu mężczyźnie raczej, niż czuwającemu, wyjęte zostało żebro, z którego niewiasta uformowana została mężczyźnie ku
pomocy w rodzeniu, lecz by pokazać, że w tym nie odczuł kary, a zarazem
objawić przedziwne dzieło Bożej mocy, która otworzyła bok śpiącego człowieka, a jednak nie zbudziła go z sennego odpoczynku.

335
f
g

Rdz 2,21-22.
Prawie cały dosłownie z Hugona, De sacramentis, I,6,35 (PL 176,284 B-C).
Z Hugona, De sacramentis, I,6,36 (PL 176,284 C-D).
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2.h O sakramencie tego dzieła. W tym też dziele sakrament Chrystusa
i Kościoła jest przedobrażony;336 ponieważ jak niewiasta uformowana została z boku śpiącego mężczyzny, tak Kościół z sakramentów, które z boku
Chrystusa na krzyżu śpiącego, mianowicie krwi i wody;337 którymi jesteśmy
odkupieni od kar i obmywani z win.
Rozdział 4 (106).
1.i Że uczyniona została mocą Bożą z tego żebra bez dodatku zewnętrznego, jak pięć chlebów zostało w sobie pomnożonych. Zwykło
się także pytać, czy niewiasta uczyniona została z tego żebra, bez dodania rzeczy zewnętrznej. Co niektórym się nie podobało. Zresztą gdyby do zrobienia
ciała niewiasty Bóg dodał zewnętrzne powiększenie, większe ono byłoby niż
samo żebro; i dlatego trzeba by mówić, że raczej z tego niż z żebra niewiasta
została zrobiona, z czego więcej otrzymała części substancji. Pozostaje więc,
żeby bez żadnego dodatku, z samej substancji jego żebra, Bożą mocą [418]
powiększonej w niej samej, mówiło się, iż ciało niewiasty zostało uczynione.
Tym zaiste cudem, którym potem z pięciu chlebów niebiańskim błogosławieństwem Pana Jezusa pomnożonych, nasyconych zostało pięć tysięcy ludzi.338
2.k Że chociaż dzieło to spełnione zostało przez posługę aniołów,
to jednak aniołowie nie byli stwórcami. – Augustyn, Super Genesim.339 To bowiem trzeba wiedzieć, że chociaż z posługą aniołów uczynione zostało uformowanie niewiasty, nie należy im jednak przyznawać mocy
stwarzania. „Aniołowie bowiem nie mogą stworzyć żadnej natury: więc ani
uformować żebra w niewiastę, ani uzupełnienia ciała na miejsca żebra; nie
żeby niczego nie działali, by coś zostało stworzone, lecz nie są dlatego
stwórcami, jak i rolnicy nie są stwórcami zasiewów albo drzew.” Sam Bóg,
to jest Trójca, jest Stworzycielem. „Niewiasta uczyniona została więc przez
Boga, nawet jeżeli żebro było wydobyte przez aniołów.
Rozdział 5 (107).
1. Czy według wyższych, czy według niższych przyczyn niewiasta
została tak uczyniona. To jest czy zasada zarodkowa miała to, by tak
h

Z Summa sententiarum, III,3 (PL 171,1119 D; 176,92 C-D); odlegle z Augustyna,
In Ioannem (19,34), traktat 120, n. 2 (PL 35,1953; CCL 36,661).
336
Zobacz Ef 5,32.
337
Zobacz I 19,34.
i
Sporządzony przez połączenie Summa sententiarum, III,3 (PL 171,1119 D – 1120 A;
176,92 D) oraz Hugona, De sacramentis, I,6,36 (PL 176,284 D).
338
Zobacz: Mt 14,15-21.
k
„Aniołowie bowiem... przez aniołów”, z Glossa ordinaria, do Rdz 2,20 (u Mikołaja
z Liry, I,38c; v 22b).
339
Księga IX, rozdział 15, n. 26; następnie rozdział 16, n. 30 (PL 34,403, 405; CSEL 28I,286,290).
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się stało, czy tylko, by tak stać się mogło, lecz aby tak się stało, tylko
w Bogu była przyczyna.kk – Augustyn, Super Genesim:340 Lecz pyta się,
czy zasada, którą Bóg z pierwszymi dziełami współstworzył, miała to, by
zgodnie z nią niewiasta powstała koniecznie z boku mężczyzny, czy tylko
to, by tak stać się mogło.
2.l Rozprawia szerzej o przyczynach rzeczy: że przyczyny, które są
w Bogu, ściśle nazywane są pierwotne oraz dlaczego mówi się w liczbie mnogiej. Do tego należy wiedzieć, że przyczyny wszystkich rzeczy są
w Bogu od wieczności: żeby bowiem człowiek tak się stał, albo koń i tym
podobne, w Bogu była od wieczności moc i sposób. I nazywa się je przyczynami pierwotnymi, ponieważ ich nie wyprzedzają inne, lecz one inne
wyprzedzają, bo są przyczynami przyczyn. Ponieważ zaś Boska moc, sposób lub wola, są czymś jednym, dlatego i jedna jest pierwsza przyczyna
wszystkiego, lecz dla różnych skutków Augustyn mówi w liczbie mnogiej,341
że przyczyny pierwotne wszystkich rzeczy są w Bogu, wprowadzając [419]
podobieństwo do rzemieślnika, w którego rozporządzeniu jest, jaka będzie
skrzynia. Tak i w Bogu każdą rzecz przyszłą uprzedza przyczyna.
3. Że nie wszystkiego co powstaje, przyczyny są w stworzeniach.
W stworzeniach zaś są przyczyny niektórych rzeczy, ale nie wszystkich, jak
mówi Augustyn,342 ponieważ Bóg wszczepił rzeczom zasady zarodkowe,
zgodnie z którymi jedne od drugich pochodzą, jak z tego nasienia takie
ziarno, z tego drzewa taki owoc, itp.
4. Że także te przyczyny, które są w stworzeniach, choć niewłaściwie, jednak nazywane są pierwotnymi i dlaczego. I one też nazywane
są przyczynami pierwotnymi, chociaż nie w pełni właściwie, ponieważ
przed sobą mają przyczynę wieczną, która jest pierwotna ściśle i powszechnie. One zaś są zwane pierwotne względem niektórych rzeczy, tych mianowicie, które od nich pochodzą. – Inne uzasadnienie, dlaczego pierwotne. Dlatego też zwane są pierwotne, ponieważ w pierwszym stworzeniu
rzeczy, zostały rzeczom przez Boga wpojone. A jak stworzenia są zmienne,
tak i te przyczyny mogą się zmienić; przyczyna zaś, która jest w niezmiennym Bogu, zmienić się nie może.

kk
Zagadnienie zaczerpnięte z Glossa ordinaria, do Rdz 2,20 (u Mikołaja z Liry, I,38c;
v 22b).
340
Księga IX, rozdział 17, n. 31 (PL 34,405n; CSEL 28-I,290n).
l
Numer 2-4. Odpowiedź oparta jest co do słowa na Summa sententiarum, III,3 (PL
171,1120 A-C; 176 93 A-C).
341
De diversis quaestionibus 83, zagadnienie 46 (PL 40,30); In Ioannem, traktat 1, n. 17
(PL 35,1387; CCL 36,10); De Trinitate, III, rozdziały 8-9, nn. 15-16 (PL 42,877n; CCL
50,142n); Retractationes, I, rozdział 3, n. 2 (PL 32,589; CSEL 36,20n).
342
De Genesi ad litteram, VI, rozdziały 10 i 18; IX, rozdział 17, n. 32 (PL 34,346,351,406;
CSEL 18-I,183n,192,291n).
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Rozdział 6m (108).
1. Bardzo pożyteczne rozróżnienie przyczyn rzeczy, mianowicie,
że niektóre są w Bogu i w stworzeniach, niektóre tylko w Bogu. Przyczyny więc wszystkich rzeczy są w Bogu; lecz przyczyny niektórych są
i w Bogu i w stworzeniach, niektórych zaś przyczyny są tylko w Bogu. I mówi się, przyczyny tych rzeczy są ukryte w Bogu, ponieważ tak jest w Bożym
rozporządzeniu, by stało się to lub owo, czego nie ma w zarodkowej zasadzie stworzenia.
2. Dlaczego mówi się, że powstają naturalnie lub nie. I te mianowicie, które powstają zgodnie z zasadą zarodkową, mówi się że powstają
naturalnie, ponieważ taki bieg natury ludziom jest znany; inne zaś poza
naturą, których przyczyny są tylko w Bogu. – Augustyn, Super Genesim.
To zaś [420] są te, powiada Augustyn,343 które dzieją się przez łaskę, lub
dla ich oznaczenia nie naturalnie lecz cudownie się stają. Wśród nich
umieszcza uczynienie niewiasty z żebra mężczyzny. Tak mówiąc: „Że trzeba było, by niewiasta tak powstała, nie było postanowione w rzeczach,
lecz było w Bogu ukryte. Każdy bieg natury ma prawa naturalne. Ponad
tym naturalnym biegiem Stwórca ma w sobie moc czynić ze wszystkim
coś innego, niż ma ich zasada naturalna: by mianowicie sucha rózga
nagle zakwitła, wydała owoc;344 a niepłodna za młodu niewiasta rodziła
w starości;345 żeby oślica mówiła346 i tym podobne. Dał zaś naturom, by
z nich także te rzeczy mogły się stać, nie żeby miały je w naturalnym
działaniu.”
3. O dwojakim działaniu opatrzności. „Ma więc w sobie ukryte przyczyny niektórych zdarzeń przyszłych, których nie wpoił rzeczom stworzonym, a spełnia je nie działaniem opatrzności, którym natury istnieją jakie
są, lecz którym kieruje tym jak zechce, co stworzył jak zechciał. Wszystkich
więc zdarzeń, które na oznaczenie łaski dokonane zostały nie naturalnym
działaniem rzeczy, lecz cudownie, przyczyny były w Bogu ukryte; jedną
z nich było, że niewiasta uczyniona została z boku śpiącego męża. Nie było
w pierwszym stworzeniu rzeczy, by niewiasta tak się stała, lecz by stać się

m
Niemal to samo w Summa sententiarum, III,3 (PL 171,1120 C – 1121 B; 176,93 C –
94 A). Lecz wypowiedź Augustyna (w numerach 2-3 autor przepisał z Glossa ordinaria na
Rdz 2,20 (u Mikołaja z Liry, I,38c; v 22b-c). Do n. 3 dobrze będzie także przyrównać Glossa Lombarda na Ef 3,9 (PL 192.189 D – 190 A). gdzie zamiast naturae subsistunt (natury
samoistnieją) napisane jest natura[s] substituit (natury podstawiła – także kodeksy:
x,169c; z 99b).
343
Księga IX, rozdziały 17-18, nn. 31-34 (PL 34,,406n; CSEL 28-I,290-293); skąd i n. 3
poniżej.
344
Zobacz Lb 17,8.
345
Zobacz Rdz 18,10-14; 21,2; Łk 1,13-25.
346
Zobacz Lb 22,28.
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mogło, żeby nie myślano, iż wbrew przyczynom, które Bóg dobrowolnie
ustanowił, zmienną wolą coś czyni.”
Rozdział 7n (109).
1. O duszy niewiasty: że nie jest z duszy mężczyzny, jak niektórzy
sądzili, mówiąc, iż dusza jest z przekazu. Jakim sposobem ciało niewiasty z ciała mężczyzny zostało przekazane, tak sądzili niektórzy że dusza jej
pochodzi z duszy mężczyzny, a wszystkie dusze, prócz pierwszej, są z przekazu, tak jak ciała. – Pogląd innych, którzy sądzili, że wszystkie dusze
zostały razem od początku stworzone. Inni zaś myśleli, że wszystkie
dusze razem od początku zostały stworzone.347
[421] 2. Zdanie Kościoła katolickiego. Kościół zaś katolicki uczy,
że dusze zostały uczynione nie razem i nie z przekazu, lecz są wlewane
a we wlewaniu stwarzane, w ciałach zasiane i uformowane przez współżycie.348
3. Tu odpiera się te dwa błędne poglądy i potwierdza zdanie Kościoła. – Powaga Genadiusza. Stąd w Ecclesiastica dogmata:349 „Mówimy, że dusze ludzi nie są ani od początku między innymi rozumnymi
naturami, ani razem stworzone, jak zmyśla Orygenes; ani z ciałami przez
współżycie nie są zasiewane, jak twierdzą Lucyferianie oraz Cyryl i niektórzy z Łacińskich zuchwalców. Lecz mówimy, że tylko ciało jest zasiewane
przez współżycie małżeństwa, stworzenie zaś duszy sam Stwórca zna, i jego sądem ciało w łonie krzepnie, spaja się, formuje, a już po uformowaniu
ciała dusza jest stwarzana i wlewana, by w łonie żył człowiek złożony z duszy
i ciała i wychodził z łona żywy, pełen ludzkiej substancji.”
4. Hieronim350 także węzłem klątwy potępia tych, którzy mówią, iż dusze
są z przekazu, wprowadzając powagę Proroka:351 Który uformował każde
z osobna serca ich. Tu Prorok wyraźnie wskazuje, że Bóg duszy nie robi
z duszy, lecz pojedyncze dusze stwarza z nicości.

n
Numery 1 i 4 z Summa sententiarum, III,3 (PL 171,1121 B; 176,94 A-B); zobacz także
Glossa Mistrza do Ps 32,15 (PL 191,334 A).
347
Augustyn, De Genesi ad litteram, księga VII i X (PL 34,355nn,407nn; CSEL 28-I,
200nn,295nn). Epistola 166 (do Hieronima), rozdziały 1-2 (PL 33,720nn; CSEL 44,545554), oraz Epistola 190 (do Optata), rozdziały 1-2 (PL 33,857nn; CSEL 57,137-144). Wiele
powag u Piotra Abelarda, Sic et non, rozdział 115 (PL 178,1513nn).
348
DS 360-361, 403, 456, 685.
349
Liber sive diffinitio ecclesiasticorum dogmatum, rozdział 14 (PL 42,1216).
350
Contra Ioannem Hierosolymitanum, n. 22 (PL 23[1845]373 A); zobacz Epistola 126
(do Marcelina i Anapsychii), n. 1 (PL 22[1859]1086; CSEL 56,143n); Pseudo-Hieronim (to
znaczy Pelagiusz), Libellus fidei, n. 9 (PL 45,1718).
351
Ps 32,15.
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DYSTYNKCJA XIX
Rozdział 1o (110).
1. O pierwotnym stanie człowieka przed grzechem, jaki mianowicie był na ciele i na duszy. Zwykło się wiele pytać o pierwotny stan człowieka przed grzechem, mianowicie jaki był człowiek i na ciele i na duszy
zanim zgrzeszył, śmiertelny czy nieśmiertelny, cierpiętliwy czy niecierpiętliwy; o kres niższego życia i o przejście do wyższego; o sposób płodzenia
dzieci, i o wiele innych, które wie się nie bez pożytku, chociaż czasem pyta
się z ciekawości.
[422] 2. Przed opisaniem tego co należy do ducha, mówi jaki przed
grzechem człowiek był co do ciała, oraz o niektórych innych sprawach. A zanim omówimy to, co należy do jakości ducha, spojrzyjmy na
jego jakość co do ciała i sposób płodzenia dzieci, oraz na niektóre inne
sprawy.
3. Że człowiek w stanie pierwotnym, mianowicie przed grzechem,
był co do ciała śmiertelny i nieśmiertelny; w stanie drugim był śmiertelny i umarły, mianowicie po grzechu; w stanie trzecim będzie całkiem nieśmiertelny, to jest nie mogący umrzeć. Pierwszy więc człowiek
z natury ziemskiego ciała był w pewien sposób nieśmiertelny pod pewnym
względem, ponieważ mógł nie umrzeć; a śmiertelny w pewien sposób, ponieważ mógł umrzeć. W tym bowiem pierwotnym stanie miał możliwość
umrzeć i możliwość nie umrzeć. W drugim zaś stanie, po grzechu, miał możliwość umrzeć, a nie miał możliwości nie umrzeć, ponieważ w tym stanie
jest konieczność umierania. W trzecim stanie będzie miał możliwość nie
umrzeć i nie móc umrzeć, ponieważ do tego stanu należy niemożliwość
umierania; będzie to z łaski, a nie z natury.
Rozdział 2 (111).
1.p W jaki sposób mówi się: stał się człowiek duszą żyjącą. W stanie pierwotnym ciało człowieka było zwierzęce, to jest potrzebujące pożywienia; dlatego też mówi się, że człowiek stał się duszą żyjącą,352 nie
duchową, to znaczy duszą darzącą ciało uduchowieniem; było ono nadal
o
Numer 1 z Hugona, De sacramentis, I,6 (PL 176,270 B); zobacz także Summa sententiarum, III,4 (PL 171,1121 C; 176,94 B). Wreszcie numer 3 z tego samego, I,6,18 (PL
176,275 B-C.
p
Z Summa sententiarum, III,4 (PL 171,1121 D – 1122 A; 176,94 D) oraz (co do ostatniego urywka) Glossa Mistrza do Rz 8,10 (PL 191,1436 C). Zobacz także Mistrza na 1 Kor
15,44-45 (PL 191,1687 B, 1687 D – 1688 A), skąd coś także na początku numeru 2; a także
Anzelm z Laon, Liber Pancrisis, n. 41 (O. Lottin, Psychologie et morale, V,37).
352
Rdz 2,7; 1 Kor 15,44-45: Sieje się ciało zwierzęce, a powstaje duchowe... Jak napisane
jest: Pierwszy człowiek, Adam stał się duszą żyjącą;

Dystynkcja 19

411

zwierzęce, nie uduchowione, iż nadal potrzebowało pożywienia, aby przez
duszę żyło. Stał się więc duszą żyjącą, to jest dającą ciału życie, jednak
przez podtrzymanie potrawami. I wtedy ciało było śmiertelne i nieśmiertelne, ponieważ mogło umrzeć i mogło nie umrzeć. Po grzechu zaś stało
się umarłe, jak mówi Apostoł:353 Ciało umarłe jest z powodu grzechu, to
znaczy ma w sobie konieczność śmierci.
[423] 2.r W zmartwychwstaniu zaś będzie uduchowione, mianowicie
chyże i nie potrzebujące pożywienia, i nieśmiertelne: nie tylko tak jak było w stanie pierwotnym, mianowicie że mógł nie umrzeć, lecz także iż nie
mógł umrzeć. Dlatego Augustyn, Super Genesim, powiada:354 „Apostoł rzecze:355 Ciało wprawdzie umarłe jest z powodu grzechu. Najpierw z mułu
ziemi utworzone zostało ciało zwierzęce, a nie uduchowione, w jakim
zmartwychwstaniemy. Zostaniemy bowiem odnowieni ze starości nie w ciało zwierzęce, jakie było, lecz w lepsze, to jest uduchowione, gdy to śmiertelne przyoblecze się w nieśmiertelność,356 w którą miał się przemienić
Adam, gdyby grzesząc nie zasłużył śmierci ciała zwierzęcego. Nie powiedział Apostoł:357 Ciało śmiertelne jest z powodu grzechu, lecz umarłe.”
Rozdział 3s (112).
1. Ciało człowieka przed grzechem było śmiertelne i nieśmiertelne. „Ono bowiem przed grzechem było śmiertelne i nieśmiertelne, ponieważ mogło umrzeć i nie umrzeć. Czym innym bowiem jest nie móc umrzeć,
innym móc nie umrzeć. Dlatego nie stało się przez grzech śmiertelne, jakie
było, lecz umarłe, jakim by się nie stało, gdyby nie zgrzeszyło. Ciało to bowiem nie jest zwierzęce, jak było pierwotnego człowieka, lecz jest już gorsze: ma bowiem konieczność umierania.”358 Oto tu jawnie otwiera Augustyn, że ciało człowieka przed grzechem było śmiertelne i nieśmiertelne,
lecz nie takie, jakie się stanie w zmartwychwstaniu.
2. W jakim znaczeniu mówi się, ciało umarłe. O tym samym mówi
Beda Super Genesim:359 „Nie należy wierzyć, że przed grzechem ciała były

353

Rz 8,10.
Powaga Augustyna sporządzona z Glossa ordinaria, na Rdz 2,7 (u Mikołaja z Liry,
I,35 c-d; v 16,b-c).
354
Księga VI, rozdział 19, n. 30; rozdziały 23-24, nn. 34-36 (PL 34,351,353n; CSEL 28I,192n, 196n).
355
Rz 8,10.
356
1 Kor 15,54.
357
Zobacz: Rz 8,10.
s
Numer 1 sporządzony z tej samej Glossa do Księgi Rodzaju (35; 16c). Numer 2 z Glossa
ordinaria do Rdz 2,17 (u Mikołaja z Liry, I,37d; v 20d).
358
Augustyn, De Genesi ad litteram, VI, rozdziały 25-26 (PL 34,354; CSEL 28-I,197n).
359
In Genesim 2,18 (PL 91,48 C; CCL 118A,53); z Augustyna, De Genesi ad litteram, IX,
rozdział 10, n. 16 (PL 34,399; CSEL 28-I,278).
r
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tak umarłe jak obecnie. Mówi bowiem Apostoł:360 Ciało umarłe jest z powodu grzechu. Lecz chociaż byłyby zwierzęce, jeszcze nie uduchowione,
jednak nie byłyby umarłe, które mianowicie musiałyby umrzeć.”
[424] Rozdział 4t (113).
1. Czy nieśmiertelność, którą miał przed grzechem, była ze stanu
natury, czy z dobrodziejstwa łaski. Zwykło się tu pytać, skoro człowiek
pierwotnie miał ciało śmiertelne i nieśmiertelne, czy miał oboje ze stanu
natury, czy jedno było z dobrodziejstwa łaski, mianowicie nieśmiertelność,
to jest móc nie umrzeć.
2. Odpowiedź w której mówi się, że jedno było ze stanu, mianowicie móc umrzeć, drugie z daru łaski, mianowicie móc nie umrzeć. Na
co można odpowiedzieć, że jedno miał w naturze ciała, to jest móc umrzeć;
drugie zaś, mianowicie móc nie umrzeć, miał z drzewa żywota, czyli z daru
łaski. Stąd Augustyn, Super Genesim:361 „W pewien sposób człowiek został
stworzony nieśmiertelny, co miał z drzewa żywota, nie ze stanu natury.
Śmiertelny był ze stanu ciała zwierzęcego, nieśmiertelny z dobrodziejstwa
Stwórcy. Nie było bowiem nieśmiertelne, że w ogóle nie mogło umrzeć:
czego nie będzie, aż gdy zostanie uduchowione.” Otwarcie mówi, że nie
z natury, lecz z drzewa życia miał możność nie umrzeć.
3. Niektórzy mówią, że gdyby Adam nie korzystał z drzewa życia,
nie żyłby zawsze, ponieważ by zgrzeszył. Dlatego niektórzy mówią,362
że gdyby z tego drzewa nie korzystał, nie żyłby zawsze, ponieważ by zgrzeszył. Zgrzeszyłby bowiem, gdyby z tego drzewa nie korzystał, ponieważ mu
nakazano, by jadł z każdego drzewa rajskiego, ale nie z drzewa znajomości
dobrego i złego.363 Jak więc zgrzeszył jedząc co było zakazane, tak również
zgrzeszyłby, gdyby nie zjadł nakazanego.
Rozdział 5 (114).
1. Gdyby nie było nakazane, by jadł z tego drzewa, i korzystałby
z innych, a nie z niego, czy mógłby nie umrzeć. Lecz dalej pyta się,
360

Rz 8,10.
Zagadnienie w numerze 1 wypływa ze słów Augustyna w numerze 2; zobacz także
Hugo, De sacramentis, I,6,18 (PL 176,275 D – 276 A). – W numerze 2 powaga Augustyna
wzięta z Glossa ordinaria do Rdz 2,7 (u Mikołaja z Liry I,35d; v 16c).
361
Księga VI, rozdział 25 (PL 34,354; CSEL 28-I, 197).
362
Podobny pogląd, lecz nie całkiem ten sam, podtrzymuje Summa sententiarum, III,4:
„Na co odpowiadamy, że nie tylko zgrzeszyliby, gdyby spożywali z drzewa zakazanego, lecz
także gdyby nie korzystali z dozwolonych... W tym bowiem postępowaliby wbrew zasadzie
natury” (PL 171,1122 D; 176,95 C). Zobacz niżej, rozdział 6 n. 2; oraz Dystynkcja 20, rozdział 4, n. 5.
363
Zobacz Rdz 2,16-17.
t
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gdyby nie było naka- [425] zane, by jadł z drzewa żywota, a żywiłby się
innymi lecz nie nim, czy mógłby nie umrzeć? Jeżeli zawsze żyłby nie korzystając z tego drzewa, nie z tego drzewa miał możliwość nie umrzeć; jeżeli
zaś nie mógłby zawsze żyć, to miał z tego drzewa.
2. Pogląd niektórych, mówiących, że mógł on nie umrzeć, chociaż nie jadłby z tego drzewa, byleby korzystał z innych. Niektórzy
mówią, że gdyby mu nie było nakazane jeść z tego drzewa, a żywiłby się
innymi, a nie nim, żyłby zawsze; tak wyjaśniając to, co wyżej powiedział
Augustyn, mianowicie:364 „Miał z drzewa żywota, nie ze stanu natury”,
mianowicie: tylko. Jakby: miał nie tylko ze stanu natury, lecz także z owego
drzewa.
3. Inni twierdzą, że z owego drzewa miał możliwość nie umrzeć
i zawsze żyć. Innym zaś wydaje się,365 że z drzewa żywota miał możliwość
nie umrzeć, nie z natury: dlatego bowiem mówi się, że mógł nie umrzeć,
ponieważ mógł skorzystać z tego drzewa, z którego jedząc nie umarłby.
Rozdział 6 (115).
1.u Pytanie Augustyna: jakim sposobem człowiek został uczyniony nieśmiertelny. Pytając zaś o tę nieśmiertelność człowieka, jaka była,
Augustyn, Super Genesim,366 tak mówi: „Pyta się, jakim sposobem człowiek
uczyniony został nieśmiertelny nad inne stworzenia i w jaki sposób z nimi
wspólne przyjmował pożywienie.”
2. Zaczyna rozwiązywać. „Lecz inna jest nieśmiertelność ciała, którą
otrzymaliśmy w Adamie, inna na którą mamy nadzieję przez Chrystusa
w zmartwychwstaniu. Tamten uczyniony został człowiekiem nieśmiertelnym, by nie mógł umrzeć, jeśliby nie zgrzeszył, umarłby zaś gdyby zgrzeszył; synowie zaś zmartwychwstania nie będą mogli więcej grzeszyć ani
umierać. Ciało nasze wtedy nie będzie potrzebowało pokrzepienia pożywieniem, ponieważ żadne [426] osłabienie nie będzie mogło zaistnieć.
Ciało Adama przed grzechem tak zostało stworzone nieśmiertelne, by
wsparte przez pożywienie, wolne było od śmierci i bólu. Tak więc ciało
człowieka zostało stworzone nieśmiertelne i nie podlegające zepsuciu, by
swej nieśmiertelności i niezepsucia strzegło przez zachowanie nakazów
364

Jak wyżej w rozdziale 4, n. 2.
Tak Hugo, De sacramentis, I,6,18 (PL 176,275 D – 276 A).
u
Tu niewątpliwie okazuje się, że Mistrz nigdy nie miał przed oczami dzieła Augustyna
In Genesim. Powaga, która w rzeczywistości jest Bedy, uchodzi za bezimienną w kodeksie
v (karta 12c), a w pewien sposób także w wydaniu (u Mikołaja z Liry, I,28a), gdzie następuje bezpośrednio i bez podziału za inną, zaczerpnięta od Bedy. Zobacz: A. Landgraf, Die
Stellungnahme der Früscholastik zur wissenschaftlichen Methode des Petrus Lombardus,
w Collectanea Franciscana 4(1934)519.
366
Właściwie Beda, In Genesim, 1,29-30 (PL 91,32 B-D; CCL 118A,30n). Zobacz inny
przypis niżej.
365
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Boga. (Zauważ, że w nakazach danych przez Boga pierwszemu człowiekowi zawarty był i ten, by jadł ze wszystkich drzew, tylko nie
z drzewa wiadomości dobrego i złego.) W tych nakazach zawarty był
ten, by jadł z drzew dozwolonych, a wstrzymał się od zakazanego;367 przez
ich spożywanie zachowywał dary nieśmiertelności, aż cielesnym wzrostem
doprowadzony do wieku, który Stwórcy się spodoba, rozmnożywszy potomstwo, na jego rozkaz zjadłby z drzewa żywota, czym doskonale nieśmiertelny uczyniony, więcej nie potrzebowałby pożywienia.”
3. Znaczenie powyższych słów krótko ujmuje. W tych oto słowach
Augustyn zdaje się przekazywać, że ciało pierwszego człowieka miało w sobie nieśmiertelność, która przez odżywianie potrawami byłaby zachowana
aż do czasu swego przeniesienia na lepsze, kiedy spożyje z drzewa żywota
i stanie się całkiem nieśmiertelne, tak by nie mogło umrzeć.
4.v Że z powyższego zdaje się wynikać, iż człowiek ze stanu swej
natury był w pewien sposób nieśmiertelny, lecz nie stałby się całkowicie nieśmiertelny, jak tylko uczestnicząc w drzewie żywota. Dlatego niektórzy mówią,368 że miał nieśmiertelność z natury, którą mógł nie
umrzeć, która jedzeniem z innych drzew mogła być zachowana; lecz nie
mogła być dopełniona, jak tylko przez spożycie z drzewa żywota. – Wydaje się, że to myślał Augustyn, mówiąc Super Genesim:369 „To także dodaję,
że owo drzewo dostarczało takiego pożywienia, którym ludzkie ciało byłoby umacniane w stałym zdrowiu: nie jak z innej żywności, lecz ukrytym natchnieniem zdrowia.” Tu zdaje się wskazywać, że gdy inną żywnością ciało
mogło być podtrzymywane w zdrowiu, tym pożywieniem umocnione byłoby zdrowiem niewyczerpanym. – Z czego wydaje się wynikać, że jak w swej
naturze miał pewną śmiertelność, mianowicie zdolność umierania, tak
jakąś nie- [427] śmiertelność miał w swej naturze, to jest zdolność, którą
mógł nie umrzeć wsparty żywnością; lecz gdyby nie upadł, doskonałość
nieśmiertelności miałby z drzewa żywota.
5. Lecz którzy to przekazują, niech pilnie badają w jaki sposób nie sprzeciwiają się temu zdaniu powyższe słowa Augustyna,370 w których mówi,
że byli nieśmiertelni z drzewa żywota.

367

Zobacz Rdz 2,16-17.
Powaga Augustyna zaczerpnięta z Glossa ordinaria do Rdz 2,28 (u Mikołaja z Liry,
I.36c-d; v 18b).
368
„Strabo” w Glossa ordinaria do Rdz 2,9 (u Mikołaja z Liry, I,36d; v 17d). Zobacz:
Strabo czyli pseudo-Remigiusz z Auxerre, In Genesim (PL 131,60 D – 61 A, 62 C, 67 D) a także
Wilhelm z Champeaux, n. 246 (Lottin, Psychologie et morale, V,202, linia 5-8).
369
De Genesi ad litteram, VIII, rozdział 5, n. 11 (PL 34,377; CSEL 28-I,238n).
370
Jak wyżej, rozdział 4, n. 2.
v
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DYSTYNKCJA XX
Rozdział 1 (116).
1.w O sposobie płodzenia dzieci, gdyby nie zgrzeszyli i jakie dzieci
by się rodziły. Po powyższym należy rozpatrzeć, jak pierwsi rodzice płodziliby dzieci, gdyby nie zgrzeszyli, i jakie rodziłyby się te dzieci.
2.x Pogląd tych, którzy mówią, że pierwsi ludzie w raju przed grzechem nie mogli współżyć cieleśnie. – Augustyn, Super Genesim.371
Niektórzy myślą, że do rodzenia dzieci pierwsi ludzie w raju cieleśnie nie
mogli współżyć, jak dopiero po grzechu, mówiąc, że obcowanie cielesne
nie może zaistnieć bez zepsucia lub zmazy. Lecz przed grzechem nie mogło
być w człowieku ani zepsucia ani zmazy, bo one z grzechu wynikły.
3.y Odpowiedź na pogląd tych, gdzie mówi się, że gdyby nie zgrzeszyli, spółkowaliby bez grzechu i żaru pożądliwości, jak teraz bez
lubieżności ręka łączy się z ręką. Na co trzeba odpowiedzieć, że gdyby
pierwsi ludzie nie zgrzeszyli, bez jakiegokolwiek grzechu i zmazy spółkowaliby w raju cielesnym zbliżeniem i byłoby tam łoże niepokalane372
i współżycie cielesne bez pożądliwości, a członkom rodnym rozkazywaliby
jak innym, iżby tam żadnego niedozwolonego poruszenia nie doznawali.
A jak innymi członkami ciała [428] innych dotykamy, jak ręką ust, bez żaru
lubieżności, tak posługiwalibyśmy się członkami rodnymi bez żadnej cielesnej lubieżności. Ta bowiem „śmiertelna choroba”373 do członków ludzkich
z grzechu przylgnęła. Płodziliby więc dzieci w raju przez spółkowanie nieskalane i bez zepsucia. – Stąd Augustyn, Super Genesim:374 „Dlaczego nie
wierzymy, że pierwsi ludzie przed grzechem mogli członkom rodnym
wydawać rozkazy do płodzenia, tak jak w każdym działaniu bez lubieżności innymi się posługują? Jest bowiem wiarygodne, że Bóg takie uczynił te
ciała, iż gdyby nie zgrzeszyli, rozkazywaliby tym członkom jak nogom, i bez
żaru zapładniali, albo bez bólu rodziły; lecz przez grzech zasłużyli na to
poruszenie, które małżeństwo nakazuje, a wstrzemięźliwość odpiera.”
w
Zagadnienie zaczerpnięte z Hugona, De sacramentis, I,6,22 (PL 176,277 A) oraz
z Summa sententiarum, III,4 (PL 171,1122 B; 176,95 A).
x
Niniejszy numer opiera się na Glossa ordinaria do Rdz 2,18 (u Mikołaja z Liry, I,38b;
v 21c).
371
Zobacz Księgę IX, rozdziały 8-9 (PL 34,397n; CSEL 28-I,276nn): a także De civitate
Dei, XIV, rozdział 21 (PL 41,429; CSEL 40-II,45; CCL 48,443).
y
Odpowiedź częściowo sporządzona jest z tejże Glossa ordinaria (38a; 21b), jak na
końcu tego numeru; częściowo ze zdania szkoły Anzelma z Laon, np. n. 318 (O. Lottin, Psychologie et morale, V,252; zobacz także n. 254, s. 207); postępuje wreszcie za powagami
Augustyna, jak w tejże Glossa na Rdz 2,18 (u Mikołaja z Liry, I,38b i 38a; v. 21 c i 21 b).
372
Zobacz Hbr 13,4.
373
Jak mówi Augustyn, De Genesi ad litteram, IX, rozdział 10, n. 17 (PL 34,390; CSEL
28-I,279).
374
Księga IX, rozdział 10, n. 18 (PL 34,399n; CSEL 28-I,279n).
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„Słabość bowiem,375 skłonną do popadnięcia w bezwstyd, zastępuje uczciwość małżeńska, a co dla zdrowych byłoby obowiązkiem, chorzy mają za
lekarstwo.” „Wygnani mianowicie z raju,376 spółkowali i płodzili; lecz w raju
małżeństwo mogłoby im być zaszczytne, a łoże niepokalane,377 bez żaru
lubieżności, bez bólu rodzenia.”
Rozdział 2z (117).
Dlaczego w raju nie spółkowali. – Rozwiązuje dwoma sposobami.
– Augustyn, Super Genesim:378 „Dlaczego więc nie spółkowali w raju?
Ponieważ po stworzeniu niewiasty zaraz nastąpiło przekroczenie i wyrzuceni zostali z raju. Albo ponieważ Bóg jeszcze nie kazał, by spółkowali, i mogła
być wyczekiwana powaga Boga, gdzie pożądliwość nie dręczyła. Bóg zaś
nie nakazał, ponieważ przewidywał upadek tych, od których człowiek miał
pochodzić.” Oto masz wyraźnie o sposobie płodzenia dzieci.
Rozdział 3 (118).
1.a O kresie owego niższego życia, czy po zrodzeniu dzieci kolejno, czy wszyscy razem mieli być przenoszeni. O kresie zaś czasu, w którym [429] przenoszeni byliby do życia duchowego i niebiańskiego Pismo
Święte czegoś pewnego nie przekazuje. I dlatego niepewne jest, czy rodzice po zrodzeniu dzieci i dopełniwszy sprawiedliwości obowiązku ludzkiego, przeniesieni zostaliby do lepszego stanu, nie przez śmierć, lecz przez
jakąś zmianę; czy ojcowie w jakimś stanie życia pozostawaliby, korzystając
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
Boży w niebie.379
2.b O czym Augustyn niejasno rozprawia Super Genesim,380 tak mówiąc:
„Mogli pierwsi rodzice w raju płodzić dzieci, nie po to, by synowie następowali po ojcach umierających, lecz w jakiejś formie stanu pozostających
i z drzewa żywota siłę życiową czerpiących, a synowie do tego samego doprowadzeni byliby stanu, aż po wypełnieniu liczby, bez śmierci, zwierzęce
ciała przeszłyby do innej jakości, w której całkowicie rządzącemu duchowi
375

Tamże, rozdział 7, n. 12 (PL 34,397; CSEL 28-I,275).
Tamże, rozdział 3, n. 6 (PL 34,395; CSEL 28-I,271n).
377
Zobacz Hbr 13,4: Małżeństwo we czci... a łoże niepokalane.
z
Z ostatniej powagi Augustyna w tejże Glossa do Rdz 2,18 (38a; 21b).
378
Księga IX, rozdział 4, n. 8 (PL 34,395n; CSEL 28-I,272n).
a
Zagadnienie wynika z powiedzeń Augustyna przytoczonych niżej w n. 2; zobacz także:
Hugo, De sacramentis, I,6,25 (PL 176,278 C-D), który roztrząsa to zagadnienie.
379
Mt 22,30.
b
Z Glossa na Rdz 2,18 (38a; 21b).
380
Księga IX, rozdział 3, n. 6 (PL 34,395; CSEL 29-I, 271n).
376
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by służyły, i ożywiane przez samego ducha, żyłyby bez cielesnej żywności.”
Albo „mogli rodzice ustępować dzieciom,381 by przez następstwo wypełniła się liczba; one zrodziwszy potomstwo i dopełniwszy sprawiedliwości
ludzkiego obowiązku, przenoszone byłyby do lepszego stanu, nie przez
śmierć, lecz przez jakąś zmianę.” – Oto tu mamy o przejściu człowieka do
lepszego stanu, lecz niepewne pozostaje nam, czy byliby razem przenoszeni, czy stopniowo.
Rozdział 4c (119).
1. Jakie płodziliby dzieci, czy mające doskonały wzrost oraz używanie członków, jak stworzony był pierwszy człowiek. Jeżeli zaś pyta
się, gdyby człowiek nie zgrzeszył, jakie dzieci by płodził, czy mianowicie
jak pierwszy człowiek został stworzony doskonały co do wzrostu ciała i używania członków, tak również jego dzieci na samym początku zrodzenia były
doskonałe, że mogły mówić i wszystko robić. Odpowiedzieć można, iż
trzeba było, żeby rodziły się dzieci malutkie, zgodnie z koniecznością matczynego łona.
2. Odpowiedź, gdzie jedno zakładając bez wątpienia, dodaje trzyczęściowe rozróżnienie. Lecz czy nowo narodzeni doskonałość wzrostu
i członków [430] używanie mieli, czy malutcy i w dziecięcym będąc wieku
mogli korzystać z działania członków, czy w odstępach czasu, w ten sposób jak jest teraz, mieli otrzymać doskonałość wzrostu i używanie członków, nie mamy określone przez autorów.
3. Przytacza niejasne słowa Augustyna, gdzie jednak wydaje się
zgadzać, że dzieci i maleństwa mogły korzystać z działania członków.
A o tym Augustyn niejasno mówi:382 „Porusza nas, rzecze, gdyby pierwsi
ludzie nie zgrzeszyli, czy mieliby takie dzieci, które ani językiem ani członkami się nie posługiwały. Bo z powodu konieczności matczynego łona było może konieczne, by rodziły się maleńkie. Lecz chociaż żebro jest nikłą
częścią ciała, jednak dlatego nie zrobił mężowi malutkiej żony; stąd i jej
dzieci mogła wszechmoc Stwórcy nowo narodzone uczynić dorosłe. Lecz
bym to pominął, mógł z pewnością dać im to, co dał wielu zwierzętom,
których młode, chociaż są maleńkie, jednak zaraz jak się narodzą, biegną
za matkami. Nowonarodzony człowiek na odwrót nie ma ani nóg zdolnych
do chodzenia, ani rąk nadających się choćby do drapania; a mając przy
sobie sutki, noworodki mogą głodne bardziej płakać niż ssać, i ta słabość
381

Augustyn, tamże, rozdział 6, n. 10 (PL 34,396; CSEL 28-I,273n).
Niemal cały z Summa sententiarum, III,4 (PL 171,1122 B-D; 176,96 A-C); coś niecoś
(w n. 1 i 4 oraz zakończenie n. 7) z Hugona, De sacramentis, I,6,26 (PL 176,278 D – 279 B);
trochę dorzucił Mistrz.
382
De peccatorum meritis et baptismo parvulorum, I, rozdziały 37-38 (PL 44,150; CSEL
60,69n).
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ciała odpowiada właściwie słabości ducha.” Tymi słowy zdaje się wskazywać, że dzieci, nawet malutkie, mogłyby korzystać z działania członków.
4. Niektórym niegłupio podobało się, iż dzieci rodziłyby się małe,
a z upływem czasu postępowałyby we wzroście i innych jak obecnie,
czego nie trzeba by poczytywać za wadę. Lecz skoro Augustyn niczego
nie przekazuje jako twierdzenia, niektórym rozumnie zdawało się,383 że
dzieci pierwszych rodziców rodziłyby się malutkie, a potem w odstępach
czasu, tym samym prawem, którym i obecnie widzimy, że ułożone jest ludzkie rodzenie, miałyby otrzymywać powiększenie wzrostu i używanie członków, aby u nich oczekiwany był wiek do chodzenia i mówienia, jak obecnie
u nas. Co zaiste nie powinno być poczytywane za wadę, lecz za wymaganie
natury; tak jak nie mogły całkowicie powstrzymać się od jedzenia, a jednak
nie było to wadą, lecz z wymagania natury.
5. Zarzut niektórych, chcących udowodnić, że mogły żyć bez pożywienia. Temu jednak to się zarzuca: Gdyby nie zgrzeszyli, nie umieraliby;
lecz nie grzeszyliby, gdyby nie jedli; mogli więc bez poży- [431] wienia żyć.
– Odpowiedź. Jednak jak wyżej powiedzieliśmy,384 zgrzeszyliby nie tylko
gdyby jedli z drzewa zakazanego, lecz także gdyby nie korzystali z dozwolonych; ponieważ jak było im nakazane, z tego drzewa nie jeść, tak
z innych jeść. – Uzasadnienie, dlaczego zgrzeszyliby, gdyby nie korzystali z innych dozwolonych. Poza tym działaliby wbrew przyrodzonemu
rozumowi, którym pojmowali, że z nich jeść należy; czego i naturalnie
pragnęli.
6. Inny zarzut co do tego samego. Zarzuca się również: Skoro głód
jest karą za grzech, gdyby nie zgrzeszyli, nie czuliby głodu; lecz bez głodu
jeść wydaje się zbyteczne; stąd niektórzy sądzą, iż oni przed grzechem nie
potrzebowali pożywienia, ponieważ nie mogli być głodni, gdyby nie zgrzeszyli. – Odpowiedź. Na to można odpowiedzieć, że głód jest prawdziwie
brakiem i karą za grzech: jest bowiem nieumiarkowanym pragnieniem jedzenia, któremu człowiek nie podlegałby, gdyby nie zgrzeszył. Miał bowiem
naturalne i umiarkowane pragnienie, któremu tak miał zadośćczynić, by
nie doznał niedostatku głodu.
7. Jeżeli nie było wadą, że potrzebował jedzenia przed grzechem,
tak nie byłoby wadą, gdyby urodzeni niedoskonałego wzrostu, w nim
i w innych postępowali. Jak więc nie było wadą, lecz warunkiem natury,
że człowiek przed grzechem potrzebował jedzenia, tak nie byłoby wadą,
lecz czymś naturalnym, gdyby stan człowieka na swym początku, to jest
w pierwszym rodzicu, zaczęty od doskonałego, w następnym pokoleniu od
małego postępował do większego, by mianowicie w odstępach czasu otrzymywał zwiększenie wzrostu ciała oraz używanie członków.
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Zobacz: Hugo, De sacramentis, I,6,26 (PL 176,279 A).
W Dystynkcji 19, rozdział 4, n. 3.
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Rozdział 5d (120).
1. Czy jak wzrostem ciała, tak też rozumieniem umysłu rodziliby
się mali, a z upływem czasu postępowaliby, mianowicie w rozumieniu i znajomości prawdy, czy nowo narodzeni byliby w tym doskonali. A skoro utrzymywać to o ciele ludzkim nie jest niedorzeczne albo
niestosowne, zwykło się pytać, czy o rozumieniu duszy i poznaniu prawdy
w ten sam sposób należy myśleć, że mianowicie ci, którzy rodziliby się bez
grzechu, rozumieniem i pojmowaniem umysłu byliby niedoskonali, [432]
a z upływem czasu postępowali w nich aż do doskonałości; czy co dopiero stworzeni otrzymywaliby doskonałość rozumienia i poznania.
2. Odpowiedź, gdzie mówi się, że niektórym tak się wydaje, iż mianowicie postępowaliby w tym, tak jak w innych. Ci,385 którzy sądzą, że
narodzone maleństwa mają z upływem czasu postępować co do wzrostu
i używania członków, nie przeczą, że one na początku swego narodzenia
były niedoskonałe umysłowo i w odstępach czasu postępują w pojmowaniu i poznaniu aż do doskonałości.
3. Wbrew ich zdaniu niektórzy przeciwstawiają. Czemu niektórzy
przeciwstawiają się mówiąc:386 Gdyby nowo narodzeni nie mieli doskonałości umysłu i pojmowania, byłaby w nich niewiedza; niewiedza zaś jest karą
grzechu. – Lecz którzy to mówią, nie dość starannie baczą, że nie każdy,
kto czegoś nie wie, lub coś wie mniej doskonale, zaraz ma niewiedzę, albo
należy mówić, że jest w niewiedzy.
4. W jaki sposób mówi się, że w kimś jest niewiedza. Ponieważ o niewiedzy nie mówi się, jak tylko gdy nie wie się tego, co powinno się wiedzieć,
a nie ignorować. Taka niewiedza jest karą grzechu, gdy duch zaćmiony jest
winą, by nie mógł poznać tego, co znać powinien.
Rozdział 6d (121).
1. O przeniesieniu człowieka do lepszego stanu i o dwu dobrach:
jednym tu danym, drugim obiecanym. Taki był stan człowieka przed
grzechem według stworzenia ciała. Z tego zaś stanu miał być przeniesiony
z całym swoim potomstwem do lepszego i godniejszego stanu, gdzie rozkoszowałby się dobrem niebiańskim i wiecznym, przygotowanym sobie w niebie. – Jak bowiem człowiek złożony jest z dwojakiej natury, tak owe dwa
dobra przygotował Stwórca od początku: jedno doczesne, drugie wieczne;
d
Całość wzięta z Hugona: De sacramentis, I,6,26 (PL 176,279 B-C), prócz odrobiny
w n. 2.
385
Mianowicie: Hugo,De sacramentis, I,6,26 (PL 176,279 B-C).
386
Tak Hugo przeciwstawia się samemu sobie i odpowiada: „Lecz którzy to mówią” itd.
d
Sporządzony z Summa sententiarum, III,4 (PL 171,1123 A –B; 176,95 D), oraz Hugona,
De sacramentis, I,6, rozdziały 6,7,28-29 (PL 176,267n,281 A-B, 282 D).
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jedno widzialne, drugie niewidzialne; jedno dla ciała, drugie dla ducha.
A ponieważ najpierw to, co zwierzęce, potem to, co duchowe,387 doczesne
i widzialne [433] dobro dał najpierw; niewidzialne zaś i wieczne obiecał
oraz postanowił, że ma być zdobywane zasługami.
2. Że Bóg dał człowiekowi rozum naturalny i przykazanie do zachowania dobra, które otrzymał i zasłużenia tego, które zostało obiecane. Do straży zaś tego, co dał, i do zasługiwania na to, co obiecał,
rozumowi naturalnemu, danemu duszy człowieka w stworzeniu, którym
mógł rozróźniać między dobrem a złem, dodał przykazanie posłuszeństwa,
przez którego zachowanie nie utraciłby danego a otrzymał obiecane,
by przez zasługę doszedł do nagrody.
DYSTYNKCJA XXIe
Rozdział 1 (122).
1. O zawiści diabła z jaką przystąpił do kuszenia człowieka. Widząc
więc diabeł, że człowiek przez pokorę posłuszeństwa może wstąpić tam,
skąd on runął przez pychę, zazdrosnął mu; i ten, który wcześniej przez upadek był diabłem, to jest upadłym na dół, żarem zawiści stał się szatanem,
to jest przeciwnikiem.388
2. Dlaczego najpierw podszedł do niewiasty. Dlatego też skusił niewiastę, w której wiedział, że rozum mniej znaczy niż w mężczyźnie. Złość
bowiem jego, bojaźliwa w kuszeniu cnoty, uderzyła ludzką naturę w tej
części, gdzie wydawała się słabsza, by jeśli może tam trochę przeważyła,
przystąpić do uderzania lub raczej obalania drugiej, która była silniejsza.
Najpierw więc zbadał samą niewiastę, aby wpierw na niej doświadczyć całej
swej siły kuszenia.
Rozdział 2 (123).
1. Dlaczego przyszedł w obcej postaci. Lecz ponieważ nie mógł jej
szkodzić przemocą, zwrócił się do podstępu, by oszustwem omamić człowieka, którego mocą nie mógł zwyciężyć. By zaś jego podstęp za bardzo
się nie ujaw- [434] nił, nie przyszedł w swojej postaci, by nie został otwarcie rozpoznany i tak odpędzony. Znów, by jego podstęp nie był zbyt ukryty,
żeby nie można było się go ustrzec, a zarazem człowiek nie wydał się cierpieć
krzywdę, jeżeli Pan Bóg dopuściłby kusić go tak, żeby nie mógł się ustrzec,
387

1 Kor 15,46.
W jaki sposób rozdziały 1 i 2 stopione zostały z Summa sententiarum, III,4 (PL
171,1123 B; 176,95 D – 96 A) oraz Hugona, De sacramentis, I,7, rozdziały 1 i 3 oraz n. 2
w rozdziale 2 (PL 176,287-288) ukazuje H. Weisweiler, La «Summa sententiarum» source
de Pierre Lombard, w Recherches de Théologie ancienne et médievale 6(1934)148n.
388
Zobacz wyżej, Dystynkcja 10, rozdział 2, n. 1.
e
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diabłu pozwolono przyjść w obcej zaiste postaci, lecz w takiej, w której
złość jego łatwo mogła być rozpoznana. By więc nie przychodził we własnej postaci, stało się z jego woli; by zaś przyszedł w postaci odpowiedniej
dla swojej złości, stało się przez Boga.
2. Dlaczego przyszedł w postaci węża. Przyszedł więc do człowieka
w wężu ten, który być może, gdyby dopuszczono, wolałby przyjść w postaci gołębicy; lecz nie godziło się, by zły duch człowiekowi uczynił nienawistną tę postać, w której miał ukazać się Duch Święty. Dlatego tylko przez
węża pozwolono diabłu kusić, by przez to, co było na wierzchu, niewiasta
mogła spostrzec chytrość kuszącego. Diabeł bowiem kusił przez węża
w którym mówił.
Rozdział 3f (124).
Dlaczego wąż nazwany został chytrzejszy nad wszystkie zwierzęta. – Augustyn, Super Genesim. Dlatego wąż nazwany został, że jest
chytrzejszy nad wszystkie zwierzęta ziemne,389 ponieważ jak mówi Augustyn,390 „źli aniołowie, chociaż przez pychę strąceni, z natury jednak są znakomitsi od wszystkich zwierząt ze względu na wybitność rozumu; chociaż wąż
mógłby być zwany najmądrzejszy nie duszą rozumną, lecz duchem diabelskim. Nie dziwne więc, że diabeł napełniając węża swym duchem, tak jak
napełniał wieszczków, zrobił go najmądrzejszym ze wszystkich zwierząt.
Rozdział 4g (125).
1. Że nie wybrał węża, by przez niego kusił. Diabeł jednak nie wybrał go do kuszenia, lecz kusił przez zwierzę, które mu dopuszczono. Dlatego Augustyn, Super Genesim:391 „Nie należy myśleć, [435] że diabeł
wybrał węża, aby przez niego kusić, lecz ponieważ chciał oszukać, nie mógł,
jak tylko przez które zwierzę mu dopuszczono, aby mógł. Wolę bowiem
szkodzenia każdy ma od siebie, lecz moc od Boga.
2. Strabo:392 „Tak zaś mówił diabeł przez węża nie wiedzącego, jak mówi przez opętanych lub szalonych.
Augustyn, Super Genesim:393 „Wężem mianowicie posłużył się jak narzędziem, poruszając jego naturę, do wydawania dźwięków słów i znaków,
którymi swoją wyrażał wolę. Wąż więc ani słów nie rozumiał, ani nie stał
f

Z Glossa ordinaria, na Rdz 3,1 (u Mikołaja z Liry, I,40a-b; v 24v).
Rdz 3,1.
390
Księga XI, rozdział 2, n. 4 (PL 34,430n; CSEL 28-I,336).
g
Numery 1 i 2 z tejże Glossa ordinaria, do Rdz 3,1 (40b; 24v). – Numer 3 z Glossa ordinaria, na Rdz 3,13 (42b; 25c i 26b). – Numer 4 z Summa sententiarum, III,5 (PL 171,1123 C;
176,96 B).
391
Tamże, rozdział 3, n. 5 (PL 34,431; CSEL 28-I,337).
392
Super Genesim 3,1 (PL 131,64 B). Zobacz J. de Blic, L’oeuvre exégétique de W. Strabon..., w Recherches de Théologie ancienne et médievale 16(1949)13,20.
393
Księga XI, rozdziały 27-29, nn. 34-36 (PL 34,443nn; CSEL 28-I,360nn).
389
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się rozumny. Najchytrzejszym zaś został nazwany,394 z powodu przebiegłości
diabła. Mówił zaś tak, jak oślica Balaama;395 lecz jedno było anielskie, a drugie
diabelskie. Dobrzy bowiem i źli aniołowie działają podobnie.”
4. Tu zwykło się pytać, dlaczego niewiasta nie bała się węża. – Ponieważ
skoro wiedziała, że został stworzony, sądziła, że także obowiązek mówienia
od Boga otrzymał.
Rozdział 5h (126).
1. O sposobie pokusy. Dlaczego wyszedł od pytania. Pokusa zaś tak
została dokonana. Stojąc przed niewiastą pyszny wróg nie odważa się wyjść
słowami przekonywania, bojąc się, że zostanie rozpoznany; lecz napada ją
pytaniem, by z odpowiedzi wywnioskować, jak może postępować w złości.
2. Słowa węża, odpowiedź niewiasty. Rzecze:396 Czemu wam Bóg
przykazał, żebyście nie jedli z każdego drzewa rajskiego? Odpowiedziała
mu niewiasta: Z owocu drzew, które są w raju, pożywamy, ale z owocu
drzewa, które jest w środku raju, rozkazał nam Bóg, abyśmy nie jedli
i nie dotykali się go, byśmy snadź nie pomarli.
3. Wąż, nabrawszy otuchy ze słów niewiasty, dodaje fałszywą obietnicę. W tym słowie dała miejsce pokusie, gdy powiedziała byśmy snadź nie
pomarli; [436] dlatego diabeł zaraz powiedział do niewiasty:397 Żadną miarą nie umrzecie: bo wie Bóg, iż któregokolwiek dnia będziecie jeść z niego,
otworzą się oczy wasze i będziecie jako bogowie, wiedząc dobre i złe.
4. Zważ porządek i postęp ludzkiej zguby. Najpierw Bóg rzekł:398
Którego dnia będziecie jedli z niego, śmiercią umrzecie; potem niewiasta
powiedziała:399 Byśmy snadź nie pomarli; w końcu wąż rzekł:400 Żadną
miarą nie umrzecie. Bóg stwierdził, niewiasta powiedziała to jakby wątpiąc, diabeł zaprzeczył. Ta która zwątpiła, odstąpiła od twierdzącego i zbliżyła się do przeczącego.
5. O przewrotności diabła, który, by łatwiej przekonać, zło usunął
a dobro w obietnicy podwoił. On aby swoje przekonywanie w pełni
podeprzeć, to znaczy żeby swobodnie wmówić zło, które zamierzał, i zło,
którego niewiasta się lękała zaprzeczając usunął, i obietnicę dodał; a żeby
394

Zobacz Rdz 3,1.
Zob Lb 22,28-30.
h
Numery 1-5. Tekst sporządzony ze Summa sententiarum, III,5 (PL 171,1123 C; 176,
96 B-C) oraz Hugona, De sacramentis, I,7,4-6 (PL 176,288n), jak już wspaniale wykazał
H. Weisweiler, La «Summa sententiarum»..., w Recherches de Théologie ancienne et médievale 6(1934)151-154. – Niemniej w numerze 6 do wspomnianych źródeł należy dodać, (bez
względu na rubrykę), powagę Grzegorza, w Glossa ordinaria do Rdz 3,2 (u Mikołaja z Liry,
I,41b; v 26a), z In evangelium, homilia 16, n. 2 (PL 76,1136 A). Zobacz także kazanie Lombarda In Septuagesima (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.
395
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jego przekonywanie prędzej zostało przyjęte, obietnicę zdwoił. Radząc mianowicie jedno spożycie, dwie rzeczy w nagrodę obiecał: przyrzekając podobieństwo do Boga oraz wiedzę dobra i zła.
6. Że człowiek trzema sposobami był kuszony, mianowicie obżarstwem, próżną chwałą, chciwością. – Augustyn.401 Gdzie trzema sposobami kusił człowieka, mianowicie obżarstwem w namowie do jedzenia, gdy
powiedział: któregokolwiek dnia będziecie jeść; próżną chwałą w przyrzeczeniu boskości, gdy powiedział: będziecie jako bogowie; chciwością
w obietnicy wiedzy, gdy powiedział: wiedząc dobro i zło. Obżarstwo jest
nieumiarkowanym pragnieniem jadła; próżna chwała miłością własnej
wspaniałości; chciwość nieopanowaną żądzą posiadania, która dotyczy nie
tylko pieniędzy, lecz także wzniosłości i wiedzy, gdy ktoś nad sposób ubiega
się o wywyższenie.
Rozdział 6i (127).
1. O dwu rodzajach pokusy. Trzeba nadto wiedzieć, że są dwa sposoby
pokusy, mianowicie wewnętrzny i zewnętrzny.
[437] 2. Co to jest pokusa zewnętrzna i kto jej dokonuje. Pokusa
jest zewnętrzna, gdy zło jest nam podsuwane widzialnie z zewnątrz, słowem lub jakimś znakiem, by ten komu się zdarza, skłonił się do zgody na
grzech. I taka pokusa dokonywana jest tylko przez przeciwnika.
3. Co to jest pokusa wewnętrzna i kto jej dokonuje. Pokusa zaś jest
wewnętrzna, gdy zło podsuwane jest nam niewidzialnie od wewnątrz. I ta
pokusa czasem zdarza się od wroga, czasem od ciała. Bo i diabeł niewidzialnie podsuwa zło i z pożądliwości ciała rodzi się niedozwolone poruszenie
i zła przyjemność. Dlatego pokusa, która jest z ciała, nie zdarza się bez grzechu; ta zaś która jest od wroga, jeśli nie ma na nią zgody, nie jest grzechem,
lecz jest materią ćwiczenia cnoty. Pokusę zaś wewnętrzną od ciała trudniej
się zwycięża, ponieważ napadając od wewnątrz, z naszego przeciwko nam
się umacnia.
Rozdział 7 (128).
1.k Dlaczego człowiek mógł powstać przez innego, a nie diabeł,
i grzech człowieka jest uleczalny, diabła zaś nie. Człowiek więc, ponieważ padł uderzony samą zewnętrzną pokusą, tym ciężej winien był być
ukarany, im lżejszym uderzeniem został powalony. A jednak ponieważ miał
401

Raczej Grzegorz, jak wyżej w przypisie „h” zaznaczono.
Tekst numerów 1 i 2 stopiony z Summa sententiarum, III,5 (PL 171,1123 D; 176,96
C) oraz Hugona, De sacramentis, I,7,9 (PL 176,290 B). Nauka zaś numeru 3 wydaje się
własna Mistrza, (poprawia nią tę źródłową), o której zobacz jego Glossa na 2 Kor 12,7
(PL 192,84 D), jak również i zdanie Anzelma z Laon, n. 85 oraz zdanie jego szkoły, n. 450
(u O. Lottin, Psychologie et morale, V,73n oraz 303).
k
Słowa: „Człowiek... dźwignięty” złożone z Summa sententiarum, III,5 (PL 171,1123 D;
176,96 C) oraz Hugona, De sacramentis, I,7,9 (PL 176,290 C). Wniosek wydaje się, że jest
Mistrza.
i
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jakąś, chociaż małą sposobność upadku, dlatego z łaski Boga mógł być
wsparty do łaski, by kto przez innego upadł, przez innego został dźwignięty. Kto więc miał popychacza do złego, słusznie miał do dobrego. Diabeł
zaś, ponieważ zgrzeszył bez żadnej pokusy, nie powinien być wspierany
przez kogoś innego, aby powstał; a sam przez siebie nie mógł i dlatego
grzech jego był nieuleczalny. Grzech zaś człowieka, tak jak przez kogoś innego miał początek, tak odpowiednio przez kogoś innego miał lekarstwo.
2. Dlaczego człowiek, a nie anioł, został odkupiony. Prócz tego natura
anielska, ponieważ nie cała przepadła, lecz w części pozostała, nie została
odkupiona: ludzka zaś cała przepadła, i dlatego, by cała nie została zgubiona, częściowo została odkupiona, by stąd uzupełniony został upadek anielski. – Stąd Augustyn w Enchiridion:402 „Spodobało się Stwórcy i Rządcy,
ponieważ nie cała ilość aniołów przepadła opuszczając Boga, ta która [438]
przepadła pozostała w wiecznej zgubie; która zaś pozostała z Bogiem, gdy
tamta go opuściła, radowała się ze swojej wiecznej szczęśliwości jak najpewniej poznanej; natomiast stworzenie rozumne, które było w ludziach,
ponieważ przez grzechy i kary całe przepadło, częściowo zostało naprawione, skąd uzupełnione byłoby wspólnocie anielskiej to, co ów upadek
umniejszył. To bowiem zostało obiecane świętym, że będą jako Aniołowie Boży.403
Rozdział 8l (129).
1. Że nie samemu tylko mężczyźnie przykazanie zostało dane. To
także trzeba zaznaczyć, że przykazanie wydaje się dane nie samemu tylko
mężczyźnie, skoro niewiasta sama świadczy, że jej też zostało przykazane:404
Rozkazał nam Bóg itd. – Wyżej zaś czyta się,405 że przed uczynieniem niewiasty Bóg powiedział mężczyźnie: Z drzewa wiadomości dobrego i złego
nie jedz; nie powiedział: Nie jedzcie. – Augustyn, Super Genesim.406 Może
tak przykazał ponieważ miał uczynić niewiastę, by przykazanie doszło do
niewiasty przez mężczyznę: ponieważ Niewiasta, która była poddana mężczyźnie, tylko za pośrednictwem mężczyzny miała otrzymać przykazanie
Boże. Stąd Apostoł:407 A jeśli czego niewiasty chcą się dowiedzieć, niech
w domu zapytają swych mężów.
2. Jakim sposobem mogli mówić, lub rozumieć mówiącego. –
Augustyn, Super Genesim.408 Jeśli pyta się, jakim sposobem mogli mówić,
402

Rozdział 29 (PL 40,246; CCL 46,65).
Zobacz: Mt 22,30.
l
Numer 1 połączony z Hugona, De sacramentis, I,7,5 (PL 176,288 D0 289 A) oraz
Glossa ordinaria do Rdz 2,17 (u Mikołaja z Liry, I,37c; v 20c). – Numer 2 opiera się na tejże
Glossa ordinaria, nieco niżej (37d; 20d).
404
Rdz 3,3.
405
Rdz 2,17.
406
Księga VIII, rozdział 17 (PL 34,387; CSEL 28-I,257).
407
1 Kor 14,35.
408
Księga VIII, rozdział 16, n. 35 (PL 34,386; CSEL 28-I,256).
403

Dystynkcja 22

425

lub rozumieć mówiącego, ci którzy nie uczyli się rosnąc wśród mówiących lub przez nauczanie, odpowiadamy, że Bóg uczynił ich takich, że mogli
mówić i uczyć się od innych, gdyby byli.
[439] DYSTYNKCJA XXII
Rozdział 1m (130).
1. O źródle tego grzechu. Tu wydaje się, że trzeba starannie zbadać.
Jakie było źródło i korzeń tego grzechu.
2. Pogląd mówiących, że pewna wyniosłość poprzedziła w duchu
człowieka. Niektórzy myślą,409 że wyprzedziła pewna wyniosłość w duchu
człowieka, z której zgodził się na pokusę diabła.
3. Powaga Augustyna, która zdaje się przemawiać za nimi. To wydaje się wskazywać Augustyn, tak mówiąc Super Genesim:410 „Nie należy
myśleć, że człowiek byłby obalony, gdyby nie poprzedziła w nim tego pewna wyniosłość, którą należało pokonać: by przez upokorzenie grzechu poznał, jak błędnie o sobie rozumiał i że natura nie ma się dobrze, jeżeli
odejdzie od sprawcy”. – Również w tym samym:411 „Jakim sposobem niewiasta uwierzyłaby słowom kusiciela, że Bóg zakazał jej rzeczy dobrej i pożytecznej, gdyby w jej umyśle nie było owego umiłowania własnej mocy
oraz pysznej zarozumiałości o sobie, która przez pokusę miała być przezwyciężona albo zniszczona? Potem, nie zaspokojona namową węża, spojrzała na drzewo dobre do jedzenia, ładne z wyglądu;412 a nie wierząc, że
może stąd umrzeć, być może sądziła, że Bóg z powodu jakiegoś znaczenia
to powiedział. Więc zjadła i dała swemu mężowi, może z jakąś namową,
którą Pismo pozostawia do domysłu; albo może nie było trzeba namawiać,
skoro mąż widział, że nie umarła od tego jedzenia.”
[440] 4. Augustyn, Super Genesim: że inaczej mówił diabeł w niewieście niż w wężu. „Jak więc diabłu nie pozwolono kusić niewiasty,413
niż tylko przez węża, tak ani męża, jak tylko przez niewiastę”: „aby jak przym
Numery 1-2 z Summa sententiarum, III,6 (PL 171,1123 D – 1124 A; 176,96 C), gdzie
także w części pierwszej powaga Augustyna z n. 3. – Numer 3 z Glossa ordinaria, do Rdz
3,1 a potem do 3,13 (u Mikołaja z Liry, I,40d, 42b; v 24b i 24d, gdzie wskazana jest druga
powaga Rdz 3,4). – Numer 4 sporządzony z Glossa ordinaria do Rdz 3,13, potem do Rdz
3,9 i znowu do 3,13 (u Mikołaja z Liry, I, 42b, 41d, 42b; v 25c, 27a. 25c-26b). – Numer 6
wzięty z Summa sententiarum, III,6 (PL 171,1124 A; 176,96 D), skąd także nieco niżej wyjaśnienie Augustyna do n. 7.
409
Tak (po Augustynie) Beda, In Genesim 3,1 (PL 91,53 B-C; CCL 118A,59).
410
Księga XI, rozdział 5, n. 7 (PL 34,432; CSEL 38-I,338).
411
Tamże, rozdział 30, n. 39 (PL 34,445; CSEL 28-I,363n).
412
Zobacz Rdz 3,6: Ujrzała tedy niewiasta, że dobre było drzewo ku jedzeniu, i piękne
dla oczu, i na wejrzenie rozkoszne... i jadła i dała mężowi swojemu.
413
Tamże, rozdział 27, n. 34,443; CSEL 28-I,360).
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kazanie Boga doszło do niewiasty przez męża,414 tak pokusa diabelska przeszła do męża przez niewiastę”. „W niewieście zaś,415 która była rozumna,
nie mówił sam, jak w wężu, lecz jego namowa; chociaż popędem wewnętrznie wspierał to, co zewnętrznie czynił przez węża.”
5. Jaki wniosek wyciągają niektórzy z powyższych słów. W powyższych wydaje się wskazany sposób i postęp pokusy, a także to co przedtem powiedzieliśmy, mianowicie iż pokusę poprzedziła pewna wyniosłość
i zarozumiałość w duchu człowieka.
6. Zarzut przeciwko tym, którzy mówią, że poprzedziła wyniosłość
w duchu. Gdyby tak było, przeto nie za namową drugiego wpierw zgrzeszył, gdy powaga416 przekazuje, że grzech diabła dlatego jest nieuleczalny,
ponieważ nie upadł z namowy, lecz własnej pychy; człowieka zaś uleczalny, ponieważ nie sam przez się, lecz przez kogoś innego upadł, i dlatego
przez innego mógł powstać.
7. Tu określa, jak mają być pojmowane te słowa. Do czego powyższe słowa Augustyna zmuszają pobożnego i pilnego czytelnika. Że możemy
to zaiste tak pojmować: „Nie byłby człowiek obalony”, mianowicie w czyn
tego grzechu, by mianowicie jadł z zakazanego drzewa, oraz w tę niedolę
przez pokusę diabła, „gdyby wyniosłość, która miała być pokonana, nie wyprzedziła”, zaiste nie pokusę, lecz popełnienie grzechu.
8. Zobacz kolejność pokusy. Taka bowiem była kolejność postępowania: diabeł kusząc powiedział:417 Jeżeli zjecie, będziecie jako bogowie, wiedząc dobre i złe. Po usłyszeniu tego, natychmiast do duszy niewiasty
wpełzła jakaś wyniosłość i miłość własnej mocy, skąd spodobało jej się
uczynić co diabeł radził i zaiste uczyniła. Zgrzeszyła więc z pokuszenia, ponieważ poprzedziła pokusa, z której w jej duszy zrodziła się wyniosłość,
po której nastąpił grzech i kara grzechu.
[441] Rozdział 2n (131).
Jaka była wyniosłość niewiasty. Wyniosłość mianowicie w duszy niewiasty była z pewnością taka, przez którą uwierzyła i zechciała mieć podobieństwo Boga z pewną równością, myśląc, że jest prawdą, co mówił
414

Tamże, rozdział 34, n. 45 (448; 368).
Tamże, rozdział 27, n. 34 (443; 360).
416
To jest zdanie Summa sententiarum (jak wyżej zanotowano), lecz czyją powagę należy
rozumieć nie powiedziano ani tu, ani wyżej w Traktacie II, rozdziałach 3-4 (PL 171,1109nn;
176,82nn), gdzie mowa o upadku aniołów. Zobacz jednak Grzegorza, Moralia, IV, rozdział
3, n. 8: „Jest jeszcze coś, przez co i upadły człowiek winien być naprawiony, a pyszny duch
naprawiony być nie mógł, ponieważ mianowicie anioł upadł z własnej złości, człowieka zaś
powaliła cudza” (PL 75,642 B).
417
Rdz 3,5.
n
Częściowo idzie za Hugonem, De sacramentis, I,7,10 (PL 176,290 D); potem wykłada
słowa Augustyna.
415
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diabeł.418 I dlatego Augustyn wspomina szczególnie niewiastę, mówiąc:419
„Jakim sposobem niewiasta uwierzyłaby diabłu, gdyby w jej umyśle nie było
pysznej zarozumiałości o sobie?” A co tam następuje, mianowicie: „która
przez pokusę miała być przezwyciężona albo zniszczona”, należy odnieść
do niewiasty, by pojmowano: „która” niewiasta, a nie zarozumiałość, „przez
pokusę miała być” itd.
Rozdział 3o (132).
1. Jaka była wyniosłość mężczyzny: czy uwierzył i chciał tego, co
niewiasta. Zwykło się pytać. Czy owa wyniosłość i miłość własnej mocy
była w mężczyźnie taka jak w niewieście.
2. Że Adam nie został uwiedziony jak niewiasta, mianowicie by
uwierzył, że prawdą jest, co radził diabeł; a jednak w czymś został
uwiedziony, mianowicie że grzech uważał za powszedni. Na co odpowiadamy, że Adam nie został uwiedziony tym sposobem, co niewiasta: bo
nie sądził, że prawdą jest, co diabeł podsuwał. Można jednak wierzyć, że
uwiedziony został w tym, iż za powszednie uważał popełnienie, które było śmiertelne. Lecz nie pierwszy został uwiedziony i nie w tym co niewiasta, by uwierzył, że Bóg dlatego zakazał dotykać tego drzewa, ponieważ
gdyby dotknęli, staliby się jako bogowie.420 Adam jednak był przestępcą,
jak świadczy Apostoł.421 Mogła więc jakaś wyniosłość być w jego umyśle po
pokusie, z której zechciał doświadczyć zakazanego drzewa, ponieważ nie
widział niewiasty umarłej po przyjęciu tego jedzenia.
[442] 3. Powagą potwierdza to, co powiedział. Stąd Augustyn, Super
Genesim:422 „Skoro Apostoł wykazuje, że Adam był przestępcą, mówiąc:423
Za przykładem przestępstwa Adama, a jednak przeczy, by był uwiedziony,
gdzie powiada:424 Nie Adam został zwiedziony, lecz niewiasta. Stąd i zapytany nie mówi: Niewiasta mnie zwiodła, lecz:425 dała mi i jadłem; niewiasta zaś mówi:426 Wąż mnie zwiódł.”
4. Co Apostoł nazwał uwiedzeniem, którym niewiasta, nie mężczyzna, została uwiedziona. – Augustyn:427 „Apostoł właściwie nazwał
418

Mianowicie Rdz 3,5: I będziecie jako bogowie itd.
Jak wyżej, Dystynkcja XXII, rozdział 1, n. 3.
o
Zagadnienie w numerze 1 w pewien sposób podsuwa Summa sententiarum, III,6 (PL
171,1125 A-B; 176,97 D – 98 A) oraz niżej przytoczona powaga Augustyna, skąd także sporządzona jest odpowiedź w numerze 2. – Numery 3 i 4 z Glossa Lombarda do 1 Tm 2,14
(PL 192,341 A-B).
420
Zobacz Rdz 3,5.
421
Rz 5,14: Za przykładem przestępstwa Adama.
422
Księga XI, rozdział 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 wyżej, n. 60 (PL 34,454; CSEL 28-I,378).
419
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uwiedzeniem, przez co to co doradzano, chociaż było błędem, uznane zostało za prawdę, mianowicie że Bóg dlatego zakazał tego drzewa dotykać,
ponieważ wiedział, iż oni, jeśli dotkną, będą jako bogowie: jakby im zazdrościł bóstwa ten, który uczynił ich ludźmi. Lecz chociaż mężczyznę z powodu
jakiejś wyniosłości umysłu, która nie mogła ukryć się przed Bogiem, kusiła
jakaś żądza sprawdzenia, gdy widział, że niewiasta przyjąwszy to jadło nie
umarła, nie sądzę jednak, jeśli był już obdarzony duszą duchową, by w jakiś
sposób uwierzył w to, co diabeł podsuwał.”
Rozdział 4p (133).
1. Kto bardziej zgrzeszył, Adam czy Ewa. Z tego jasno można spostrzec, kto z nich bardziej zgrzeszył, Adam mianowicie czy Ewa. Wydaje się
bowiem, że bardziej zgrzeszyła niewiasta, która chciała przywłaszczyć równość z bóstwem, i uniesiona zbytnią zarozumiałością uwierzyła, że tak się
stanie. Adam zaś ani w to nie uwierzył, a myślał o pokucie i miłosierdziu
Bożym, gdy posłuszny żonie, zgodził się na jej namowę, nie chcąc jej zasmucać i zostawiać wyobcowanej od siebie, by nie zginęła, sądząc, że jest to grzech
powszedni a nie śmiertelny.
[443] 2. Stąd Augustyn:428 Apostoł mówi:429 „Nie Adam został zwiedziony. Co zaiste tak można wziąć, by rozumiano, że mianowicie nie pierwszy
został uwiedziony; albo w tym, w czym niewiasta, by mianowicie uwierzył,
iż to jest prawda:430 Będziecie jako bogowie; lecz uważał, że jedno i drugie
może się stać, by i żony posłuchał, i przez pokutę miał przebaczenie. Mniej
więc zgrzeszył, kto o pokucie i Bożym miłosierdziu myślał.”
3. Augustyn, Super Genesim:431 „Gdy bowiem niewiasta uwiedziona
zjadła i dała mu, by razem jedli, nie chciał zasmucać tej, o której był przekonany, że bez jego pociechy zatraci się, a wyobcowana od niego całkiem
zginie; nie cielesną zaiste zwyciężony żądzą, której jeszcze nie odczuwał, lecz
p

Zagadnienie numeru 1 zaczerpnięte jest z Summa sententiarum, III,6 (PL 171,1125
A; 176,97 D) oraz z Hugona, De sacramentis, I,7,10 (PL 176,290 C), skąd coś także poniżej
dowodzenia tego numeru. – Numery 2-4 z Glossa Lombarda do 1 Tm 2,14 (PL 192,341 C-D),
która mianowicie sporządzona jest z komentarza Glossa ordinaria do tego urywka, jak w innej
serii przypisów zaznaczono, a stąd ze słów Augustyna zebranych już do tego urywka przez
Florusa z Lyonu (w Venerabilis Bedae opera, VI, Coloniae 1688,716). Zobacz także H. Weisweiler, La «Summa Sententiarum» source..., w Recherches de Théologie ancienne et médievale 6(1934)161n.
428
Raczej Glossa ordinaria do 1 Tm 2,14 (u Mikołaja z Liry, VI,119a); słowa Augustyna
są niżej w n. 3-4. Zobacz Haymon z Auxerre, In Epistolas Pauli, do tego urywka: «Adam
non est seductus, domyśl się, że pierwszy» (PL 117,791 A). Ostatnia część przytoczenia («lecz
uważał...miłosierdziu myślał») jest także u Hugona, De sacramentis, I,7,10 (PL 176,291 A)
oraz w Summa sententiarum. III,6 (PL 171,1125 B; 176,98 A). O nadziei przebaczenia zobacz
Augustyn, De Genesi ad litteram, XI, rozdział 31, n. 41 (PL 34,446; CSEL 28-I,364n).
429
1 Tm 2,14.
430
Rdz 3,5.
431
Księga XI, rozdział 42, n, 59 (PL 34,453n; CSEL 28-I,378).
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pewną przyjazną życzliwością, z której zazwyczaj dzieje się, że obrażany
jest Bóg, aby nie został obrażony przyjaciel. Że on nie powinien tego zrobić,
ukazało sprawiedliwe wyjście Bożego wyroku.”
4. W czym Adam zwiedziony, a w czym nie. „Więc432 jakimś innym
sposobem on także został zwiedziony.” „Nie doświadczywszy bowiem surowości Boga,433 mógł się w tym pomylić, iż uznał popełniony uczynek za
powszedni.” „Lecz owym wężowym podstępem,434 którym niewiasta została
zwiedziona, w żaden sposób nie sądzę, by można było jego uwieść.”
5. Z tego można zrozumieć, że bardziej zgrzeszyła niewiasta, w której
była zarozumiałość o większym obrzęku. Dlatego też zgrzeszyła przeciwko
sobie i bliźniemu oraz Bogu; mężczyzna zaś tylko przeciwko sobie i Bogu. –
Również kara dowodzi, że niewiasta bardziej zgrzeszyła. Że niewiasta
bardziej zgrzeszyła z tego też wynika, iż ciężej została ukarana. Jej powiedziane zostało:435 Z boleścią rodzić będziesz dziatki itd.
[444] 6. Co powyższemu poglądowi zdaje się sprzeciwiać. Lecz przeciwne temu wydaje się, co mówi Augustyn, Super Genesim,436 o mężczyźnie
i niewieście usprawiedliwiających swój grzech. Rzekł Adam:437 Niewiasta,
którąś mi dał za towarzyszkę, dała mi z drzewa i jadłem. Nie powiedział:
Zgrzeszyłem. Pycha bowiem ma brzydotę wstydu, a nie pokorę wyznania.”
„Również niewiasta nie wyznaje grzechu, lecz przerzuca na drugiego
mówiąc:438 Wąż mnie zwiódł i jadłam. Nierówna płeć, lecz równa pycha.”
Tu oto Augustyn powiada, że niewiasta miała równą z mężczyzną pychę;
równie byli pyszni i równie zgrzeszyli.
7. Wyjaśnienie powyższej powagi. Lecz to można tak wyjaśnić, że powiemy, iż równą oboje mieli pychę w usprawiedliwieniu grzechu, a także
w jedzeniu z drzewa zakazanego; lecz nierówną, a w niewieście o wiele
większą, w tym że uwierzyła i chciała być jak Bóg, czego nie mężczyzna.
8. O mężczyźnie też czyta się, że chciał być jak Bóg. Jednak i o mężczyźnie czyta się, że chciał być jak Bóg. Mówi bowiem Augustyn439 o tym
urywku Psalmu: Czegom nie wydarł, wtedy oddawałem: „Wydarli Adam
i Ewa, zuchwaląc się jak diabeł na boskość; chcieli wydrzeć boskość, a utracili szczęśliwość.” – Tenże o owym urywku:440 Boże, któż podobny tobie?:
„Kto przez siebie chce być jak Bóg, przewrotnie chce być podobny do Boga,
jak diabeł, który nie chciał być pod nim, i człowiek, który jako sługa nie chciał
432

Augustyn, tamże, n. 60 (454; 378).
Augustyn, De civitate Dei, XIV, rozdział 11, n. 2 (PL 41,420; CSEL 40-II,29; CCL
48,433).
434
Augustyn, De Genesi ad litteram, XI, rozdział 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
Enarratio in Psalmum 68,5, kazanie 1, n. 9 (PL 36,848; CCL 39,910).
440
Enarratio in Psalmum 70,19,kazanie 2, n. 7 (PL 36,896n; CCL 39,966).
433
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być zobowiązany przykazaniem, lecz chciał być jak Bóg, żeby mu nikt nie
panował. – Tenże o tym miejscu Listu:441 Nie poczytał za drapiestwo, że
był równy Bogu: „Ponieważ nie przywłaszczył, co nie było jego, jak diabeł
i pierwszy człowiek.”
9. Pogląd niektórych, że Adam zabiegał o to, by być jak Bóg, lecz
nie wierzył, iż to jest możliwe. Dlatego niektórym wydaje się,442 że także
Adam zabiegał o to, by być jak Bóg, jednak nie wierzył, że to się stać może;
i dlatego poznał, iż błędem [445] jest, co diabeł obiecywał. A chociaż pożądał równości z bóstwem, jednak nie rozpalił się tak dalece, ani nie został
ogarnięty tak wielką próżnością jak niewiasta, która uważała, że to może
się stać i dlatego bardziej o to zabiegając pyszniła się. Mężczyznę zaś poruszyło być może jakieś wciśnięcie się próżności, lecz nie tak, by uważał, że
to będzie prawdziwe lub możliwe.
10. Zdanie innych, którzy sądzą, że zostało to powiedziane z powodu Ewy, wziętej z mężczyzny. – Dowodzą z podobieństwa. Innym
zaś wydaje się,443 że dlatego powiedziane zostało, iż Adam tego chciał, ponieważ zechciała tego niewiasta z niego wzięta: jak, powiadają, mówi się,
że grzech przez jednego człowieka wszedł na świat,444 to jest do ludzkiej
natury, chociaż niewiasta zgrzeszyła przed mężczyzną, ponieważ jednak
wszedł przez niewiastę z mężczyzny uczynioną. Lub raczej dlatego mówi
się, że wszedł przez człowieka, ponieważ nawet gdyby niewiasta zgrzeszyła, jeżeli mężczyzna by nie zgrzeszył, rodzaj ludzki nie zginąłby zepsuty
grzechami. Mniej więc zgrzeszył mężczyzna niż niewiasta.
11. Zarzut przeciwko temu, co zostało powiedziane, że mężczyzna
mniej zgrzeszył. Temu zaś zwykło się przeciwstawiać w ten sposób: Jak
mówi Izydor,445 Trzema sposobami popełnia się grzech, mianowicie niewiedzą, słabością, umyślnie; i ciężej jest grzeszyć ze słabości niż z niewiedzy, oraz ciężej umyślnie niż ze słabości. Wydaje się zaś, że Ewa zgrzeszyła
z niewiedzy, ponieważ została zwiedziona; Adam zaś umyślnie, ponieważ
nie był zwiedziony”, jak mówi Apostoł.446
12. Odpowiedź, w której rozróżnia się niewiedzę Ewy, mianowicie
w czym zgrzeszyła nie wiedząc, a w czym nie. Na co odpowiadamy, że
chociaż Ewa zgrzeszyła w tym przez niewiedzę, ponieważ myślała, iż prawdą
441

Mianowicie Flp 2,6; lecz powaga jest u Augustyna, Enarratio in Psalmum 68,5, kazanie
1, n. 9 (PL 39,848; CCL 39,910), chociaż raczej tylko co do znaczenia; zobacz także: In Ioannem,
traktat 17, n. 16 (PL 35,1535; CCL 36,178n).
442
Zobacz Hugo, De sacramentis, I,7,10 (PL 176,290 D – 291 A).
443
Zobacz: Anzelm z Canterbury, De conceptu virginali, rozdział 9 (PL 158,442n).
444
Zobacz: Rz 5,12. Porównaj: Orygenes do tego urywka (PG 14,1009 A-C); Augustyn,
De peccatorum meritis, I, rozdział 9, n. 9 (PL 44,114; CSEL 60,10n); Glossa Lombarda do
tego urywka (PL 191,1388 A-B).
445
Sententiae, II, rozdział 17, nn. 3-4 (PL 83,620 A-B), z Grzegorza, Moralia, XXV, rozdział 11, n. 28 (PL 76,339 A).
446
Zobacz 1 Tm 2,14.
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jest, co radził diabeł; jednak nie przez to, iż nie wiedziała, że jest to Boże
przykazanie, a grzechem jest postępować wbrew. I dlatego nie mogła być
przez niewiedzę wymówiona od grzechu.
[446] Rozdział 5r (134).
1. Że jedna niewiedza usprawiedliwia, druga nie. Jest bowiem niewiedza, która usprawiedliwia grzeszącego i jest taka niewiedza, która nie
usprawiedliwia. Jest zaś niewiedza przezwyciężalna i niewiedza nie do przezwyciężenia. Gdy przykazanie jest znane, usunięte jest wszelkie usprawiedliwienie.
2.s O trojakiej niewiedzy: która usprawiedliwia, a która nie. Niewiedza zaś jest trojaka: i tych mianowicie, którzy nie chcą wiedzieć, chociaż mogliby, ta nie usprawiedliwia, ponieważ i sama jest grzechem; i tych,
którzy chcą, lecz nie mogą: ta usprawiedliwia i jest karą za grzech, a nie
grzechem; i tych, którzy jakby po prostu nie wiedzą, nie odmawiając ani
nie postanawiając wiedzieć: ta nikogo w pełni nie usprawiedliwia, lecz może tak, by mniej była karana. – Augustyn: Gdzie nie ma usprawiedliwienia. Stąd Augustyn, Ad Valentinum:447 „Tym, którzy poznali przykazania
Boże, odbiera się usprawiedliwienie, które ludzie zwykli mieć z niewiedzy.
A chociaż ciężej jest grzeszyć świadomie niż nieświadomie, nie należy jednak dlatego uciekać w ciemności niewiedzy, by w nich ktoś znalazł usprawiedliwienie. Czym innym jest bowiem, że się nie wiedziało, czym innym
że się nie chciało wiedzieć.” „Ponieważ w tych,448 którzy zrozumieć nie
chcieli, sama niewiedza jest grzechem; w tych zaś, którzy nie mogli, karą
grzechu.” „Niewiedza zaś,449 która nie jest tych, którzy nie chcą wiedzieć,
lecz Tych, którzy jakby po prostu nie wiedzą, nikogo nie usprawiedliwia
tak, by nie płonął, lecz może, by łagodniej płonął.” – A więc niewiasta
usprawiedliwienia z niewiedzy nie miała. Ponieważ i przykazanie znała
i wiedziała, że grzechem jest postępować wbrew.
3. Skąd wzięła się zgoda na ten grzech, gdy natura człowieka była
nieskażona. Zwykło się też pytać, ponieważ natura ludzka była bez wady,
skąd wzięła się zgoda na zło. – Odpowiedź. Na co można odpowiedzieć,
że to było z wolności woli. W niej bowiem i w kimś innym była przyczyna,
by stała się gorsza. W kimś innym, ponieważ w diable, który kusił; w [447]
niej, bo wola zgodziła się wolnością woli. A ponieważ wolna wola jest
r
Zobacz L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur der Frühscholastik, 530-547. O wpływie tego rozdziału na kanonistów, zobacz: S. Kuttner, Kanonistische
Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX, Studi e testi 64, Vaticano
1935,138-148.
s
Powagi zaczerpnięte są z Glossa Mistrza do Rz 2,12 (PL 191,1343 C-D).
447
De gratia et libero arbitrio, rozdział 3, n. 5 (PL 44,884n).
448
Epistola 194 (ad Sixtum), rozdział 6, n. 27 (PL 33,883; CSEL 57,197).
449
De gratia et libero arbitrio, rozdział 3, n. 5 (PL 44,885).
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dobrem, z dobrej zaiste rzeczy wzięła się ta zła zgoda, i tak z dobra wypłynęło zło. To zaś dalej omówimy pełniej,450 gdy badane będzie pochodzenie zła i w jakiej rzeczy się umacnia.
Rozdział 6t (135).
Czy wola uprzedziła ten grzech. Jeśli zaś pyta się, czy wola uprzedziła
ten grzech, odpowiadamy, że ów grzech polega i na woli i na czynie, a wola
uprzedziła czyn. Lecz woli tej nie wyprzedziła inna zła wola człowieka;
a z namowy diabła i wolności człowieka ta zła wola się wzięła, którą opuścił
on sprawiedliwość a zaczął nieprawość; i ta wola była nieprawością.
DYSTYNKCJA XXIII
Rozdział 1u (136).
1. Dlaczego Bóg pozwolił człowieka kusić, wiedząc, że on upadnie. – Augustyn, Super Genesim.451 Prócz tego zwykło się pytać „dlaczego Bóg pozwolił kusić człowieka, o którym wiedział, że ma być uwiedziony.
– Lecz nie byłoby chwalebne dla człowieka, gdyby dlatego mógł dobrze żyć,
ponieważ nikt nie namawiał żyć źle, skoro w naturze miał móc, a w mocy
miał chcieć, nie zgodzić się z namawiającym, przy pomocy Boga”; „i chwalebniejsze jest,452 nie zgodzić się, niż nie móc być kuszonym.”
2. Dlaczego Bóg stworzył, których przewidział, że staną się źli. „Powstają także niektórzy453 mówiąc: Dlaczego stworzył Bóg, których przewidział, że staną się źli? – Ponieważ przewidział, co dobrego uczyni z ich zła.
Tak bowiem ich uczynił, by im zostawić, skąd by coś zrobili; a jeśliby grzesznie coś [448] zrobili, znaleźli go, chwalebnie z nimi postępującego. Od siebie mają złą wolę, od niego dobrą naturę i sprawiedliwą karę.” „Na próżno
więc mówi się,454 «Nie powinien Bóg stwarzać, których przewidział, że staną się źli»; wiedział bowiem, że dobrym pomogą, a za złą wolę zostaną sprawiedliwie ukarani.”
3. Dodają też „Powinien stworzyć takiego człowieka,455 który w ogóle nie
chciałby grzeszyć. – Zgadzamy się zaiste, że lepsza jest natura, która w ogóle
450

W Dystynkcji 34.
Zobacz: Summa sententiarum, III,6, gdzie zagadnienie tymi samymi słowami jest
przedłożone (PL 171,1124 D; 176,97 C); odpowiedź zaś jest raczej Mistrza.
u
Cały sporządzony z Glossa ordinaria do Rdz 3,1 (u Mikołaja z Liry, I,40c-d; v 24a-d).
Zagadnienie omawiane jest także w Summa sententiarum, III,6 (PL 171,1126 A, 176,98 C).
451
Księga XI, rozdział 4, n. 6 (PL 34,431; CSEL 28-I,337).
452
Tamże, rozdział 6, n. 8 (432,339).
453
Tamże, rozdział 9, n. 12 (434,342).
454
Tamże, rozdział 6, n. 8 (432n; 339n).
t
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nie chciałaby grzeszyć. Niech i oni zgodzą się, że nie jest zła ta, która została uczyniona taka, by mogła nie zgrzeszyć, gdyby zechciała; oraz sprawiedliwie ukarana, która zgrzeszyła wolą, a nie z konieczności. Skoro więc ta
jest dobra, a tamta lepsza, dlaczego nie uczynił obu, by bardziej był za obie
chwalony? Tamta dotyczy bowiem świętych aniołów, ta ludzi.”
4. Mówią też: „Gdyby Bóg zechciał,456 i oni byliby dobrzy . – I na to
wprawdzie zgadzamy się, lecz zechciał lepiej, by byli czym chcą, a dobrzy
mianowicie nie istnieli bezowocnie, źli zaś nie istnieli bezkarnie.”
5. Mówią też: „Bóg mógłby ich wolę obrócić do dobra,457 ponieważ jest
wszechmocny. – Rzeczywiście mógłby. Dlaczego nie uczynił? Bo nie chciał.
Dlaczego nie chciał? Sam wie. Nie musimy rozumieć więcej niż potrzeba.”458
Rozdział 2v (137).
Tu jaki co do ducha, i rozprawia o wiedzy człowieka przed grzechem. I zaiste według ducha człowiek był rozumny, mając rozróżnienie
dobra i zła. Także wiedzę o rzeczach stworzonych i znajomość prawdy,
która odpowiednia była dla doskonałości pierwotnej, uważa się, że dopiero
co stworzony właściwie pojmował; a do wiedzy doszedł nie w jakimś czasie
przez studium lub naukę, lecz otrzymał ją od Boga z początkiem swego
stworzenia.
Rozdział 3w (138).
1. Że przed upadkiem człowiek miał trojakie poznanie, mianowicie rzeczy dla niego uczynionych i Stwórcy i siebie. I był pierwszy człowiek przed [449] upadkiem wyposażony w trojakie poznanie, mianowicie
rzeczy dla siebie uczynionych i Stwórcy i siebie.
2. O poznaniu rzeczy stworzonych. Jasne mianowicie jest, że człowiek otrzymał poznanie rzeczy, ponieważ nie sam Stwórca, albo jakiś anioł,
lecz człowiek nadał imiona wszystkich zwierzętom,459 by okazało się, że człowiek sam miał znajomość każdego z osobna. Co bowiem dla niego zostało
stworzone oraz czym miał on rządzić i rozporządzać, tego wszystkiego Bóg
dał mu znajomość, a także zostawił opiekę i staranie, ponieważ jak mówi
Apostoł:460 Bóg nie troszczy się o woły. Troskę i opiekę nad nimi oraz innymi
455

Tamże, rozdział 7, n. 9 (433; 340).
Tamże, rozdział 9, n. 12 (434; 342).
457
Tamże, rozdział 10, n. 13 (434; 342).
458
Rz 12,3.
v
Zarówno rubryka, jak tekst (trochę opuszczając) z Hugona, De sacramentis, I,6,12
(PL 176,270 C-D).
w
Złożony ze słów Hugona, De sacramentis, I,6; a mianowicie numer 1 z rozdziału 12;
numery 2-3 z rozdziału 13; numer 4 z rozdziału 14; numer 5 z rozdziału 15 (PL 176,270 D
– 272 A).
459
Zobacz Rdz 2,19-20.
460
1 Kor 9,9: Czy Bóg o woły się troszczy?
456
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zwierzętami Bóg zostawił człowiekowi, by poddane były jego panowaniu
i jego rozumem były rządzone, by umiał dbać o potrzeby tych, z których
miał czerpać korzyść.
3. W znajomości rozporządzania oraz opieki nad rzeczami nie poucza człowieka Pismo Święte, tak jak ani w znajomości koniecznej
dbałości o ciało, lecz w znajomości duszy i dlaczego. Tej bowiem wiedzy człowiek grzesząc nie utracił, jak i tej którą zdobywa się to, co potrzebne dla ciała; i dlatego w Piśmie Świętym człowiek nie jest o tym pouczany,
lecz o znajomości duszy, którą utracił grzesząc.
4. O poznaniu Stwórcy. Wierzy się, że pierwszy człowiek miał także
poznanie Stwórcy. Poznał bowiem przez kogo został stworzony, nie tym
sposobem poznawania, w którym pojmuje się z samego słuchu,461 którym
nieobecny szukany jest przez wierzących, lecz pewnym wewnętrznym
natchnieniem, którym kontemplował obecność Boga; jednak nie tak wybitnie, jak po tym życiu święci będą widzieli, ani tak przez podobieństwo,462
jak w tym życiu widzimy.
5. O poznaniu siebie. Nadto tenże człowiek wydaje się otrzymał takie
poznanie siebie, iż wiedział co jest winien wyższemu, a co równemu i niższemu. Zrozumiał także swój ustrój i stan, mianowicie jaki został uczyniony
i jak ma postępować, co czynić, czego się strzec. Gdyby nie miał tej wiedzy,
nie byłby winien występku i nie poznałby sam siebie.
[450] Rozdział 4x (139).
Czy człowiek przewidywał, co się z nim stanie. – Odpowiedź, która mówi, że nie miał przewidzenia rzeczy przyszłych. Jeżeli zaś pyta
się, czy człowiek miał wiedzę o tym, co na niego przyjdzie, to jest czy przewidział swój upadek, a podobnie czy przewidział dobra, które miałby, gdyby wytrwał w posłuszeństwie; można odpowiedzieć, że jemu raczej
zapowiedziano, co ma czynić, niż objawiono rzeczy przyszłe. Otrzymał
bowiem znajomość i rozkaz tego, co miało być czynione, lecz nie miał przewidzenia tego, co będzie. Człowiek więc nie przewidywał swego upadku,
jak i o aniele powiedzieliśmy. Twierdzi to Augustyn Super Genesim,463
posługując się dowodem, który wyżej przytoczyliśmy.464 – To o wiedzy
człowieka w stanie pierwotnym, niech powiedziane wystarczy.

461

Zobacz Rz 10,17: Wiara ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe.
Zobacz 1 Kor 13,12 Teraz widzimy przez zwierciadło, przez podobieństwo, lecz wówczas twarzą w twarz.
x
Tym samym sposobem zaczerpnięty z Hugona, jak wyżej, rozdział 15 (PL 176,272 B-C),
poza urywkiem przy końcu tekstu.
463
Księga XI, rozdziały 17-19 (PL 34,438n; CSEL 28-I,349-352).
464
W Dystynkcji 4, nn. 2-4.
462
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DYSTYNKCJA XXIV

y

Rozdział 1 (140).
1.z O łasce oraz mocy człowieka przed upadkiem. Teraz trzeba starannie zbadać, jaką łaskę lub moc miał człowiek przed upadkiem i czy przez
nią mógł stać, czy nie.
2. Że stworzony był w łasce, przez którą mógł stać, ale nie postępować, jak aniołowie. Należy więc wiedzieć, że człowiekowi w stworzeniu,
jak powiedzieliśmy o aniołach,465 dane zostało przez łaskę wsparcie i udzielona moc, [451] przez którą mógł stać, to jest nie odchylać się od tego, co
otrzymał; lecz nie mógł postępować na tyle, by przez łaskę stworzenia zdołał bez innej wysłużyć zbawienie. Mógł zaiste przez to wsparcie łaski stworzenia opierać się złu, lecz nie doskonalić dobra. – Że mógł przez tę łaskę
stworzenia w jakiś sposób dobrze żyć. Mógł jednak przez nie w jakiś
sposób dobrze żyć, ponieważ mógł żyć bez grzechu; lecz nie mógł bez innego wsparcia łaski żyć duchowo, by wysłużyć życie wieczne.
3. Dlatego Augustyn w Enchiridion:466 „Tak uczyniony został człowiek
prawy,467 by i trwać mógł w tej prawości, nie bez Bożego wsparcia, i swą
wolną wolą stać się przewrotny: cokolwiek z tych by wybrał, stałaby się wola
Boga, albo przez niego, albo o nim. A ponieważ wolał czynić wolę swoją
niż Boga, wola Boga spełniła się o nim.” – Ten sam, w tym samym dziele:468 „Trzeba było, by człowiek najpierw stał się taki, by mógł chcieć i dobrze i źle; i nie darmo jeśli dobrze, a nie bezkarnie, jeśli źle.”
4. Augustyn. Tenże w dziele De correctione et gratia powiada:469 „Jeżeliby tego wsparcia brakło aniołowi albo człowiekowi, gdy tylko zostali uczynieni: ponieważ natura nie taka została uczyniona, by bez Bożego wsparcia
mogła trwać, jeśli zechciałaby, zaiste nie ze swojej winy by upadła: brakowałoby mianowicie wsparcia, bez którego nie mogła trwać.” – Tenże:470
„Bóg dał człowiekowi dobrą wolę: w niej mianowicie uczynił człowieka prawym; dał wsparcie, bez którego nie mógłby w niej trwać, gdyby
chciał, a przez które mógł; żeby zaś tego chciał, pozostawił jego sądowi.”
y

Zobacz: J. Schupp, Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus, 57-66.
Tu w n. 1-2 Mistrz idzie za pytaniem postawionym w Summa sententiarum, III,7 (PL
171,1126 B; 176,98 D); dołącza do niego powagi Augustyna; stąd z tejże Summa wziął inne
w n. 4. – Potem w n. 6-7 opierają się one aż do pewnych słów na tejże (PL 171,1126 D;
176,99 B). Zobacz także zdanie Anzelma z Laon, lub jego szkoły, n. 169 (u O. Lottin, Psychologie et morale, V,123n). – Do n. 8 porównaj Glossa Lombarda na Ps 33,15 (PL 191,343 A).
465
W Dystynkcji 5, rozdział 5.
466
Rozdział 107 (PL 40,282; CCL 46,107).
467
Zobacz Koh 7,30: Tylkom to znalazł, że Bóg uczynił człowieka prawym.
468
Rozdział 105 (PL 40,281; CCL 46,106).
469
Mianowicie: De correptione et gratia, rozdział 11, n. 32 (PL 44,935n).
470
Tamże (935).
z
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– W tymże:471 „Otrzymał móc, jeśliby zechciał, lecz nie miał woli, którą
by mógł; bo gdyby miał, to by wytrwał.” Tymi świadectwami jasno wykazuje się, że człowiek w stworzeniu otrzymał prawość i dobrą wolę, oraz pomoc, przez którą mógł stać; inaczej wydawałoby się, iż upadł nie z własnej
winy.
5. Jaka była ta prawość i dobroć woli, w której został stworzony.
Lecz jakim sposobem człowiek miał prawą i dobrą wolę, jeżeli przez nią
nie mógł ani wysłużyć życia, ani nie chciał w nim trwać? – Ponieważ ona
wtedy nie chciała niczego złego i do czasu chciała trwać, lecz nie ciągle;
i dlatego prawa i dobra była wtedy wola człowieka.
[452] 6. Zarzut przeciwko temu, co zostało powiedziane, że człowiek nie mógł postępować. Temu zaś, co powiedzieliśmy, że człowiek
nie mógł postępować, albo zasługiwać przez łaskę stworzenia, zwykło się
tak sprzeciwiać: Przez to wsparcie łaski stworzenia mógł stać w dobru, które otrzymał; mógł więc opierać się pokusie; lecz opierać się pokusom oraz
złym namowom jest zasługą i dobrem wynagradzalnym; wszelka zaś dobra
zasługa jest postępem; więc przez łaskę stworzenia mógł postępować bez
dodania innej łaski.
7. Odpowiedź. Na co odpowiadamy, że opierać się złu i nie zgadzać
się na pokusę, nie stanowiło jego zasługi chociażby się nie zgodził, ponieważ niczego w nim nie było, co pobudzałoby do złego; tak jak dla aniołów, którzy nie upadli, nie było zasługą, że ostali się, to znaczy, że nie
upadli.
8. Że opierać się złu czasem jest zasługą, czasem nie. Dla nas zaś
czasem jest zasługą, jeżeli nie czynimy zła, lecz opieramy się: tam wyłącznie,
gdzie istnieje przyczyna, która nas porusza do działania; ponieważ z zepsucia grzechu kroki nasze skłonne są do upadku.472 Gdzie zaś nie zachodzi
przyczyna pobudzająca nas do złego, nie zasługujemy, jeśli od niego się
odwracamy. Odwracanie się bowiem od zła, zawsze unika kary, lecz nie zawsze zasługuje na nagrodę.
Rozdział 2z (141).
O wsparciu danym człowiekowi w stworzeniu, aby mógł stać. Tu
należy rozważyć, co to było za wsparcie dane człowiekowi w stworzeniu,
przez które mógł wytrwać, gdyby zechciał. – Była to zaiste wolność woli,
wolnej od wszelkiej zmazy i zepsucia, oraz prawość woli, szczerość i żywotność wszystkich władz przyrodzonych.

471

Tamże (936).
Zobacz Rdz 8,21: Zmysł bowiem i myśl serca człowieczego skłonne są do złego.
z
Zobacz sentencje Anzelma z Laon i jego szkoły, n. 172 (u O. Lottin, Psychologie et morale,
V,124n).
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Rozdział 3a (142).
O wolnym osądzie.473 Wolny zaś osąd jest władzą rozumu i woli, przez
którą wybiera się dobro z pomocą łaski, lub zło bez jej [453] pomocy.
A nazywa się „wolny” w odniesieniu do woli, która do obojga może się skłonić; „osąd” zaś, w odniesieniu do rozumu, którego jest władzą, lub tą mocą,
do której należy rozróżnianie między dobrem a złem. I czasem mianowicie mając rozróżnienie dobra i zła, wybiera to, co jest złe; czasem zaś to, co
jest dobre. Lecz tego co jest dobre, nie wybiera, jak tylko wsparty łaską; zło
zaś wybiera sam przez się. Jest bowiem w duszy rozumnej przyrodzona
wola, która naturalnie pragnie dobra, chociaż nikło i nędznie, jeżeli nie
wspomoże łaska, która przybywając wspiera ją i dźwiga, by skutecznie
chciała dobra. Sama przez się zaś może skutecznie chcieć zła. Ta więc władza duszy rozumnej, przez którą może chcieć dobra lub zła, rozróżniając
oboje, zwie się wolnym osądem.
2. Że zwierzęta nie mają wolnego osądu, lecz pożądanie zmysłowe.
Nie mają go zwierzęta, ponieważ są pozbawione rozumu; mają jednak zmysł
i pożądanie zmysłowe.
Rozdział 4b (143).
O zmysłowości. Zmysłowość bowiem jest pewną niższą siłą duszy,
z której pochodzi działanie, jakie spostrzega się w zmysłach ciała, oraz
pożądanie rzeczy do ciała należących.
Rozdział 5c (144).
1. O rozumie, który ma dwie części, co do obowiązków. Rozum zaś
jest wyższą siłą duszy, która, że tak powiemy, ma dwie części albo [454]
różnice: górną i dolną. Zgodnie z wyższą dąży do zobaczenia lub poznania
tego co wyższe; zgodnie z niższą dogląda stanu tego co niższe.
a
Określenie wolnej woli zaczerpnięte jest z Summa sententiarum, III,8 (PL 171,1129 B;
176,101 C), gdzie jednak czyta się: „jest sprawnością rozumnej woli”; określenie to wzięte
jest, jak się zdaje z Hugona, Miscellanea, 1, n. 175 (PL 177,574 A). Zobacz: A. Lottin, Libre
arbitre et liberté depuis saint Anselm jusqu’à la fin du XIIIe siècle, w Psychologie et morale,
I,28n. Nauka Mistrza wydaje się opierać na szkole Anzelma z Laon; na przykład: „Wolność
woli jest wolnym sądem z woli. Sąd zaś jest rozróżnieniem i zastanowieniem rozumu, czy
mianowicie to lub owo ma być uczynione, albo nie uczynione. Wolna, ponieważ bez przymusu rozum może być skłoniony do obojga; przez się mianowicie do zła, z pomocą zaś
łaski do dobra; by, jak wszelkie zło przypisuje się naszemu zepsuciu, tak wszelkie dobro
przyznawane było łasce,” w Summa «Voluntas Dei» (u O. Lottin, Psychologie et morale,
V,345). – Numer 2 z Summa sententiarum, tamże, nieco niżej.
473
Czyli: O wolnej woli.
b
Zobacz: O. Lottin, Les mouvements premiers de l’appetit sensitif de Pierre Lombard
à saint Thomas d’Aquin, w Psychologie et morale, II,494nn; oraz tegoż: Les «Sentences»
de Guillaume de Champeaux, n. 244, w Psychologie et morale, V, 201.
c
Numery 1-3 sporządzone są z powag Augustyna przytoczonych niżej w n. 4-5.
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2. Co należy do rozumu. Cokolwiek więc rozważając w duszy naszej
spotykamy, co nie jest wspólne ze zwierzętami, należy do rozumu; co zaś
w niej znajdziesz wspólnego ze zwierzętami, należy do zmysłowości.
3. Gdzie w duszy zaczyna się rozum. I gdzie nas, stopniowo postępujących w rozważaniu części duszy po raz pierwszy spotyka coś, co nie
jest wspólne ze zwierzętami, tam zaczyna się rozum.
4. Naucza o tym Augustyn w XII księdze De Trinitate,474 tak mówiąc:
„Zobaczmy gdzie jest jakieś pogranicze człowieka zewnętrznego i wewnętrznego. Cokolwiek bowiem mamy w duszy wspólnego z bydlęciem,
słusznie mówi się, że należy do człowieka zewnętrznego. Bo nie tylko ciało
będzie uważane za człowieka zewnętrznego, lecz w jakiejś mierze dołączone własne życie, którym żyją spojenia ciała i wszystkie zmysły, w które jest
wyposażony do odczuwania tego, co zewnętrzne. Wstępując więc do wewnątrz pewnymi stopniami rozważania po częściach duszy, gdzie zaczyna
występować coś, co nie jest nam wspólne ze zwierzętami, tam zaczyna się
rozum, gdzie można już rozpoznać człowieka wewnętrznego.”
5. O częściach rozumu. – Augustyn: „Wyższa zaś część rozumu tkwi
w oglądzie i poznaniu uzasadnień wiecznych;475 część niższa skłania się do
kierowania tym, co doczesne.” I „to nastawienie rozumu, którym kontemplujemy wieczne, przyznawana jest mądrości; ta zaś, przez którą dobrze
używamy rzeczy doczesnych, przyznawana jest wiedzy.” „Gdy zaś rozprawiamy o naturze ducha ludzkiego,476 rozprawiamy o jakiejś jednej rzeczy;
i nie dzielimy jej na te dwie, które wspomniałem, jak tylko przez zadania.”
– „Działanie zaś cielesnej albo zmysłowej duszy,477 które zmierza do zmysłów ciała, jest wspólne nam i bydlętom; różne jest od rozumu mądrości,
sąsiaduje zaś z rozumem wiedzy.”
[455] Rozdział 6d (145).
Że taki jest porządek grzeszenia lub upadania w nas, jaki był w pierwszych ludziach. Tego też nie należy pominąć, iż obecnie w jednym człowieku taki jest porządek i postęp pokusy, jaki poprzedził wówczas
w pierwszych rodzicach.
474

Rozdział 1, n. 1 (PL 42,997; CCL 50,356).
Tamże, rozdział 7, n. 12 (1005,367).
476
Tamże, rozdział 4, n. 4 (1000; 358).
477
Tamże, rozdział 12, n. 17 (1007; 371).
d
Rozdziały 6-12. Ta analogia opiera się na słowach Augustyna z De Genesi contra Manichaeos, II, rozdział 11, n. 15 (PL 34,204), spotkanych już w Glossa Mistrza do 1 Kor 11,8-10
(PL 191,1633 D); oraz w rozdziale 14, n. 21 (PL 34,207), które czyta się niżej w rozdziale 12,
n. 5. Poza Glossa już przytoczoną (PL 191,1633 B- 1634 D), zobacz Sentencje szkoły Anzelma
z Laon, nn. 452-453 (O. Lottin, Psychologie et morale, V,304); Piotr Abelard, Ethica, rozdział 3: „Do popełnienia grzechu często doprowadzani jesteśmy przez tych troje, jak zdarzyło się u pierwszych rodziców” (PL 178,645 D); a także Hugo, De sacramentis, I,8,13 (PL
176,315 C – 316 A).
475
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Rozdział 7e (146).
Że w nas jest niewiasta i mężczyzna oraz wąż i jakim sposobem.
Jak bowiem wtedy wąż namawiał niewiastę i ona zgodziła się, potem mężowi swemu dała i tak popełniony został grzech; tak i teraz w nas zamiast
węża jest zmysłowe działanie duszy, zamiast niewiasty niższa część rozumu, zamiast męża wyższa część rozumu. I to jest mężczyzna, który przez
Apostoła478 zwany jest wyobrażeniem i chwałą Bożą; a tamta jest niewiasta, która przez tegoż samego zwana jest chwałą mężczyzny.
Rozdział 8 (147).
1. O duchowym małżeństwie mężczyzny i niewiasty w nas. I między
tym mężczyzną a tą niewiastą jest jakby jakieś duchowe małżeństwo i przyrodzony układ, mocą którego wyższa część rozumu powinna jak gdyby mężczyzna przewodzić i panować; niższa zaś jak gdyby niewiasta powinna
podlegać i być posłuszna. Dlatego mężczyzna według Apostoła,479 nie powinien mieć nakrycia, lecz niewiasta.
[456] 2. O pomocy podobnej. I jak we wszystkich zwierzętach nie została znaleziona człowiekowi pomoc jemu podobna,480 lecz wzięta z niego,
aby została mu uformowana do małżeństwa; tak w częściach duszy, które
mamy wspólne z bydlętami, nie ma żadnej pomocy podobnej duchowi
naszemu.
3. Świadectwem Augustyna wykazuje, ze tak jest. Stąd Augustyn
w tym samym dziele:481 „To nasze, które w wykonywaniu doczesnych zajęć
tak działa, że nie jest nam wspólne z bydlęciem, jest zaiste rozumne, lecz
z owego rozumnego ducha, którym podlegamy rozumnej i niezmiennej
prawdzie, jest ono jakby wyprowadzone i przeznaczone do zajmowania się
oraz kierowania niższymi. Jak bowiem we wszystkich zwierzętach nie została
znaleziona mężczyźnie pomoc podobna jemu, tylko gdy wydobyta z niego
uformowana została do małżeństwa, tak duch nasz, którym poznajemy najwyższą prawdę, nie ma podobnej pomocy do korzystania z rzeczy doczesnych ile wystarczy naturze człowieka spośród tych części duszy, które
mamy wspólne z bydlętami. Dlatego nasze rozumne, nie wydzielone do
rozwodu jedności, lecz na pomoc wspólnoty jakby wywiedzione, dzieli się

e
Zobacz także Glossa Lombarda do 1 Kor 11,8-10: „Zapamiętaj, że według niektórych
zmysłowe działanie duszy jest zamiast węża, niższa część rozumu zamiast niewiasty, wyższa
część rozumu zamiast mężczyzny.” (PL 191,1634 B).
478
Zobacz: 1 Kor 11,7; porównaj: Augustyn, De Trinitate, XII, rozdział 7, n. 10 (PL
42,1003n; CCL 50,364n).
479
Zobacz 1 Kor 11,7-10.
480
Rdz 2,18.
481
De Trinitate, XII, rozdział 3, n. 3 (PL 42,999n; CCL 50,357n).
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w swoim zadaniu. I jak jednym jest ciało dwojga w mężczyźnie i niewieście,
tak umysł nasz i działanie, czy rozum i pożądanie rozumne, lub jeżeli
w jakiś sposób można wyraźniej powiedzieć, jedna natura ducha zawiera,
by jak o tamtych powiedziane zostało:482 będą dwoje w jednym ciele, tak
o tych można by mówić: dwoje w jednym duchu.” – Z tego to można pojąć,
jak w duszy człowieka istnieje obraz tego małżeństwa i jak w każdym z nas
duchowo jest tych troje, mianowicie: mężczyzna, niewiasta i wąż.
Rozdział 9f (148).
1. Jak przez tych troje dokonuje się w nas pokusa. Pozostaje teraz
ukazać, w jaki sposób przez tych troje dokonuje się w nas grzech; gdzie
można rozpoznać, jeśli starannie zwróci się uwagę, co w duszy jest śmiertelnym albo powszednim grzechem.
2. Jak bowiem tam wąż namawiał niewiastę, a niewiasta mężczyznę, tak
i w nas zmysłowe poruszenie, gdy pocznie wabienie grzechu, jak wąż namawia niewiastę, mianowicie niższą część rozumu, to jest rozum wiedzy;
on [457] jeżeli się zgodzi na wabienie, niewiasta je zakazane jadło. Potem
daje z niego mężczyźnie, gdy wyższej części rozumu, to jest rozumowi
mądrości, to samo wabienie podsuwa; jeżeli on zgadza się, wtedy mężczyzna także z niewiastą kosztuje zakazanego jadła.
3. Kiedy grzech jest powszedni. Jeżeli więc wabienie grzechu trzymane jest tylko w poruszeniu zmysłowym, grzech jest powszedni i najlżejszy.
Rozdział 10 (149).
Kiedy niewiasta sama spożywa zakazane jadło. Jeżeli zaś niższa część
rozumu zgodziłaby się, tak że trzymana byłaby samą rozkoszą myśli, bez
woli dokonania, niewiasta sama spożyła, nie mężczyzna, którego powagą
wola powstrzymywana jest, by nie doszła aż do uczynku.
Rozdział 11 (150).
Kiedy mężczyzna także spożywa: wtedy jest grzech śmiertelny.
Jeżeli zaś jest pełna wola dokonania, by jeśli zaistnieje możliwość doprowadzona została do skutku, także mężczyzna spożywa, ponieważ wyższa
część rozumu zgadza się na wabienie: i wtedy jest grzech godny potępienia i ciężki.

482

Rdz 2,24.
Rozdziały 9-12, zobacz: A. Landgraf, Partes animae, norma gravitatis peccati, w Bohoslavia 2(1924)97-117,269-295. – Rozdziały 10-11. Pewne rzeczy dosłownie jak w tejże Glossa
Lombarda (PL 191.1634 C).
f
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Rozdział 12 (151).
1. W kosztowaniu niewiasty rozróżnij: czasem śmiertelny, czasem
powszedni. Kiedy zaś niewiasta kosztuje bez męża, czasem grzech jest
śmiertelny, czasem powszedni. Jak bowiem zostało powiedziane,483 niewiasta wtedy kosztuje bez mężczyzny, gdy grzech tak jest trzymany rozkoszą myśli, że nie postanawia się wykonać; albo gdy jakiś kres i miara
stosowana jest do grzechu przez mężczyznę, by nie wolno było niewieście
wyuzdaną wolnością posunąć się do grzechu. – Powtarza kiedy niewiasta kosztuje bez mężczyzny, ukazując kiedy jest powszedni a kiedy
ciężki. Jeżeli więc grzech nie jest długo trzymany rozkoszą myślenia, lecz
natychmiast, gdy dotknął niewiasty, odpędzany jest powagą mężczyzny,
jest powszedni. Jeżeli zaś długo trzymany jest w rozkoszy myślenia, chociaż nie ma woli dokonania, jest śmiertelny; i za niego potępieni będą
razem mężczyzna i niewiasta, to jest cały człowiek, ponieważ wtedy mężczyzna nie powściągnął niewiasty, jak powinien, stąd można mówić, że się
zgodził.
2. [458] Powtórzenie ujmujące sumę. Przeto bym krótko ujął sumę,
kiedy grzech tak w duszy poczyna się, że postanawia go popełnić, albo nawet
popełnia, jeden często, inny choćby raz, albo też kiedy rozkoszą myślenia
długo jest trzymana, jest śmiertelny. Kiedy zaś jest tylko w poruszeniu zmysłowym, jak powiedzieliśmy wyżej,484 wtedy jest najlżejszy, ponieważ wtedy
umysł się nie rozkoszuje.
3. Dlaczego powiedział „często” lub „raz”. Dlatego zaś wyżej powiedział:485 „jeden często, inny raz”, ponieważ są takie, które jeśli raz tylko
zostały popełnione, albo postanowione do wykonania, potępiają; niektóre zaś tylko częściej się zdarzają lub postanawiane są do wykonania, jak
o pustych słowach i tego rodzaju.
4. Augustyn w powadze potwierdza, że tak jest. Augustyn zaś w XII
księdze De Trinitate tak to przekazuje:486 „Tak jak w owym małżeństwie
pierwszych ludzi wąż namówił do zjedzenia, niewiasta zaś nie jadła sama,
lecz dała swemu mężowi i razem zjedli; tak i w pewnym tajemnym małżeństwie, co w jednym człowieku dzieje się i rozpoznaje, gdy do rozumu
wiedzy, który obraca się żywotnością rozumowania w wykonywaniu rzeczy doczesnych, zwierzęcy zmysł wprowadza jakieś wabienie, wtedy jakby
wąż mówił do niewiasty; na to wabienie zaś się zgodzić, to jest z drzewa
zakazanego spożywać.” – Kiedy niewiasta sama kosztuje. „Lecz ta zgoda,
jeżeli zawarta jest w samej rozkoszy myślenia, członki zaś tak są powstrzymywane wyższą władzą, by nie dawały oręża niesprawiedliwości
483

Jak wyżej, rozdział 10.
W rozdziale 9, n. 3.
485
Nieco wyżej w numerze poprzednim.
486
Rozdział 12, nn. 17-18 (PL 42,1007n; CCL 50,371nn), skąd cały numer 4.
484
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grzechowi,487 sądzę, że należy tak oceniać, jakby niewiasta sama jadła
z drzewa zakazanego.” – Kiedy niewiasta kosztuje z mężczyzną. „Jeżeli zaś w tej zgodzie tak postanowiony jest jakiś grzech, że gdyby była moc,
także czynem byłby dopełniony, należy pojmować, że niewiasta dała zakazany pokarm do wspólnego jedzenia swemu mężowi. Grzech bowiem
nigdy nie może być duchem postanowiony, nie tylko by miło myśleć, lecz
także by skutecznie popełnić, jeżeli i ów zamiar, w którym jest najwyższa
władza poruszania członków do dzieła lub powstrzymania od dzieła, nie
przystosuje się do złej czynności.” – Czy jest śmiertelne to, co trzyma
się w samej rozkoszy myślenia. „I zaiste gdy sam duch cieszy się rzeczami niedozwolonymi, wprawdzie nie postanawiając, że mają być wykonane, trzymając jednak i obracając chętnie to, co natychmiast gdy ducha
dotknęło, odrzucone być [459] powinno, nie należy przeczyć, że jest grzechem; lecz o wiele mniej niż gdy postanawia się także czynem wypełnić.
I dlatego trzeba prosić o przebaczenie takich również myśli, i bić w piersi
i mówić:488 Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bo nie tak, jak w owych dwojgu pierwszych ludziach, każdy
nosił własną osobę, i dlatego, gdyby sama niewiasta zjadła niedozwolone
pożywienie, sama zaiste kaźnią śmierci byłaby ukarana. Tak można powiedzieć o jednym człowieku, jeśli niedozwolonymi rozkoszami, od których
natychmiast powinien się odwrócić, sama myśl chętnie się pasie, a nie
postanawia się popełniać zła, lecz tylko mile w pamięci jest utrzymywane,
jakby niewiastę można było potępić bez mężczyzny. Nie wolno tak wierzyć! To bowiem jest jedna osoba, jeden człowiek, i cały będzie potępiony, chyba że to, co bez woli czynienia, lecz tylko z wolą cieszenia tym
ducha, uważa się za grzech samego myślenia, byłoby przez łaskę Pośrednika odpuszczane.”
5. Augustyn. To samo również w II księdze Contra Manichaeos o tym
samym tak wypowiada:489 „Apostoł rzecze:490 Wedle księcia mocy powietrznych, ducha, który teraz działa w synach niedowiarstwa. Czy więc widzialny im się ukazuje, albo jakby w cielesnych miejscach do nich podchodzi i działa? [Zaiste nie], lecz dziwnymi sposobami przez myślenie podsuwa co może. Tym pokusom należy się przeciwstawiać: Bo nie tajne nam
są zamysły jego.491 Jakim bowiem sposobem przystąpił do Judasza, gdy
przekonał go, aby Pana wydał? Czy w miejscach, albo przez te oczy mu się
ukazał? Lecz zaiste, jak zostało powiedziane,492 w serce jego wszedł. Człowiek zaś odpędza go, jeżeli strzeże raju. Bóg bowiem posadził człowieka
487

Rz 6,13.
Mt 6,12.
489
De Genesi contra Manichaeos, II, rozdział 14, nn. 20-21 (PL 34,200n).
490
Ef 2,2.
491
2 Kor 2,11.
492
Zobacz Łk 22,3; J 13,2.
488
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w raju, aby uprawiał i strzegł go,493 ponieważ tak powiedziano Kościołowi w Pieśni nad Pieśniami:494 Ogród zamknięty, zdrój zapieczętowany;
gdzie mianowicie nie wpuszcza się owego kusiciela przewrotności. Lecz
jednak przez niewiastę uwiódł. Bo też rozum nasz nie może być doprowadzony do zgody na grzech, jak tylko gdy rozbudzona zostanie rozkosz
w tej części ducha, która powinna być posłuszna rozumowi jak sternikowi
mężczyźnie. – Także w każdym z nas nic innego się nie dzieje, gdy ktoś
popada w grzech, niż wtedy stało się w tych trojgu: wężu, żonie i mężu.
Bo najpierw jest pokusa, czy przez myślenie, czy przez zmysły [460] ciała:
albo widzeniem, albo dotykaniem, albo słuchaniem, albo smakowaniem,
albo wąchaniem. Gdy ta pokusa zostanie uczyniona, jeżeli nasza pożądliwość nie zostanie poruszona do grzechu, podstęp węża będzie wykluczony. Jeżeli zaś byłaby poruszona, będzie już jakby niewieście wmówione.
Lecz czasem rozum mężnie kiełzna i ujarzmia nawet poruszoną pożądliwość; gdy to się dzieje, nie upadamy w grzech, lecz z jakimś zmaganiem
jesteśmy wieńczeni. Jeżeli zaś rozum zgadza się i postanawia zrobić, co lubieżność poruszyła, człowiek wyganiany jest z wszelkiego życia szczęśliwego tak jak z raju. Już bowiem grzech jest poczytany, nawet gdyby nie
nastąpił czyn, kiedy sumienie trzymane jest winne w zgodzie.
6. Dlaczego powiedział to o częściach duszy. To o częściach duszy
wtrąciliśmy, by natura samej duszy pełniej została poznana, i by zrozumiano według której jej części jest w niej wolny osąd, mianowicie według rozumu; przez niego popełniany jest każdy grzech śmiertelny, lecz nie każdy
powszedni, ten mianowicie, który polega na samym tylko poruszeniu zmysłowości.
Rozdział 13 (152).
Że zmysłowość często w Piśmie inaczej niż wyżej jest brana, mianowicie, że pod jej nazwą pojmowana jest również niższa część rozumu.
Nie należy zaś pomijać milczeniem, że często w Piśmie495 pod nazwą zmysłowości pojmuje się nie tylko to w duszy, co jest nam wspólne z bydlęciem,
lecz także niższą część rozumu, która dba o zarząd rzeczy doczesnych.496
Co pilny czytelnik w urywkach Pisma, gdzie o niej mowa, czujnie zauważy.
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Rdz 2,15.
Pnp 4,12.
495
To znaczy raczej na świętej karcie, czyli w teologii. Zobacz: Augustyn, De Trinitate, XII,
rozdział 13, n. 20: „I nie umyka mi, że niektórzy będący przed nami wybitni obrońcy katolickiej wiary i wykładowcy słowa Bożego, gdy w jednym człowieku, którego czuli, że cała dusza
dobra jest jakimś rajem, szukali tych dwojga, mężczyznę nazwali duchem, niewiastę zaś zmysłem ciała... Ja nie uważałem, że zamiast niewiasty trzeba położyć zmysł ciała, który widzimy,
że jest wspólny nam i zwierzętom, lecz chciałem położyć coś, czego zwierzęta nie mają; a zmysł
ciała bardziej uważałem, że trzeba pojmować zamiast węża.” (PL 42,1008n; CCL 50,373n).
496
Zobacz wyżej, Dystynkcja XXIV, rozdziały 4-5.
494
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[461] DYSTYNKCJA XXV g
Rozdział 1 (153).
1. Powraca do rozważania wolnej woli. Już zaś powróćmy do zadania,
mianowicie do rozważania wolnej woli.497
2. Określenie wolnej woli według filozofów, która zgadza się z powyższym przekazem. Co filozofowie498 określając nazwali: „wolny sąd
o woli”, ponieważ owa moc i sprawność woli oraz rozumu, która wyżej powiedzieliśmy, że jest wolnym osądem, jest wolna do czegokolwiek, ponieważ swobodnie może poruszać się do tego lub do tamtego. Osąd zwie się
więc wolny co do woli, ponieważ dobrowolnie może się poruszać i swobodnym pożądaniem może być niesiony do tego, co osądza jako dobre lub
złe, albo osądzić jest zdolny.
3. Że wolna wola dotyczy przyszłego i nie każdego przyszłego. To zaś
wiedzieć należy, że wolna wola nie odnosi się do teraźniejszości lub do
przeszłości, lecz do rzeczy przyszłych przygodnych. Co bowiem teraz jest,
jest określone; i nie jest w naszej mocy, by wtedy było, lub nie było, kiedy
jest. Może bowiem nie być, lub inaczej być później; lecz nie może nie być,
gdy jest, albo czym innym być, gdy jest tym, czym jest. Lecz w przyszłości
czy będzie to, czy coś innego, należy do wolnej woli. – Ale nie wszystko, co
przyszłe, wchodzi pod władzę wolnej woli, lecz tylko to, co dzięki wolnej
woli może się stać lub nie stać. Jeżeli ktoś [462] bowiem coś takiego zechce, albo każe zrobić, co w żaden sposób nie jest w jego mocy, lub co bez
jego nakazu również by się stało, w tym nie ma on wolnej woli.
4. Że powyższy opis wolnej woli nie przypada Bogu, ani tym, którzy są uwielbieni. A mianowicie według powyższego oznaczenia wolna
wola wydaje się istnieć w tych tylko, którzy mogą wolę zmieniać i skłaniać
do przeciwieństw, w których mocy jest mianowicie wybierać dobro lub zło
oraz jedno z dwojga zgodnie z wyborem czynić lub opuszczać; według tego
ani w Bogu, ani w tych wszystkich, którzy umocnieni są tak wielką łaską,
że już nie mogą grzeszyć, wolnej woli być nie może.

g

Zobacz J. Schupp, Die Gnadenlehre... 67-88; O. Lottin, Libre arbitre e liberté depuis
saint Anselme..., w Psychologie et morale, I,15-30. – Rozdział 1, numer 2, złożony z Piotra
Abelarda, Theologia Scholarium, III,7 (PL 178,1110 A) oraz Hugona, De sacramentis, I,5,21
(PL 176,255 C-D). – Numer 3. Zmieszany z Summa sententiarum, III,9 (PL 171,1130 A;
176,102 B) oraz Hugona, tamże, 22 (256 A), wreszcie z Abelarda (1110 B). – Numery 4-5:
Z Piotra Abelarda (1110 C-D, 1111 A); powaga zaś Ambrożego wzięta jest z Summa sententiarum, III,9 (PL 171,1132 D – 1133 A; 176, 104 D – 105 A).
497
Mianowicie do Dystynkcji XXIV, rozdział 3.
498
Boecjusz, In librum Aristotelis de interpretatione, editio secunda seu maiora commentaria, III: “Lecz wolną wolą jest, co same nawet wyrazy zdradzają wolny nam sąd o woli.”
(PL 64,492 D).
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5. Że w Bogu jest wolna wola. Lecz że Bóg ma wolną wolę uczy Augustyn w XXII księdze De civitate Dei,499 tak mówiąc: „Zaiste czy należy przeczyć, że Bóg sam ma wolną wolę, ponieważ nie może grzeszyć?” – Ambroży
też w księdze De Trinitate powiada:500 „Paweł rzecze,501 że wszystko
sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna tak jak chce,
to znaczy zgodnie z sądem wolnej woli, a nie z ulegania konieczności.
Rozdział 2h (154).
Jak w Bogu bierze się wolną wolę. Lecz inaczej bierze się wolną wolę
w Stwórcy niż w stworzeniach. Wolną wolą bowiem Boga zwie się jego najmądrzejsza i wszechmocna wola, która nie z konieczności, lecz swobodną
dobrocią czyni wszystko tak jak chce. – I dlatego Hieronim zwracając
uwagę, że wolna wola nie tak istnieje w Bogu, jak istnieje w stworzeniach,
wydaje się wykluczać z niego wolną wolę, mówiąc w jakiejś homilii De filio
prodigo:502 „Sam tylko Bóg jest tym, na kogo grzech nie pada i paść nie
może; wszystko inne, ponieważ ma wolną wolę, w obie strony może się
skłonić.” Gdy mówi „wszystko inne”, wskazuje, że wolna wola jaka jest
w innych, nie istnieje w Bogu.
[463] Rozdział 3i (155).
Że aniołowie i święci, którzy są już uwielbieni, mają wolną wolę.
Aniołowie zaś i święci, którzy już z Panem szczęśliwie żyją i tak umocnieni
są łaską szczęśliwości, że skłonić się do złego ani nie chcą, ani nie mogą,
nie są pozbawieni wolnej woli. – Stąd Augustyn w XXII księdze De civitate
Dei mówi:503 „Jak pierwsza nieśmiertelność była, którą Adam utracił: móc
nie umrzeć, tak pierwsza wolna wola: móc nie zgrzeszyć; ostateczna: nie
móc zgrzeszyć.” – Ten sam w Enchiridion:504 „Trzeba było, by człowiek najpierw powstał, żeby mógł chcieć dobrze i źle; potem zaś będzie taki, że nie
będzie mógł chcieć źle, ale nie będzie dlatego pozbawiony wolnej woli.”

499

Rozdział 30, n. 3 (PL 41,802; CSEL 40-II,667; CCL 48,864).
To znaczy: De fide, II, rozdział 6, n. 48 (PL 16 [1845]569 C; CSEL 78,72).
501
1 Kor 12,11.
h
Mieszanina z Summa sententiarum, III,9 (PL 171,1132 D – 1133 A; 176,104 D – 105 A);
oraz Piotra Abelarda, Theologia Scholarium, III,7 (PL 178,1110 C), gdzie Mistrz znalazł tytuł
«w homilii o synu marnotrawnym». Zobacz także jego Glossa do Ps 142,2 (PL 191,2249 A).
502
Epistola 21 (ad Damasum), n. 40 (PL 22[1859]393; CSEL 54,139n).
i
Zobacz: Summa sententiarum, III,9: „Także dobrzy aniołowie nie są bez wolnej woli”
(PL 171,1132 C; 176,104 C). Pierwsza powaga Augustyna zaczerpnięta jest z Abelarda, Theologia Scholarium, III,7 (PL 178,1111 A). Tekst zaś: Enchiridion, (tu i w rozdziale 4), Mistrz
wziął bezpośrednio z oryginału.
503
Rozdział 30, n. 3 (PL 41,802n; CSEL 40-II,667; CCL 48,864).
504
Rozdział 105 (PL 40,281; CCL 46,106).
500
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Rozdział 4k (156).
1. Że wola będzie wolniejsza, kiedy nie będzie mogła grzeszyć. –
Augustyn:505 „O wiele bowiem wolniejsza będzie wola, która zupełnie nie
będzie mogła służyć grzechowi. Bo albo nie jest wolą, albo nie powinna być
nazywana wolną, którą chcemy być szczęśliwi tak, byśmy nie tylko nie chcieli być nieszczęśliwi, lecz w ogóle chcieć nie mogli. Jak bowiem dusza nasza
nawet teraz nie chce nieszczęścia, tak zawsze będzie miała nie chcieć nieprawości. Lecz trzeba było zachować porządek, którym Bóg chciał okazać jak dobre jest stworzenie rozumne, które mogłoby też zgrzeszyć, chociaż lepiej
byłoby, żeby grzeszyć nie mogło.” – Oto tymi słowy jawnie dorzuca się, że po
umocnieniu szczęśliwości będzie w człowieku wolna wola, którą nie będzie
mógł grzeszyć, a teraz jest w aniołach i w świętych, którzy są z Panem; i to tym
swobodniej, im wolniejsi od grzechu i skłonniejsi do dobra. Im bowiem ktoś
dalej jest od tej niewoli grzechu, o której napisane jest:506 Kto czyni grzech,
niewolnikiem jest grzechu, tym w wyborze dobra swobodniejszy ma osąd.
[464] 2. Oczywista i wystarczająca zasada, dlaczego mówi się, że
jest wolna wola. Dlatego, jeżeli starannie wejrzeć, wydaje się, że wola dlatego zwie się wolna, ponieważ bez przymusu i konieczności może pragnąć
lub wybrać, co z rozumu postanowiła.
Rozdział 5l (157).
O różnicy wolnej woli w różnych czasach. Z powyższego przejrzyste
staje się, że większa była pierwsza wolność woli niż druga, a trzecia o wiele
większa niż druga, lub pierwsza. Pierwsza bowiem wolność woli była ta,
w której mógł grzeszyć i nie grzeszyć; ostateczna zaś będzie, w której będzie
mógł nie grzeszyć i nie będzie mógł grzeszyć; pośrednia zaś jest ta, w której
może grzeszyć i nie może nie grzeszyć: przed naprawą nawet śmiertelnie,
po naprawie zaś co najmniej powszednio.507
Rozdział 6m (158).
O czterech stanach wolnej woli. I można w człowieku oznaczyć cztery
stany wolnej woli. Przed grzechem bowiem nic nie przeszkadzało do dobra,
nic nie pobudzało do zła. Nie miał słabości do zła, i miał pomoc do dobra.
k

Wniosek Mistrza, pod koniec numeru 1 oraz w numerze 2, zaczerpnięty od Abelarda,
jak wyżej (PL 178,1110 D – 1111 A).
505
Enchiridion, jak wyżej.
506
J 8,34.
l
Z Hugona, De sacramentis, I,6,16 (PL 176,272 D – 273 A); zobacz także Augustyna,
wyżej w rozdziale 3.
507
O tym rozdziale i następnym zobacz Augustyna, De correptione et gratia, rozdział 12,
n. 33 (PL 44,936); In Epistolam ad Romanos 3,20 (PL 35,2065n).
m
W jaki sposób spojony jest z Summa sententiarum, III,9 (PL 171,1130 A; 176,102 B-C)
oraz Hugona, De sacramentis, I,6,16 (PL 176,272 C – 273 B), zgrabnie ukazuje H. Weis-
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Wtedy bez błędu rozum mógł osądzać, a wola bez trudności pragnąć dobra. – Po grzechu zaś, przed naprawą łaski, uciskany jest i zwyciężany przez
pożądliwość; i ma słabość w złu, lecz nie ma łaski w dobru; i dlatego może
grzeszyć i nie może nie grzeszyć, nawet potępieńczo. – Po naprawie zaś,
przed umocnieniem, jest uciskany przez pożądliwość, lecz nie zwyciężany;
i ma wprawdzie słabość w złu, lecz łaskę w dobru: by mógł grzeszyć z powodu wolności i słabości, a mógł nie grzeszyć do śmierci z powodu wolności i łaski wspierającej; jednak jeszcze nie ma możliwości nie grzeszyć
w ogóle, lub nie móc grzeszyć, z powodu słabości jeszcze doskonale nie
pochłoniętej i z powodu łaski jeszcze doskonale nie [465] dopełnionej. –
Po umocnieniu zaś, całkowitym pochłonięciu słabości i dopełnieniu łaski,
nie będzie mógł być zwyciężany ani uciskany i wtedy będzie miał: nie móc
grzeszyć.
Rozdział 7n (159).
1. O zepsuciu wolnej woli przez grzech. Stąd jasne jest, że prócz innych kar, człowiek za ten grzech zaciągnął karę w zepsuciu oraz zgnębieniu wolnej woli. Przez ów bowiem grzech zepsute zostały w człowieku
dobra przyrodzone, a odebrane darmowe. To był bowiem ten, który został
poraniony i ograbiony przez zbójców:508 zraniony zaiste w dobrach przyrodzonych, których nie został pozbawiony: inaczej nie mogłaby dokonać
się naprawa; ograbiony z darmowych, które przez łaskę dodane były do
przyrodzonych. To są dary dobre i dary doskonałe,509 z których jedne są
zepsute przez grzech, te przyrodzone, jak umysł, pamięć, rozum: inne zabrane, te darmowe. Chociaż i przyrodzone są z łaski: należą do generalnej
łaski Boga; często jednak dokonuje się tego rozróżnienia, gdy wyraz „łaska”
odniesie się do gatunku, a nie do rodzaju.
2. Wolność więc woli została zepsuta przez grzech i po części utracona.
Dlatego Augustyn w Enchiridion:510 „Człowiek źle korzystając z wolnej woli i ją stracił i siebie. Gdy bowiem grzeszył wolną wolą, przez zwycięski
grzech utracona została i wolna wola: Od kogo bowiem się jest zwyciężonym, tego się jest i niewolnikiem.511 – Oto mówi, że człowiek utracił
weiler, La «Summa Sententiarum» source..., w Recherches de Théologie ancienne et médievale 6(1934)159n; zobacz także: L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur...,
463 nn.
n
Zobacz: J. Schupp, Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus, 67-88. Słowa wprowadzające ten rozdział zaczerpnięte są z Summa sententiarum, III,8 (PL 171,1129 A-B; 176,101 C).
Czy zaś wykład przypowieści wzięty został, czy nie, od Bernarda z Cluny, Instructio sacerdotis, I, rozdział 1 (PL 184,773 D – 774 C, 775 A), nie jest jasne, ponieważ jego chronologia
pozostaje do pewnego stopnia nieokreślona, nasz zaś pogląd jest raczej negatywny.
508
Zobacz Łk 10,30 I wpadł między zbójców, którzy go też złupili i rany zadawszy
odeszli, na pół umarłego zostawiając.
509
Zobacz Jk 1,17: Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały z wysoka zstępuje.
510
Rozdział 30 (PL 40,246n; CCL 46,65).
511
2 P 2,19.
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wolną wolę, nie ponieważ po grzechu człowiek wolnej woli nie miał, lecz
ponieważ wolność woli utracił: wprawdzie nie całą, lecz wolność od nieszczęścia i od grzechu.
[466] Rozdział 8o (160).
1. O trzech sposobach wolności woli. Wolność jest bowiem trojaka,
mianowicie od konieczności, od grzechu, od nieszczęścia.
2. O wolności od konieczności. Od konieczności i przed grzechem i po
grzechu wola jest wolna. Jak bowiem nie mogła być zmuszona wtedy, tak
teraz. Dlatego wola słusznie jest przez Boga sądzona, bo zawsze wolna jest
od konieczności i nigdy zmuszona być nie może. Gdzie konieczność, tam
nie ma wolności; gdzie nie ma wolności, nie ma i woli; i dlatego nie ma
zasługi. Ta wolność jest we wszystkich, zarówno w złych, jak w dobrych.
3. O wolności od grzechu. Jest i inna wolność, mianowicie od grzechu, o której mówi Apostoł:512 Gdzie Duch Pański, tam wolność. A Prawda
w Ewangelii:513 Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. –
Ta wolność wyzwala z niewoli grzechu i czyni sługami sprawiedliwości, jak
na odwrót niewola grzechu czyni wolnymi od sprawiedliwości. Stąd Apostoł:514 Wyzwoleni z grzechu staliście się sługami sprawiedliwości, a także:515
Gdyście byli niewolnikami grzechu, byliście wyzwoleni ze sprawiedliwości. – Tę wolność człowiek utracił grzesząc; i dlatego Augustyn powiada,516
że „człowiek źle posługując się wolną wolą i siebie zgubił i ją”, ponieważ
przez grzech utracona została wolność, nie od konieczności, lecz od grzechu: Kto czyni grzech, jest niewolnikiem grzechu.517
4. Kto ma tę wolność, mianowicie od grzechu, i przez co. Tę wolność,
która jest od grzechu, tylko ci obecnie mają, których Syn przez łaskę uwalnia
i naprawia: nie tak, by byli całkiem bez grzechu w tym śmiertelnym ciele, lecz
by w nich grzech nie panował, ani nie królował. – I to jest prawdziwa i dobra
wolność, która rodzi służbę dobrą, mianowicie sprawiedliwości. Stąd Augustyn w Enchiridion:518 „Do czynienia sprawiedliwości ktoś nie będzie wolny,
chyba że uwolniony od grzechu zacznie być [467] sługą sprawiedliwości;
o
Rozdział 8, numery 1-5, z nielicznymi wyjątkami (na przykład powagami Augustyna),
tekst sporządzony z Summa sententiarum, 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,
Psychologie et morale, V,87), a częściowo z Bernarda z Clairvaux, De gratia et libero arbitrio,
rozdziały 2-3 (PL 182,1004n; wydanie Rzymskie 3(1963)170-173). Porównaj: J. Schupp, Die
Gnadenlehre, 108, przypis 9.
512
2 Kor 3,17.
513
J 8 36.
514
Rz 6,18.
515
Rz 6,20.
516
Jak wyżej: Dystynkcja XXV, rozdział 7, n. 2.
517
J 8,34.
518
Rozdział 30 (PL 40,247; CCL 46,66).
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i to jest prawdziwa wolność dzięki sprawiedliwości rzetelnego czynu, a zarazem i pobożna służba dzięki posłuszeństwa przykazaniu.”
5. Jest inna wolność, nieprawdziwa, połączona ze złą niewolą, która jest
do czynienia zła: gdzie rozum nie zgadza się z wolą, osądzając, że nie należy czynić tego, czego wola pragnie. Na czynienie zaś dobra rozum zgadza
się z wolą; i dlatego tam jest wolność prawdziwa i zbożna. – O wolności
zaś do zła i o złej niewoli mówi Augustyn w Enchiridion:519 „Jaka może być
wolność poddanego niewolnika, jak tylko gdy rozkoszuje go grzeszenie?
Swobodnie bowiem służy, kto chętnie czyni wolę swego pana; i dlatego
wolny jest do grzeszenia, kto jest niewolnikiem grzechu.”
6.p Zagadnienie wolności do zła, czy jest ona wolnością wolnej
woli, czy inną. Tu można zapytać, czy ta wolność, którą ktoś jest wolny do
zła, jest wolnością woli. Jeżeli bowiem jest wolnością woli, jest zaiste dobrem, ponieważ wolność woli jest przyrodzonym dobrem. – Odpowiedź
według niektórych.520 Niektórym wydaje się. Że jest wolność woli, która
zawsze jest dobra; lecz z powodu niewoli grzechu jest bardziej wolna i skłonna
do grzechu i dlatego mówi się, że nie jest wolnością prawdziwą, ponieważ
jest do zła. – Według innych. Innym zaś zdaje się,521 że ta wolność do zła, którą
wyżej wspomniał Augustyn,522 nie jest samą wolnością woli, lecz jest pewną
skłonnością do grzechu i krzywizną, która z grzechu pochodzi i jest zła.
7. Zagadnienie drugie o wolności do dobra, czy jest ono wolnością
woli czy nie. Podobnie też zwykło się pytać, czy ta prawdziwa wolność,
która jest do czynienia sprawiedliwości, jest samą wolnością woli. – Odpowiedź według niektórych. – Augustyn. Niektórzy mówią, że ona jest nią,
lecz naprawiona przez łaskę, którą wsparta wolna jest do dobra; bez łaski
zaś nie jest wolna do dobra. Stąd Augustyn w Enchiridion:523 „Ta [468]
wolność do czynienia dobrze, skąd człowiekowi będzie dodana i sprzedana, jeśli nie odkupi go ten, kto mówi:524 Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie? Zanim to w człowieku zacznie się dziać, jakim
sposobem ktoś chwali się wolną wolą, kto jeszcze nie jest wolny do dobrego
działania?” Oto otwarcie wykazuje, że wolna wola uwalniana jest przez
łaskę, by ktoś przez nią dobrze czynił. I dlatego mówią, że ta wolność jest
519

Tamże.
Zobacz sentencje szkoły Anzelma z Laon, nn. 322 i 521 (O. Lottin, Psychologie et morale,
V,253,334); oraz inne w Sententiae divinae paginae, wyd. F. Bliemetzrieder, BGPTMA XVIII,
zeszyt 2-3, 27n.
520
Jest to zdanie Augustyna, De correptione et gratia, rozdział 1, n. 2: „Trzeba 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 zdanie jest Anzelma Kantuaryjskiego, De libertate arbitrii, rozdział 1 (PL 158,489nn).
Hugo z Amiens, Dialogorum seu Quaestionum theologicarum libri VII, III,5 (PL 192.1168
C – 1169 A); zobacz także drugą serię przypisów.
522
To jest w n. 5.
523
Rozdział 30 (PL 40,247; CCL 46,66).
524
J 8,36.
p
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prawdziwa, która jest do czynienia dobrze, którą wyżej wspomina Augustyn,525 że jest to sama wolność woli, łaską Bożą uwolniona i wsparta. –
Według innych. Inni zaś myślą, że nie ona jest wolnością woli, lecz jakaś
inna, która z łaski i wolnej woli, gdy Bóg działa w duszy człowieka, zaczyna
istnieć, gdy jest naprawiany.
8.r Pewne wyjaśnienie obu zagadnień, które mówi, że wolność do
dobra i do zła jest wolnością woli. Lecz nam bardziej podoba się, by tą
wolnością woli była i ta, którą ktoś jest wolny do czynienia zła, i ta którą
ktoś wolny jest do czynienia dobra. Z różnych bowiem przyczyn otrzymuje różne nazwy. Nazywana jest bowiem wolnością do czynienia zła, zanim
przez łaskę zostanie naprawiona; lecz gdy przez łaskę zostanie naprawiona, nazywa się wolnością do czynienia dobra; ponieważ przed łaską wola
jest wolna do zła, przez łaskę zaś staje się wolna do dobra. Zawsze więc
wola człowieka jest w jakiś sposób wolna, lecz nie zawsze jest dobra: nie
jest bowiem dobra, jak tylko uwolniona od grzechu; jest jednak wolna
od konieczności. Stąd Augustyn w księdze De gratia et libero arbitrio:526
„Wola zawsze jest w nas wolna, ale nie zawsze jest dobra. Bo albo jest wolna od sprawiedliwości, gdy służy grzechowi, i wtedy jest zła; albo wolna
jest od grzechu, gdy służy sprawiedliwości, i wtedy jest dobra.”
9. O wolności od nieszczęścia. Jest znowu wolność od nieszczęścia,
o której Apostoł mówi:527 I samo stworzenie wyswobodzone będzie z niewoli skażenia na wolność chwały synów Bożych. Tę wolność miał człowiek
przed grzechem, ponieważ wolny był od wszelkiej biedy i nie był dotknięty
żadną uciążliwością i pełniej będzie miał w przyszłej szczęśliwości, gdzie
nie będzie mógł być nieszczęśliwy. Lecz w tym życiu, które jest między grzechem pierworodnym a ostatecznym umocnieniem, nikt od nieszczęścia nie
jest wolny, ponieważ od kary za grzech nie jest wolny.
[469] 10. Powtarza o zepsuciu wolnej woli i dodaje coś innego. Z powyższych widać już w czym przez grzech umniejszona albo zepsuta została wolna wola: ponieważ przed grzechem człowiek nie miał żadnej
trudności i żadnej przeszkody do dobra ze strony prawa członków ciała,
żadnej podniety lub zachęty do zła. Teraz zaś przez prawo ciała ma przeszkodę do dobra, a do zła jest podniecany, by nie mógł chcieć i dokonać
dobra, jeżeli nie zostanie uwolniony i wsparty przez łaskę, bo jak mówi
Apostoł:528 grzech mieszka w ciele.
525

Dystynkcja XXV, rozdział 8, n. 4.
Numery 8-10. Powaga Augustyna zaczerpnięta jest z Summa sententiarum, III,9 (PL
171,1130 D – 1131 A; 176,103 A), skąd też z wielu zaiste dodatkami, numer 9, gdzie ta sama
Summa znowu zależy od świętego Bernarda (PL 182,1005 B; wydanie Rzymskie, III,170);
i numer 10.
526
Rozdział 15, n. 31 (PL 44,899).
527
Rz 8,21.
528
Rz 7,17-18: grzech, który we mnie mieszka. Bo wiem, że we mnie, to jest w ciele moim,
nie mieszka dobro.
r
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11. Że wolna wola nie jest jednakowo w dobrych i złych, oraz do
dobra i do zła. Wolna więc wola, chociaż zawsze i w każdym z osobna jest
wolna, nie jest wszakże jednako wolna w dobrych i złych oraz do dobra i do
zła. Wolniejsza jest bowiem w dobrych, gdzie jest uwolniona, niż w złych,
gdzie uwolniona nie jest; i wolniejsza jest do zła, które może sama przez się,
niż do dobra, którego nie może, jeśli łaską nie jest uwalniana i wspierana.
Rozdział 9s (161).
1. O wolności: która jest z łaski, a która z natury. Wolność więc od
grzechu i od nieszczęścia jest z łaski, wolność zaś od konieczności jest
z natury. Obie wolności, mianowicie natury i łaski, obejmuje Apostoł, gdy
w osobie człowieka nie odkupionego mówi:529 Chcieć potrafię, ale do
wykonania dobrego nie znajduję. Jakby rzekł: Mam wolność natury, lecz
nie mam wolności łaski; dlatego nie ma u mnie doskonałości dobra.
2. Czego nie może ludzka wola sama przez się, a czego przez łaskę.
Bo wola człowieka, którą ma z natury, nie może się podnieść do skutecznego chcenia, albo uczynienia dobra, jeżeli przez łaskę nie będzie uwolniona i wsparta: uwolniona mianowicie by chciała, a wsparta by wykonała;
ponieważ jak mówi Apostoł,530 chcieć nie jest chcącego, ani biec, to znaczy
działać, biegnącego, ale litującego się Boga, który sprawia w nas i chcenie
i wykonanie dobra.531 Jego łaski nie przywołuje ludzka wola lub działanie,
lecz łaska sama uprzedza wolę przygotowując, by chciała dobra, a przygotowaną wspiera, by wykonała.
[470] DYSTYNKCJA XXVI
Rozdział 1t (162).
1.u O łasce działającej i współdziałającej. To jest łaska działająca
i współdziałająca. Łaska bowiem działająca przygotowuje wolę człowieka,
by chciał dobra; łaska współdziałająca wspiera, by nie chciał na darmo. Stąd
s
Zobacz: Summa sententiarum, III,9 (PL 171,1131 B; 176, 103 B-C); Bernard, De gratia
et libero arbitrio, rozdział 6, n. 18 (PL 182,1011 D; wyd. Rzymskie, III,179n); oraz Glossa
Lombarda na Rz 9,16 (PL 191,1460 D – 1461 A), o której niżej w Dystynkcji 26, rozdziale 2,
numerze 2.
529
Rz 7,18.
530
Rz 9,16.
531
Flp 2,13 Bóg jest tym, który sprawuje w was i chcenie i wykonanie.
t
Zobacz: J. Schupp, Die Gnadenlehre, 88-115; R. C. Dhont, Le problème de la préparation à la grace. Débuts de l’école franciscaine, Paris 1946,53-72.
u
Powaga Augustyna z Glossa Mistrza na Flp 1,3 (PL 192,224 C, gdzie brak rubryki).
Porównaj także Summa sententiarum, III,7 (PL 171,1127 A-C; 176,99 C – 100 A).
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Augustyn w księdze De gratia et libero arbitrio:532 „Współdziałając Bóg
w nas dokonuje tego, co działając zaczął; ponieważ ten sam zaczynając działa w nas, abyśmy chcieli, który współdziała ze chcącymi, dokonując. Działa
więc, byśmy chcieli; gdy zaś chcemy i tak chcemy, byśmy zrobili, współdziała z nami. Wszakże bez niego, albo działającego, żebyśmy chcieli, albo
współdziałającego, gdy już chcemy, dla dobrych uczynków pobożności
niczego nie możemy.”
2. Która łaska jest działająca, a która współdziałająca. Tymi oto
słowy wystarczająco otwiera się, która łaska jest działająca, a która współdziałająca. Działająca bowiem jest ta, która poprzedza dobrą wolę: nią
bowiem ludzka wola uwalniana jest i przygotowywana, by była dobra i skutecznie dobra chciała; łaska zaś współdziałająca za dobrą już wolą postępuje wspierając.
3.v Stąd Augustyn, Contra Iulianum haereticum,533 który mówił, że dobra
wola jest tylko z wolnej woli, i twierdził, że człowiek przez wolną wolę
może chcieć i czynić dobro bez łaski, rzecze: „Otwarte zdanie o poleceniu
łaski wypowiedział Apostoł, gdy rzekł:534 Nie jest tego, co chce albo biegnie,
ale litu- [471] jącego się Boga. Jeżeli byś to zważył, Julianie, nie wysuwałbyś
wbrew łasce zasług ludzkiej woli. Nie dlatego bowiem Bóg nad kimś się
lituje, ponieważ chciał i biegł, lecz dlatego chciał i biegł, ponieważ Bóg się
zlitował. Gotowana jest bowiem wola człowiekowi przez Boga,535 oraz:
Przez Pana drogi człowieka są prostowane;536 i dlatego stosownie mówi:
Nie jest tego, co chce albo biegnie, ale litującego się Boga.” – Augustyn,
De perfectione iustitiae:537 „Nie dlatego, że to czynione jest bez naszej
woli, lecz ponieważ wola nasza niczego dobrego nie czyni, jeżeli nie jest
wsparta przez Boga.” – Augustyn, Ad Paulinum. Dlatego Apostoł gdzie
indziej mówi:538 „Wszakże nie ja, lecz łaska Boża ze mną. Nie dlatego
powiedział, że niczego dobrego nie czynił, lecz ponieważ nie czyniłby
nic dobrego, gdyby ona nie wspierała.” – Tymi świadectwami otwarcie
oznajmia, że wola ludzka jest poprzedzana i przygotowywana łaską Boga,
532

Rozdział 17, n. 33 (PL 44,901).
Powagi Augustyna z Glossa Lombarda do Rz 9,16 (PL 191,1460 C-D). W wydaniu i w kodeksie x (48d) brak rubryki Ad Paulinum, którą czyta się na marginesie kodeksu z (30a). Z drugiej strony zarówno z wydania Glossa jak z jej kodeksów (x 48c; z 29d) wynika, ze powaga
Contra Iulianum poprawniej zaczyna się od «To jeżeli byś zważył...»; co te słowa poprzedza («Otwarte... Boga»), w rzeczywistości jest Augustyna, Ad Sixtum, to znaczy Epistola 194,
rozdział 8, n. 35 (PL 33,887; CSEL 57,204n). Czasem i dobry Mistrz drzemie.
533
Contra Iulianum opus imperfectum, I, rozdział 141 (PL 45,1140); ale zajrzyj również
do drugiej serii przypisów.
534
Rz 9,16.
535
Prz 8,35 według Septuaginty: Gotowana jest wola przez Pana.
536
Ps 36,23 według innego przekładu (CSEL 12,333,15).
537
Rozdział 19, n. 40 (PL 44,314; CSEL 42,43).
538
1 Kor 15,10; następują słowa Epistola 186 (ad Paulinum), rozdział 10, n. 36 (PL 33,
830; CSEL 57,76), która w rzeczywistości jest Alipiusza.
v
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by stała się dobra, a nie by stała się wolą, ponieważ i przed łaską wolą była,
lecz wola nie była dobra i prawa.
Rozdział 2w (163).
1. Co to jest wola. Samą zaś wolę Augustyn w księdze De duabus animabus tak określa:539 „Wola jest poruszeniem ducha, przez nikogo nie wymuszonym, aby czegoś nie dopuścić, albo coś osiągnąć”.
2. Nadal mówi o łasce działającej i współdziałającej oraz o woli
człowieka. To zaś, żeby nie dopuszczała zła a osiągała dobro, uprzedza
i przygotowuje łaska Boga. – Augustyn w Enchiridion:540 Dlatego Apostoł polecając łaskę uprzedzająca i następującą, to znaczy działającą i współdziałającą, trzeźwo powiedział:541 Nie jest chcącego ani biegnącego, ale
litującego się Boga, a nie odwrotnie: Nie jest litującego się Boga, lecz chcącego i biegnącego. Bowiem „jeżeli, jak niektórym się spodobało, co powiedziano tak bra- [472] ne było: Nie jest chcącego ani biegnącego, ale
litującego się Boga, jakby mówiono: Nie wystarczy sama wola człowieka,
jeżeli nie będzie także zlitowania Boga; mówi się odwrotnie: Nie wystarczy
także zlitowanie Boga, jeżeli nie ma woli człowieka. A przez to, jeżeli poprawnie zostało powiedziane to, że wola człowieka sama tego nie spełnia;
dlaczego nie mówi się słusznie także przeciwnie: Nie jest litującego się
Boga, lecz jest chcącego człowieka, skoro samo zlitowanie Boga tego
nie spełnia? Człowiek bowiem nie będzie mógł wierzyć albo ufać, jeżeli nie
zechce, ani dojść do nagrody, jeżeli nie będzie biegł wolą. Pozostaje więc,
by pojmowano, iż dlatego słusznie powiedziano tak, by całość oddać
Bogu, który uprzedza dobrą wolę człowieka i przygotowuje do wspierania,
i wspiera przygotowaną. Niechcącego uprzedza, by chciał, za chcącym postępuje, by nie chciał na darmo.” – Oto tymi słowy i innymi powyższymi,
jawnie przekazane jest, że wola człowieka jest przygotowywana i uprzedzana
łaską Boga, by dobra chciała, a wspierana, by nie chciała na próżno.
3. Że dobra wola towarzyszy łasce. Przeto dobra wola towarzyszy
łasce, a nie łaska woli. Stąd Augustyn, Ad Bonifacium Papam pisząc przeciw
Pelagianom rzecze:542 „Ponieważ wiara osiąga usprawiedliwienie, podług
w
Numer 1. Tę powagę Mistrz poznał z Augustyna, Retractationes, I, rozdział 15, n. 3
(PL 32,609; CSEL 36,74n). – Numer 2 sporządzony z Glossa autora do Rz 9,16 (PL 191,1460
D – 1461 A). – Numer 3: Z jego Glossa do Rz 5,1 (PL 191,1378 D), gdzie także w kodeksach
(x 28c; z 15d) są rubryki, jak Ad Bonifacium Papam, tak tę powagę oznaczył już Florus
z Lyonu (w Venerabilis Bedae opera, VI, Colonia 1688,82); zobacz: J. Schupp, Die Gnadenlehre, 110, przypis 21.
539
Rozdział 10, n. 14: „Wola jest poruszeniem ducha, przez nikogo nie wymuszonym,
aby czegoś nie dopuścić, albo coś osiągnąć” (PL 42,104; CSEL 25,68).
540
Rozdział 32 (PL 40,247n; CCL 46,67).
541
Rz 9,16.
542
W rzeczywistości Alipiusz, w Epistola 186 (ad Paulinum), rozdział 3, n. 10 (PL 33,819;
CSEL 57,53).
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miary, w jakiej Bóg wiarą obdarzył,543 łaski Boga nie uprzedza nic z ludzkiej zasługi, lecz ona zasługuje na powiększenie, by powiększona zasłużyła też być dokonana, z wolą towarzyszącą, a nie wiodącą, z tyłu idącą, a nie
poprzedzającą.” Oto tu wyraźnie masz, że łaska wyprzedza zasługę dobrej
woli, a dobra wola idzie za łaską, a nie wyprzedza.
Rozdział 3x (164).
1. Która łaska wyprzedza wolę, mianowicie wiara z miłością. I jeżeli
pilnie uważasz, niemniej ukazane jest tobie, która jest ta łaska wyprzedzająca i przygotowująca wolę, mianowicie wiara z miłością.544 – I dlatego Augustyn w tym samym dziele, mówiąc jakim sposobem [473] usprawiedliwieni jesteśmy z wiary, a jednak darmo, (jedno i drugie bowiem mówi
Apostoł), rzecze: „Apostoł, który powiada:545 Usprawiedliwieni z wiary,
gdzie indziej mówi:546 Usprawiedliwieni darmo przez łaskę. To bowiem
dlatego powiedział, by ta wiara nie była pyszna; by nie rzekła sobie: Jeżeli
usprawiedliwieni z wiary, w jaki sposób darmo? Co bowiem wiara zasługuje, dlaczego nie jest raczej oddawane niż darowane? (Uwaga!) Niech nie
mówi tego człowiek wierny, bo gdyby powiedział: Mam wiarę, bym zasłużył na usprawiedliwienie, odpowiedziano by mu:547 Co masz, czegoś nie
otrzymał? Wiara bowiem, którą jesteś usprawiedliwiony, darmo ci jest
dana.” Tu jawnie jest ukazane, że wiara jest przyczyną usprawiedliwienia.
2. O dobrodziejstwie, którym wola jest uwalniana. I to jest łaska i dobrodziejstwo, którym wola człowieka jest wyprzedzana i przygotowywana.
Dlatego Augustyn w pierwszej księdze Retractationes:548 „Wola to jest, którą i grzeszy się i dobrze się żyje. Wola zaś sama jeżeli łaską Bożą nie zostanie uwolniona z niewoli, która uczyniła ją niewolnicą grzechu, i nie będzie
wsparta by zwyciężyła wady, dobrze i pobożnie żyć bez śmiertelnych nie
może. I to dobrodziejstwo, którym jest uwalniana, jeżeli jej nie uprzedzi,
byłoby już dawane zasługom, a nie byłoby łaską, która zaiste dawana jest
darmo.” Wyprzedzona jest więc dobra wola człowieka tym dobrodziejstwem łaski, którym jest uwalniana i przygotowywana.
3. A przez to dobrodziejstwo słusznie pojmuje się wiarę Chrystusową,
jak Augustyn w Enchiridion jawnie wykazuje mówiąc:549 „Sam osąd musi
543

Zobacz: Rz 12,3.
Zobacz: J. Schupp, Die Gnadenlehre, 206-215; A. M. Landgraf, Die Erkenntnis der
helfenden Gnade, w Dogmengeschichte, I-1,51-140. – Numer 1. Powaga Augustyna jest dalszym ciągiem tejże Glossa do Rz 5,1 (PL 191,1378 D). – Numer 2-3. Te dzieła Augustyna Mistrz
miał przed oczami, jak widać także wielokrotnie gdzie indziej.
544
Zobacz Ga 5,6: wiara, która przez miłość działa.
545
Rz 5,1.
546
Rz 3,24.
547
1 Kor 4,7.
548
Rozdział 117 (PL 40,596n; CSEL 36,41n).
549
Rozdział 206 (PL 40,282; CCL 46,107).
x
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być uwolniony od niewoli grzechu po owym upadku. I zgoła nie przez
siebie samego, lecz uwalniany jest przez samą łaskę Boga, która zawarta
jest w wierze Chrystusa, aby sama wola została przygotowana.” Oto wyraźnie mówi, że łaska, przez którą osąd jest uwalniany a wola przygotowywana, zawarta jest w wierze Chrystusa. „Wiara bowiem Chrystusa osiąga to,
jak mówi w tym samym dziele,550 co prawo nakazuje.”
Rozdział 4 (165).
1. Że dobra wola, która jest poprzedzona łaską, wyprzedza pewne
dary Boga. Ona zaś sama pewne dary łaski wyprzedza. Stąd Augustyn
w Enchiridion:551 „Dobra wola człowieka wyprzedza liczne dary Boga, lecz
nie wszystkie. Których zaś nie wyprzedza, sama w nich [474] jest i je wspiera. Bo jedno i drugie czyta się w świętych wypowiedziach, i miłosierdzie
jego uprzedzi mnie,552 i miłosierdzie twoje pójdzie za mną.553 Nie chcącego mianowicie wyprzedza, by chciał, za chcącym postępuje, by nie chciał
na próżno. Dlaczego bowiem zachęcani jesteśmy modlić się za naszych
nieprzyjaciół,554 nie chcących żyć zbożnie, jeśli nie, by Bóg w nich działał
i chcieć? Również dlaczego zachęcani jesteśmy prosić, abyśmy otrzymali,555
jeśli nie, by przez tego stało się to, czego chcemy, przez którego stało się,
abyśmy chcieli?” Dlatego Apostoł mówi:556 Nie jest tego co chce albo
biegnie, ale litującego się Boga. – Z tego widać, że dobra wola człowieka
wyprzedza pewne dary Boga, gdyż towarzyszy jej łaska wspierająca; a niektórymi jest uprzedzana, ponieważ uprzedza ją łaska działająca, mianowicie
wiara z miłością.
2.y Co zdaje się przeczyć powyższemu, mianowicie, iż zdaje się mówić, że wiara jest z woli. Należy jednak wiedzieć, że gdzie indziej Augustyn zdaje się zaznaczać, iż wiara jest z woli, mianowicie o tym powiedzeniu
Apostoła:557 Sercem wierzy się ku sprawiedliwości, tak Super Ioannem
mówiąc:558 „Dlatego Apostoł nie mówi wprost wierzy się, lecz sercem
wierzy się, ponieważ wszystko inne człowiek może nie chcąc, wierzyć tylko
chcąc; wejść do kościoła i przystąpić do ołtarza może nie chcąc, lecz nie
wierzyć.” – Także o Księdze Rodzaju, gdzie Laban i Batuel powiedzieli:559
550

Rozdział 117 (PL 40,287; CCL 46,112).
Rozdział 32: „Wyprzedza bowiem... lecz nie wszystkie. Których zaś ona nie wyprzedza,
w tych jest i ona. Bo jedno i drugie” itd. (PL 40,248; CCL 46,67).
552
Ps 58,11.
553
Ps 22,6.
554
Zobacz Mt 5,44: A módlcie się za prześladujących i potwarzających was.
555
Zobacz Mt 7,7-8; Łk 11,9.
556
Rz 9,16.
y
Powaga Augustyna, Super Ioannem, znajduje się w Glossa na Rz 10,10 (PL 191,1476 B).
557
Rz 10,10.
558
Traktat 26, n. 2 (PL 35,1607; CCL 36,260).
559
Rdz 24,57.
551
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Zawołajmy panny, a dowiemy się jej woli, wyjaśniający mówi:560 „Ponieważ wiara jest z woli, a nie z konieczności.”
3.z Odpowiedź z wyjaśnieniem. Odpowiadając na to mówimy, że to
nie tak ma być brane, by pojmowano, iż wiara pochodzi z woli człowieka,
skoro ona jest ściśle darem Boga, jak mówi Apostoł,561 i od niej zaczynają
się dobre zasługi człowieka. „Przez nią bowiem, jak mówi Augustyn o Psalmie 67,562 usprawiedliwiany jest niezbożny, to jest staje się z niezbożnego
zbożny, by potem sama wiara zaczęła działać przez miłość”, skąd poczynają się wszystkie dobre zasługi. – Lecz raczej dlatego tak są nazwane, ponieważ nie ma [475] wiary, jak tylko w tym, kto chce wierzyć; jego dobrą wolę
wiara wyprzedza nie czasowo, lecz przyczynowo i z natury. Stąd Augustyn
słusznie wyżej mówi,563 że „dobra wola w tych darach jest, których nie wyprzedza i je wspiera”: ponieważ wspiera te, którymi jest wyprzedzana, gdy
z nimi się zgadza dla dobrego skutku; a w nich jest, ponieważ nie jest przez
nie wyprzedzona w czasie.
4.a Coś jeszcze dodaje, co zagadnienie czyni poważniejsze, mianowicie, że myśl o dobru poprzedza wiarę. Ponadto zagadnienie to
bardziej zaostrzają i ponaglają słowa Augustyna, którymi posługuje się
w księdze De praedestinatione sanctorum,564 mówiąc o tym powiedzeniu
Apostoła:565 Nie żebyśmy sposobni byli coś pomyśleć jakby sami ze siebie.
Rzecze: „Niech zastanowią się tu i słowa te rozważą ci, którzy sądzą, że
z nas jest początek wiary, a z Boga jest uzupełnienie wiary. Polecając bowiem
tę łaskę, która nie jest dawana według jakichś zasług, lecz sprawia wszystkie dobre zasługi, rzecze: Nie żebyśmy sposobni byli coś pomyśleć,” mianowicie dobrego,566 „sami ze siebie. Któż zaś nie widzi, że najpierw jest
pomyśleć niż uwierzyć? Nikt bowiem nie wierzy w coś, jeżeli wcześniej nie
pomyśli, że należy uwierzyć. (Co to znaczy uwierzyć.) Jeżeli więc pomyśleć dobro nie jest z nas, jak tu przekazuje Apostoł, to i uwierzyć; chociaż
i samo wierzyć nie jest czymś innym, niż myśleć ze zgodą ducha.” – Tu zdaje
się oznajmiać, że dobra myśl wyprzedza wiarę, i tak dobra wola wyprzedza
wiarę, a nie jest wyprzedzana; co wydaje się przeczyć powyższemu.
5. Rozstrzygnięcie. Na to zaś odpowiadamy, że czasem myśl dobra czyli
wola wyprzedza wiarę, lecz nie jest to ta dobra wola lub myśl, którą dobrze
się żyje. Tej bowiem nie ma bez wiary i miłości. Bo jak mówi Augustyn
560

Glossa interlinearis, do tego urywka (u Mikołaja z Liry I,82r); z Ambrozjastra do
2 Kor 1,23 (PL 17[1845]281 A; CSEL 81-II,204); zobacz też Glossa Mistrza do 2 Kor 1,23
(PL 192,17 A).
z
Powaga do Ps 37, z tej samej Glossa do Rz 4,5 (PL 191,1367 C).
561
Zobacz Ef 2,8: Łaską bowiem zostaliście zbawieni przez wiarę... bo jest to dar Boży.
562
Enarratio in Psalmum 67,32-33, n. 41 (PL 36,838; CCL 39,898).
563
Dystynkcja 26, rozdział 4, n. 1 na początku.
a
Z Glossa do 2 Kor 3,5 (PL 192,23 B-C).
564
Rozdział 2, n. 5 (PL 44,962).
565
2 Kor 3,5.
566
Glossa ordinaria do tego urywka (u Mikołaja z Liry, VI,64c).
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Ad Anastasium,567 „Bez Ducha nie ma wolnej woli człowieka, bo zwyciężany jest żądzami”. Nie jest wolna do dobra, jeżeli nie zostanie uwolniona;
a nie jest uwalniana, jak tylko gdy miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego.568 – Augustyn, De baptismo parvulorum.569
Wola nie jest wolna, „jeżeli nie uwolni jej łaska przez prawo wiary”570
to znaczy nie [476] jest wolna bez wiary, która działa przez miłość;571 a ta
wystarczająco i prawdziwie jest dobra. „Nie jest bowiem dobry owoc, który
nie powstaje z korzenia miłości; jeżeli zaś jest wiara działająca przez miłość,
jest rozkosz dobra.”
Rozdział 5 (166).
O tej myśli o dobru, które wyprzedza wiarę, pełniej się mówi. Ta
zaś myśl czy wola, która wiarę i miłość oraz inne usprawiedliwienia wyprzedza, nie wystarczy do zbawienia, i nią nie żyje się dobrze. Tą wolą pożądana
jest owa dobra wola, która jest wielkim dobrem, ta zaś nie; inna więc jest
ta wola czy myśl, inna tamta.
Rozdział 6 (167).
1.b Że umysł wyprzedza i myśl o dobru i dobrą wolę. A jak ta wyprzedza tamtą, tak tę wyprzedza umysł. Stąd Augustyn rozróżniając to, o tym
urywku Psalmu:572 Pragnęła dusza moja pożądać sprawiedliwości twoich, powiada:573 „Rzecze: Pragnęła pożądać, a nie: pożądała. Spostrzegamy
bowiem niekiedy rozumem jak pożyteczne są sprawiedliwości Boże, lecz
czasem skrępowani słabością nie pragniemy. Umysł więc leci przodem, postępuje za nim usposobienie gnuśne albo żadne. Znamy dobro, ale nie rozkoszuje jego czynienie; a pragniemy, by rozkoszowało. Tak on niegdyś
pragnął pożądać tego, co widział, że jest dobre, pragnąc mieć rozkosz tych,
których mógł widzieć istotę. Ukazuje przeto jakimi jakby stopniami do nich
się dochodzi: najpierw bowiem jest, że widzi się, jak są pożyteczne i rzetelne; potem pragnie się ich pożądania; wreszcie z postępem łaski rozkoszuje czynienie tego, czego istota sama rozkoszowała.”
567

Epistola 145, nn. 2-3 (PL 33,593; CSEL 44,267n).
Zobacz Rz 5,5.
569
Bez względu na rubrykę raczej: De spiritu et littera, rozdział 14, nn. 25-26 (PL
44,216n; CSEL 60,179n), gdzie i to, co następuje, aż do końca tego numeru. Zobacz także:
De peccatorum meritis et de baptismo parvulorum, II, rozdziały 18-19 (PL 44,168nn; CSEL
60,100-105).
570
Rz 3,27.
571
Zobacz: Ga 5,6.
b
Z Glossa Mistrza do Psalmu 118,20 (PL 191,1055 A-B).
572
Ps 118,20.
573
Enarratio in Psalmum 118,20, kazanie 8, nn. 4-5 (PL 37,1522; CCL 40,1688n).
568
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2. Według słów Augustyna wykłada porządek łask. Zwróć uwagę na
ten porządek łask, który wyraźnie ukazuje Augustyn: jak mianowicie zrozumienie dóbr poprzedza ich pożądanie, a samo pożądanie rozkosz, która
dokonuje się przez wiarę i miłość; [477] posiadłszy ją wola jest prawdziwie dobra, dobrze się nią żyje i jest ona towarzyszką wiary, a nie poprzedniczką.
Rozdział 7c (168).
1. Że łaskę usprawiedliwienia wiele dóbr w człowieku uprzedza:
niektóre z łaski i wolności woli, niektóre tylko z wolności woli. Kto
rozważa powyższe574 słowa Augustyna zgodnie z tym rozróżnieniem, nie
spostrzega, że jest tam jakaś sprzeczność; nawet wiedząc, że łaskę uprzedzającą i działającą, którą wola w człowieku jest przygotowywana, poprzedzają pewne dobra z łaski Boga i wolnej woli, a niektóre także z samej
wolnej woli, którymi jednak nie wysługuje się życia, ani łaski, którą jest
usprawiedliwiany. – Augustyn, De spiritu et littera; Ad Sixtum: „Otrzymania bowiem tej łaski,575 która uzdrawia wolę człowieka, aby uzdrowiona wypełniała prawo, nie wyprzedzają żadne zasługi. Nią bowiem
usprawiedliwiany jest niezbożny, to znaczy staje się sprawiedliwy ten, który
przedtem był niezbożny; zasługom zaś niezbożnego należy się kara, a nie
łaska, a ona nie byłaby łaską, gdyby nie była darmowa.” Darmo zaś jest
dawana, ponieważ niczego dobrego przedtem nie uczyniliśmy, skąd byśmy
na to zasłużyli.
2. Że dobro dzieje się przez człowieka i tylko przez wolną wolę.
Nie przeczymy jednak, że przed tą łaską i poza tą łaską człowiek czyni wiele
dóbr przez wolną wolę, jak przekazuje Augustyn w Responsiones contra
Pelagianos,576 gdzie mówi, że przez wolną wolę uprawia pola, buduje domy
i robi wiele innych dóbr bez współdziałającej łaski.
[478] Rozdział 8d (169).
1. Czy jedna i ta sama jest łaska, która nazywa się działająca i współdziałająca. Tu należy rozważyć, ponieważ powiedziane zostało,577 że przez
c
Zobacz J. Schupp, Die Gnadenlehre, 88-91, 160; L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur, 322nn. – Numer 1: powaga Augustyna sporządzona z dwóch, które
czyta się w Glossa Lombarda na Rz 3,24 (PL 191,1361 C).
574
Dystynkcja 26, rozdział 4, n. 1.
575
Częściowo z Epistola 194 (ad Sixtum), rozdział 3, n. 7 (PL 33,877; CSEL 57,182);
częściowo z De spiritu et littera, rozdział 9, n. 15 (PL 44,209; CSEL 60,167n).
576
Hypognosticon, III, rozdział 4, n. 5 (wśród dzieł Augustyna, PL 45,1623).
d
Niegdyś, w innych naszych wydaniach, tu zaczynała się Dystynkcja XXVII. Zobacz przypis do tytułu tejże Dystynkcji. – Porównaj: J. Schupp, Die Gnadenlehre, 206-215, według
którego (s. 207) Mistrz Hugon ze Świętego Wiktora utrzymywał to rozróżnienie, przedłożone w numerze 2 (zobacz: De sacramentis,I,6,17; PL 176,274 B). Przypisywane jest ono
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łaskę działającą i wyprzedzającą wola ludzka uwalniana jest i przygotowywana, by człowiek chciał, a przez łaskę współdziałającą i następującą wspomagany jest, by nie chciał na próżno, czy jedna i ta sama jest ta łaska, to
znaczy jeden dar łaski, dany żeby działał i współdziałał, czy różne: jeden
działający a drugi współdziałający.
2. Tu odpowiada, że jest jedna, lecz dla różnych skutków, różne
otrzymuje nazwy. Niektórym mądrze wydaje się, że jedna i ta sama jest
łaska, ten sam dar, ta sama moc, która działa i współdziała, lecz dla różnych
jej skutków nazywa się działająca i współdziałająca. Działająca bowiem nazywa się578 o ile „uwalnia i przygotowuje wolę człowieka, by chciał dobra”,
współdziałająca o ile ją „wspiera, by nie chciała na próżno”, mianowicie
by dobry czyn wykonać. Ta łaska bowiem nie jest opieszała „lecz zasługuje
na powiększenie, by powiększona zasłużyła też na dokonanie.”
Rozdział 9 (170).
Pyta się, czym ta łaska jest i w jaki sposób zasługuje na powiększenie. Jeżeli zaś pyta się, jakim sposobem ta łaska uprzedzająca zasługuje
na powiększenie, skoro nie ma żadnej zasługi bez wolnej woli, oraz czym
jest ta łaska, czy mocą, czy nie, a jeżeli mocą, czy aktem, czy nie, by to jasno
mogła wykazać, trzeba poprzedzić, że trzy są rodzaje dóbr.
[479] Rozdział 10e (171).
Zanim rozstrzygnie poprzedza o trzech rodzajach dóbr. Jedne bowiem są wielkie, inne małe, inne średnie, jak mówi Augustyn w pierwszej
księdze Retractationes:579 „Cnoty, powiada, dzięki którym dobrze się żyje,
są wielkimi dobrami; gatunki zaś różnych ciał, bez których można dobrze
żyć, są małymi dobrami: władze zaś ducha, bez których dobrze żyć nie można, są dobrami średnimi.” – Również:580 „Cnót nikt nie nadużywa; innymi
zaś dobrami, to jest średnimi i małymi, każdy może się posłużyć nie tylko
dobrze, lecz także źle. A dlatego cnoty nikt nie nadużywa, ponieważ
także Mistrzowi Gilbertowi Porretańskiemu w kodeksie Paryskim, Mazarinich, łacińskim
758: „Zapamiętaj jednak, że według Mistrza Gilberta inna jest łaska działająca, inna współdziałająca” (k. 78v); porównaj: A. Landgraf, Untersuchungen zu den Eigenlehren Gilberts
de la Porrée, w Zeitschfrift für katholische Theologie 54(1930)192.
577
W Dystynkcji 25, rozdziale 9 oraz Dystynkcji 26, rozdziałach 2-4.
578
Z powyższych wypowiedzi Augustyna, w rozdziałach 1-2 tej Dystynkcji 26.
e
Rozdziały 10-11. Te same powagi są częściowo w Summa sententiarum, III,9 (PL
171,1132 A-B; 176,104 A-B); lecz pod jej natchnieniem Mistrz ucieka się do oryginału.
579
Rozdział 9, n. 4 (PL 32,597; CSEL 36,42). Jak wskazuje rubryka marginalna w lepszych
kodeksach, „To samo mówi w drugiej księdze De libero arbitrio”, rozdział 19, n. 50 (PL 32,
1268; CSEL 74,85).
580
Augustyn tamże (w obu dziełach).
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dziełem cnoty jest dobre używanie tego, czym możemy również źle się
posłużyć; nikt zaś dobrze używając, nie używa źle. Dobroć zaś Boga sprawiła to, że istnieją nie tylko wielkie, lecz także średnie i małe dobra.
Rozdział 11 (172).
1. W jakich dobrach jest wolna wola. Pyta się zaś, w których dobrach
zawarta jest wolna wola. – O tym Augustyn w pierwszej księdze Retractationes tak mówi:581 „Wolna wola znajduje się mianowicie w dobrach średnich, ponieważ i źle możemy się nią posłużyć; lecz jednak jest taka, byśmy
bez niej dobrze żyć nie mogli. Dobry zaś jej użytek jest już cnotą, która
znajduje się w dobrach wielkich, którymi nikt źle posłużyć się nie może.
A ponieważ dobra i wielkie i średnie i małe są z Boga, wynika stąd, że
z Boga jest też dobry użytek wolnej woli, który jest cnotą i zalicza się do
dóbr wielkich.
2. Powyższe powagi każe rozważyć i zestawić, by można rozstrzygnąć o co pytano. Zważ pilnie co zostało powiedziane i zestaw w jedno:
tak bowiem otworzy się to, o co wyżej pytano.582 Powiedział zaiste,583 że
dziełem cnoty [480] jest dobry użytek tych dóbr, których również niedobrze użyć możemy, to jest średnich, w których umieścił wolną wolę, której
dobre użycie powiedział, że jest cnotą. Co jeśli jest, nie jest przeto dziełem
cnoty, co powiedział wyżej, ponieważ czymś innym jest cnota, czymś innym
jej dzieło.
DYSTYNKCJA XXVIIf
Rozdział 1 (173).
1. O cnocie: czym jest i czym jej akt. Tu należy rozpatrzyć, czym jest
cnota i czym jej czyn albo dzieło. „Cnotą jest, jak mówi Augustyn,584 dobra
581

Rozdział 9, n. 6 (PL 32,598; CSEL 36,46).
W Dystynkcji 26, rozdziale 9.
583
Nieco wyżej, Dystynkcja 26, rozdział 10.
f
„Ta dystynkcja (jak mówi Wilhelm z Vaurouillon) ma trzy początki według różnych
poglądów”, mianowicie Aleksandra Haleńskiego i większości scholastyków (tu), Świętego
Bonawentury (wyżej, z rozdziałem 8), Świętego Tomasza (wyżej, z rozdziałem 9). Zobacz
I. Brady, The Distinctions of Lombard’s Book of Sentences and Alexander of Hales, w Francisc. Studies 25(1965)104-106. – Numer 1. Zobacz: O. Lottin, Les premières définitions et
classifications des vertus au moyen âge, w Psychologie et morale, III,100-102; który wyjaśnia: „W rzeczywistości określenie jest raczej dziełem Lombarda, który połączył tekst Augustyna i ideę augustyńską. Ideą tą jest darmowość łaski” (101, n. 2). – Numer 2: Z Glossa do
Ps 118,121 (PL 191,1105 A). – Numer 3: Zobacz Glossa Mistrza do Ef 2,8 (PL 192,182 C).
584
Określenie częściowo oparte jest na słowach Augustyna już wypowiedzianych w 10
rozdziale poprzedniej Dystynkcji 26, oraz na innych, przytoczonych niżej w numerach 2-3.
582
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jakość ducha, którą dobrze się żyje i której nikt nie nadużywa, którą sam
Bóg w człowieku działa.”
2. Daje przykład o sprawiedliwości, który należy także rozumieć
o innych. A przeto jest dziełem Boga tylko, jak o cnocie sprawiedliwości
uczy Augustyn, na ten urywek Psalmu:585 Czyniłem sąd i sprawiedliwość,
tak mówiąc:586 „Sprawiedliwość jest wielką cnotą ducha, którą w człowieku działa tylko Bóg. Dlatego gdy Prorok mówi w osobie Kościoła: czyniłem sprawiedliwość, nie chciał by rozumiano samą cnotę, której człowiek
nie działa, lecz jej czyn.” Oto otwarcie tu wykazuje, że sprawiedliwość
w człowieku nie jest dziełem człowieka, lecz Boga. Co i o innych cnotach
tak samo pojmować należy.
3. To samo mówi o wierze, że nie jest z człowieka, lecz tylko z Boga.
Bo Apostoł,587 pisząc o łasce wiary do Efezjan, podobnie twierdzi, że wiara
nie jest z człowieka, lecz tylko z Boga, mówiąc: Łaską bowiem zostaliście
zbawieni [481] przez wiarę, i to nie z was, bo jest to dar Boży. Co przez
Świętych tak jest wykładane:588 „To, czyli wiara, nie jest z was, mocą waszej
natury, ponieważ Darem Boga ściśle jest”. Oto i tu wyraźnie przekazane
jest, że wiara nie jest z wolności woli, czyli z osądu woli. – Zgadza się to
z powyższym. Gdzie powiedziane jest,589 że łaska wyprzedzająca lub działająca jest mocą, która uwalnia i uzdrawia wolę człowieka. Stąd Augustyn
w księdze De spiritu et littera powiada:590 „Usprawiedliwieni jesteśmy nie
przez wolną wolę, lecz przez łaskę Chrystusa: nie że dokonuje się bez
naszej woli, lecz wola nasza okazuje się słaba przez prawo, aby łaska uzdrowiła wolę, a zdrowa wola wypełniła prawo.”
Rozdział 2g (174).
1. O łasce, która uwalnia wolę, która jeżeli jest cnotą, cnota nie
jest z wolnej woli i tak nie jest poruszeniem ducha. Jeżeli więc łaska,
która uzdrawia i uwalnia wolę człowieka jest cnotą, albo jedną, albo wieloma, ponieważ ta łaska nie jest z wolnej woli, lecz raczej ją uzdrawia i przygotowuje, by była dobra, wynika stąd, że cnota nie jest z wolnej woli i tak
nie jest poruszeniem lub nastawieniem ducha, ponieważ wszelkie poruszenie albo nastawienie ducha jest z wolnej woli: lecz dobre z łaski i wolnej
woli, złe zaś tylko z wolnej woli. – Jak bowiem mówi Augustyn w pierwszej
585

Ps 118,121.
Enarratio in Psalmum 118, kazanie 26, n. 1 (PL 37,1577; CCL 40,1753).
587
Ef 2,8.
588
Glossa interlinearis do tego urywka (u Mikołaja z Liry, VI,91r).
589
W Dystynkcji 26, rozdziale 8.
590
Rozdział 9, n. 15 (PL 44,209; CSEL 60,167n).
g
Numer 1, zobacz: J. Schupp, Die Gnadenlehre, 208. – Numer 3. O tym porównaniu
zobacz: J. Schupp, tamże, 110, przypis 22 oraz A. M. Landgraf, Die Erkenntnis der helfenden
Gnade, w Dogmengeschichte, I-1,119.
586
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księdze Retractationes,591 „człowiek mógł upaść sam przez się i z wolnej
woli, ale nie mógł też powstać.” Ten sam w księdze De duabus animabus:592 „Jeżeli dusze są pozbawione wolnego poruszenia ducha do działania i nie działania, jeżeli następnie nie jest im dana żadna moc powstrzymania się od swego działania, nie możemy utrzymywać ich grzechu.” – Tu
otwarcie okazane jest, że poruszenie ducha, czy to do dobra, czy to do zła,
jest z wolnej woli; jeżeli zaś jest chociaż częściowo z wolnej woli, już nie
sam Bóg bez człowieka to czyni.
[482] 2. Tu otwiera, do czego powyższe zdąża, mianowicie by było
wiadomo, czy cnota jest poruszeniem ducha, czy nie. Dlatego niektórzy mądrze przekazują,593 że cnota jest dobrą jakością czyli formą ducha,
która duszę formuje; i ona nie jest poruszeniem lub nastawieniem ducha,
lecz nią wspierana jest wolna wola, by poruszała się i wznosiła do dobra; i tak
z cnoty oraz wolnej woli rodzi się dobre poruszenie lub nastawienie ducha,
a stąd na zewnątrz wychodzi czyn dobry.
3. Wykazuje przez podobieństwo i tu zachodzi porównanie między trojgiem i trojgiem. Jak ziemia zwilżana jest deszczem, by zieleniła
się i wydawała owoc;594 ani deszcz nie jest ziemią, ani zielem, ani owocem;
ani ziemia zielem, albo owocem; ani ziele owocem; (Zastosowanie porównania): tak darmowo w ziemię ducha naszego, to jest w osąd woli,
wlewany jest deszcz błogosławieństwa Bożego, to znaczy natchniona jest
łaska – co czyni sam Bóg, a nie człowiek z nim – nią zwilżana jest wola człowieka, by zieleniła się i owocowała, to znaczy jest uzdrawiana i przygotowywana, by chciała dobra, zgodnie z czym zwana jest działająca; oraz
wspierana, by dobro czyniła, zgodnie z czym zwana jest współdziałająca.
I ta łaska słusznie zwana jest „cnotą”,595 ponieważ chorą wolę ludzką uzdrawia
i wspiera.
Rozdział 3h (175).
1. W jakim znaczeniu mówi się, że dobre zasługi poczynają się
z łaski i o której łasce to się rozumie. Skoro więc mówi się, że dobre
zasługi są i poczynają się z łaski,596 albo rozumie się łaskę darmo dającą,
591
Rozdział 9 n. 6 (PL 32 ,598; CSEL 36,46), gdzie ponownie przytoczone jest to, co powiedziane zostało w De libero arbitrio, II, rozdział 20, n. 54 (PL 32,1270; CSEL 74,88).
Zobacz także: De dono perseverantiae, rozdział 11, n. 27 (PL 45,1009).
592
Rozdział 12, n. 17 (PL 42,107; CSEL 25,73n), poprzez Retractationes, I, rozdział 15,
n. 6 (PL 32,610; CSEL 36,77n).
593
Mistrz ma tu być może na myśli naukę Bernarda, De gratia et libero arbitrio, rozdział
14, nn. 46-47 (PL 182,1026n; wydanie Rzymskie, III,199n).
594
Zobacz Pseudo-Chryzostom, Opus imperfectum in Matthaeum, homilia 20 (PG 56,744).
595
Virtus = moc, albo cnota.
h
Zobacz: Lombard, Glossa 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 Gnadenlehre. III, n. 26, oraz 255-266.
596
Zobacz wyżej Dystynkcja 26, rozdział 4, n. 3.
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to jest Boga; albo raczej łaskę darmo daną, która uprzedza wolę człowieka: nie byłoby bowiem wielkie, gdyby mówiło się, że to jest od Boga, od
którego jest wszystko. Lecz raczej pojmuje się jego darmo daną łaskę, z której poczynają się dobre zasługi.
2. Jak ma być rozumiane: „bo pojmuje się, że są z samej łaski”.
Chociaż mówi się, że są z samej łaski, nie wykluczona jest wolna wola, ponieważ nie ma żadnej zasługi w człowieku, która nie byłaby z wolnej woli.
Lecz [483] przyczynę główną w zasługiwaniu dobra przyznaje się łasce, ponieważ główną przyczyną dobrych zasług jest sama łaska, która pobudza
wolną wolę oraz uzdrawia i wspiera wolę człowieka, by była dobra.
Rozdział 4 (176).
1.i Że dobra wola głównie jest łaski a także jest łaską, jak i każda
dobra zasługa. Ona sama także jest darem Boga i zasługą człowieka,
a nawet łaski, ponieważ głównie jest z łaski i jest łaską. Stąd Augustyn, Ad
Sixtum presbyterum:597 „Co jest zasługą człowieka przed łaską, skoro wszelką naszą dobrą zasługę tylko łaska w nas czyni?”
2. Jak przez dobrą zasługę powstaje dobro w człowieku oraz częściowo ukazuje, co jest pierwszą dobrą zasługą. Z łaski bowiem, jak zostało powiedziane,598 która uprzedza i uzdrawia osąd ludzki oraz z tego
osądu powstaje w duszy dobre nastawienie, czyli dobre poruszenie ducha;
i to jest pierwszą dobrą zasługą człowieka. Jak na przykład z cnoty wiary
i osądu człowieka rodzi się w duchu pewne poruszenie dobre i godne
nagrody, mianowicie samo wierzenie; tak z miłości i wolnej woli jakieś
inne, bardzo dobre poruszenie pochodzi, mianowicie kochanie. Tak należy rozumieć o innych cnotach. A te dobre poruszenia lub nastawienia są
zasługami i darami Boga, którymi zasługujemy i ich powiększenie i wszystko inne, co w następstwie tu i w przyszłości jest nam odpłacane.
Rozdział 5k (177).
Z jakiej racji mówi się, że wiara zasługuje usprawiedliwienie i inne.
Gdy więc mówi się, że wiara zasługuje usprawiedliwienie599 i życie wieczne, pojmuje się jako powiedziane z tej racji, że zasługuje się to przez czyn
wiary. Podobnie pojmuje się o miłości i o sprawiedliwości i o innych. Jeżeli

i
Powaga Augustyna z Glossa do Rz 6,23 (PL 191,1412 C); zobacz także do Ef 2,8-9 (PL
192,182 C-D).
597
Epistola 194, rozdział 5, n. 19 (PL 33,880; CSEL 57,190).
598
Dystynkcja 27, rozdział 2, nn. 1-2.
k
Zobacz Glossa do Rz 12,3 (PL 191,1498 B-C). – Rozdział 6 n. 1. Powaga Augustyna
zaczerpnięta z Glossa do Rz 6,23 (PL 191,1412 C); zobacz także: do Ef 1,4 (PL 192,171 C).
599
Jak wyżej, Dystynkcja 26, rozdział 2, n. 3 oraz rozdział 3 n. 1.
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bowiem wiara, sama cnota uprzedzająca, nazwa- [484] na byłaby czynem
ducha, który jest zasługą, już ona miałaby pochodzenie z wolnej woli; ponieważ tego nie ma, tak mówi się, że jest zasługą, ponieważ jej czyn jest zasługą: jeżeli jednak jest miłość, bez której ani wiara ani nadzieja nie jest
zasługą życia. Stąd naprawdę widać, że miłość jest Duchem Świętym;600 ona
formuje i uświęca jakości duszy, by nimi dusza została uformowana i uświęcona; bez niej jakość duszy nie nazywa się cnotą, ponieważ nie może uzdrowić duszy.
Rozdział 6 (178).
1. O darach cnót i o łasce, która nie jest, ale czyni zasługę. Z darów
więc cnót jesteśmy dobrzy i żyjemy sprawiedliwie; i z łaski, która nie jest,
ale czyni zasługę, jednak nie bez wolnej woli, pochodzą nasze zasługi, mianowicie dobre nastawienia i ich postępy oraz dobre czyny, które Bóg w nas
wynagradza. – I one są darami Boga. Stąd Augustyn, Ad Sixtum presbyterum:601 „Gdy wieńczy nasze zasługi, niczego innego nie wieńczy, jak swoje
dary. Stąd życie wieczne, które na końcu przez Boga dawane jest uprzednim
zasługom, ponieważ i te zasługi, którym jest dawane, nie są od nas, lecz uczynione są w nas przez łaskę, słusznie i samo życie zwie się łaską, ponieważ
darmo jest dane. I nie dlatego darmo, że nie zasługom jest dane, lecz ponieważ przez łaskę dane są i same zasługi, którym jest dawane.”
2. Zakończenie gdzie coś innego dodaje. Z powyższego już poniekąd
może nam być wiadome, jak łaska uprzedzająca zasługuje na wzrost itd. i czym
ona jest, czy cnotą, czy czymś innym, a jeżeli cnotą, czy czynem, albo nie.602
Wykazano bowiem wyżej,603 ze strony pewnych autorów, że jest ona cnotą,
a cnota nie jest czynem, lecz jego przyczyną, jednak nie bez wolnej woli.
3. Wykłada jak należy pojmować to: „dobry użytek wolnej woli jest
cnotą. Stąd co wyżej powiedział Augustyn,604 że dobry użytek wolnej woli
jest cnotą, tak można pojąć: czyli czynem cnoty. Inaczej zdawałby się sobie
przeczyć ponieważ także dzieło cnoty wyżej [485] powiedział, że jest dobrym
użytkiem tych, którymi możemy niedobrze się posłużyć, w których umieścił
wolną wolę.605 Jeżeli zaś dobry użytek wolnej woli jest czynem cnoty, już
nie jest cnotą. Skoro więc dobry jej użytek nazwał cnotą, nazwą cnoty użytek
jej oznaczył.

600

Jak okazane zostało wyżej: Księga pierwsza, Dystynkcja 17.
Epistola 194, rozdział 5, n. 10 (PL 33,880n; CSEL 57,190n). Zobacz także: De correptione et gratia, rozdział 13, n. 41 (PL 44,942); In Ioannem, traktat 3, nn. 9-10 (PL 35,1400n;
CCL 36,24n).
602
O to wszystko pytano się wyżej w Dystynkcji 26, rozdziale 9.
603
Dystynkcja 27, rozdział 2, n. 2.
604
Dystynkcja 26, rozdział 11, n. 1.
605
Dystynkcja 26, rozdział 11, n. 1.
601
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Rozdział 7 (179).
1. Że ten sam jest użytek cnoty i wolnej woli, lecz głównie cnoty.
Ten sam bowiem dobry użytek jest z cnoty i z wolnej woli, lecz głównie
z cnoty; i ten dobry użytek należy zaliczyć do wielkich dóbr.606
2.l Że łaska uprzedzająca, którą pojmuje się jako cnotę, nie jest
użytkiem wolnej woli, lecz z niej jest dobry użytek wolnej woli i wszelka dobra zasługa. Ta zaś łaska uprzedzająca, która jest i cnotą, nie jest
użytkiem wolnej woli, lecz raczej z niej jest dobry użytek wolnej woli. Mamy
ją od Boga, nie od siebie. Użytek zaś dobry osądu jest i z Boga i z nas; i dlatego jest dobrą zasługą. Tam bowiem sam Bóg działa, tu Bóg i człowiek. –
Ta zasługa pochodzi z owej najczystszej łaski. Co zaznaczył Apostoł mówiąc:607
Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, a łaska, którą mi dał, próżną nie
była. – Augustyn, De gratia et libero arbitrio. O tym urywku Augustyn
tak mówi:608 „Słusznie zwie łaską. Najpierw bowiem Bóg daje z samej łaski
i tylko łaskę, ponieważ poprzedzają tylko złe zasługi; lecz potem, przez łaskę,
zaczynają się dobre zasługi. A żeby ukazać także wolną wolę, dodał: A łaska,
którą mi dał, próżną nie była.” – Tenże sam:609 „A żeby nie myślano, że
sama wola, mianowicie bez łaski, może coś dobrego, dodaje: Wszakże nie
ja sam, mianowicie bez łaski, lecz łaska Boża ze mną, to jest z wolną wolą.
Zaiste, gdy łaska zostanie dana, zaczynają istnieć nasze dobre zasługi:
jednak przez nią, ponieważ jeśli jej zabraknie, człowiek upada.”
[486] Rozdział 8 (180).
1. Ukazuje się tu pogląd innych, którzy mówią, że cnoty są dobrymi użytkami wolnej woli, to jest czynami ducha. Inni zaś mówią,610 że
cnoty są to użytki przyrodzonych władz, jednak nie wszystkie, lecz tylko
wewnętrzne, które są w duchu; zewnętrzne zaś, które wykonuje ciało, nie
mówi się, że są cnotami, lecz dziełami cnót.
2. Jak powyższe słowa Augustyna zgadzają się z tym poglądem. I dlatego co Augustyn mówi:611 „dziełem cnoty jest dobre używanie przyrodzonych
606

Tamże.
Powaga Augustyna złożona, że tak powiem, z Glossa Mistrza do 1 Kor 15,10 (PL
191,1676 A-C). Słowa bowiem wprowadzające („Słusznie...dobre zasługi”) oparte są raczej
w części na Glossa ordinaria do tego urywka: „Najpierw sama łaska, ponieważ nie poprzedzają, jak tylko złe zasługi. Lecz potem przez łaskę zaczynają się zasługi” (u Mikołaja z Liry,
VI,58v). Odbijają zaś słowa Augustyna z końca tego rozdziału.
607
1 Kor 15,10.
608
Rozdział 5, n. 12 (PL 44,888n).
609
Tamże, rozdział 5, n. 2 (889).
610
Według J. Schuppa, Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus, 210, chodzi o szkołę
GIlberta de la Porrée. Do niego można dodać szkołę Abelarda; porównaj: Sententiae Hermanni, rozdział 32 (PL 178.1749 D – 1750 B).
611
Wyżej, Dystynkcja 26, rozdział 10.
l
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władz”, pojmują o użytku zewnętrznym; co zaś powiada:612 „dobry użytek
wolnej woli jest cnotą i zalicza się do dóbr wielkich”, pojmują o użytku wewnętrznym. I twierdzą, że cnoty niczym innym nie są, niż dobrymi nastawieniami, albo poruszeniami ducha, które Bóg czyni w człowieku, a nie
człowiek, ponieważ choć są one poruszeniami wolnej woli, jednak nie mogą
istnieć, jeżeli Bóg jej nie uwolni i nie wesprze swą łaską działającą i współdziałającą: którą przyjmują jako darmową wolę Boga, ponieważ Bóg jest
tym, który sprawuje w nas chcenie i wykonanie dobra.613
3. Jakimi powagami umacniają to, co mówią. Że zaś cnoty są poruszeniami ducha podbudowują świadectwami świętych. Mówi bowiem Augustyn, Super Ioannem:614 „Co to jest wiara? Wierzyć, czego nie widzisz”;
wierzyć zaś jest poruszeniem ducha. – Ten sam w trzeciej księdze De doctrina
christiana:615 „Miłością zaś nazywam poruszenie ducha”. Jeżeli zaś miłość
i wiara są poruszeniami ducha, przeto cnoty są poruszeniami ducha.
4. Jak inni odpowiadają im, określając powyższe. Inni mówią odpowiadając im, że powyższe słowa Augustyna tak należy pojmować: „Wiarą
jest wierzyć, czego nie widzisz”, to znaczy wiara jest cnotą, którą wierzy się,
czego się nie widzi. Również: „miłość jest poruszeniem ducha”, to znaczy
łaską, którą duch poruszany jest do miłowania.
[487] 5.m Określenie umacniają powagami. – Augustyn. A że to i temu
podobne tak należy pojmować, przypuszcza się z tego, co Augustyn mówi
gdzie indziej. Albowiem w pierwszej księdze Quaestiones Evangelii rzecze:616 „Wiara jest, którą wierzy się w to, czego się nie widzi, ta ściśle zwie
się wiara.” – Również w XIII księdze De Trinitate:617 „Czymś innym jest to,
co się wierzy, innym jest wiara, którą się wierzy”.
6. Dowodząc z tych słów tak postępują: Czym innym jest wierzyć, innym
to, czym się wierzy; powiedziano zaś, że wiara jest tym, czym się wierzy;
tak więc wierzyć nie jest wiarą, ponieważ wierzyć nie jest tym, czym się
wierzy. – Dodają też: Cnota jest dziełem wyłącznie Boga, on sam działa ją
w nas; ona więc nie jest użytkiem lub czynem wolnej woli. Lecz wierzyć
jest czynem wolnej woli; więc nie jest cnotą.
7. Osąd tych poglądów pozostawia czytelnikowi. Na powyższych i innych uzasadnieniach opiera się jedna i druga strona. Ich zaś osąd pozostawiam badaniu pilnego czytelnika, przechodząc do czego innego.
612

Tamże, rozdział 11.
Flp 2,13: Bóg jest tym, który sprawuje w was i chcenie i wykonanie.
614
Traktat 40, n. 9 (PL 35,1690; CCL 36,355); zobacz niżej, Księga trzecia, Dystynkcja 23,
rozdział 7, n. 3.
615
Rozdział 10, n. 16 (PL 34,72; CSEL 80,89; CCL 32,87); zobacz wyżej, Księga pierwsza,
Dystynkcja 17, rozdział 6 n. 6.
m
Pierwsza powaga jest już w Glossa do Rz 1,17 (PL 191,1323 D, gdzie rubryka umieszczona jest nie na swoim miejscu), druga w Glossa do Ef 4,5 (PL 192,197 C-D) oraz niżej,
Księga trzecia, Dystynkcja 23, rozdział 3, n. 1.
616
Raczej Księga II, zagadnienie 39, do Łk 17,5: Przymnóż nam wiary (PL 35,1352).
617
Rozdział 2, n. 5 (PL 42,1016n; CCL 50A,386).
613
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DYSTYNKCJA XXVIIIn
Rozdział 1 (181).
1. Powtarza powyższe i inne dodaje, przedkładając wskazanie o łasce
i wolnej woli przeciw Pelagianom. To zaś niewzruszenie i niezwłocznie
utrzymujmy, że wolna wola bez łaski uprzedzającej i wspierającej nie wystarczy do osiągnięcia sprawiedliwości i zbawienia, ani uprzednimi zasługami
łaski Bożej nie przyzywa, jak przekazało błędnowierstwo pelagiańskie. Bo jak
mówi Augustyn w pierwszej księdze Retractationes,618 „nowi błędnowiercy
Pelagianie tak głoszą wolność woli, że łasce Bożej nie zostawiają miejsca:
która, twierdzą, że jest dawana zgodnie z naszymi zasługami.”
[488] 2. Jakie jest błędnowierstwo Pelagian o łasce i wolnej woli.
– Augustyn w księdze De haeresibus:619 „Błędnowierstwo Pelagian, najświeższe ze wszystkich, od mnicha Pelagiusza pochodzi. Są oni tak bardzo
nieprzyjaźni wobec łaski Bożej, którą zostaliśmy przeznaczeni i którą zasłużyliśmy z mocy ciemności być wyrwani,620 iż wierzą, że bez niej człowiek
może spełnić wszystkie przykazania Boże. Potem Pelagiusz upomniany
przez braci, że nic nie przypisuje pomocy łaski Boga ku spełnianiu jego
przykazań, nie przedkładał jej nad wolną wolę, lecz niewierną przebiegłością poddawał, mówiąc, że po to ona dawana jest ludziom, by to, co
mają nakazane czynić przez wolną wolę, łatwiej mogli spełnić przez łaskę.
Mówiąc zaś: „łatwiej mogli”, chciał by wierzono, że jeśli nawet trudniej, to
jednak ludzie mogą bez łaski spełnić przykazania Boże. Ta zaś łaska Boga,
bez której niczego dobrego nie możemy uczynić, mówią, że jest tylko w wolnej woli, którą bez żadnych uprzednich zasług otrzymała od niego nasza
natura; on tylko do tego wspomaga przez swoje prawo i naukę, byśmy nauczyli się, co powinniśmy czynić i w co ufać; nie zaś po to, byśmy przez dar
Ducha Świętego czynili to, czego nauczyliśmy się, że czynić trzeba. I wyznają, że przez to dawana jest nam przez Boga wiedza, która wypędza niewiedzę.
Przeczą zaś, by była dawana przez Boga miłość, którą zbożnie się żyje. By mianowicie darem Boga była wiedza, która bez miłości nadyma, a nie była darem
Boga sama miłość, która buduje,621 by wiedza nie nadymała. Burzą także
modlitwy, które czyni Kościół, czy to za niewiernych i sprzeciwiających się
nauce Boga, aby nawrócili się do Boga; czy to za wiernych, by rosła w nich
wiara i wytrwali w niej. Sprzeczają się bowiem, że ludzie nie od niego to otrzymują, lecz mają od siebie samych: mówiąc, że łaska Boża, którą uwalniani
jesteśmy od niegodziwości, dawana jest według naszych zasług. Twierdzą też,
że niemowlęta rodzą się bez żadnych pęt grzechu pierworodnego.
n

Zobacz J. Schupp, Die Gnadenlehre, 95-105.
Rozdział 9, n. 3 (PL 32,595; CSEL 36,38).
619
Numer 88 (PL 42,47n; CCL 46,340n).
620
Zobacz Kol 1,13.
621
Zobacz: 1 Kor 8,1.
618
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Rozdział 2o (182).
1. Tu przedkłada to, czym umacniają swój błąd, używając słów
Augustyna przeciwko niemu. Co zaś mówią, że człowiek bez łaski przez
wolną wolę wypełnia wszystkie przykazania, tego rodzaju wnioskowaniami
umacniają.
[489] 2. Świadectwo Augustyna, które Pelagiusz przytacza dla siebie. Jeżeli, mówią, człowiek nie może czynić tego, co jest przykazane, nie
należy mu tego poczytywać ku śmierci, tak jak ty, Augustynie, w księdze De
libero arbitrio twierdzisz:622 „Któż, mówisz, grzeszy w tym, czego w żaden
sposób nie można się ustrzec? Grzeszy się zaś, a więc ustrzec się można.”
– Odwołanie Augustyna. Tym świadectwem Augustyna posłużył się Pelagiusz rozprawiając przeciwko niemu, a nawet przeciwko łasce, jak Augustyn w księdze Retractationes, to i inne tego rodzaju odwołując, wspomina
mówiąc:623 „W tych oraz tego rodzaju słowach moich, ponieważ łaska Boga
nie została wspomniana, o której wtedy nie było mowy, Pelagianie myślą,
że utrzymywaliśmy ich pogląd. Lecz na próżno to myślą. Wola bowiem jest,
którą się grzeszy i dobrze żyje, co tymi słowami wyraziliśmy. Lecz nią, jeżeli
łaska Boga nie uwolni i nie wesprze, by zwyciężyła wady, dobrze bez śmiertelnych żyć nie można.” Oto otwarcie określa, w jakim znaczeniu to powiedział, odpierając nieprzyjaciół łaski.
3. Inne świadectwo Augustyna przedkłada, którego także Pelagiusz
dla siebie używał. Podobnie również Pelagiusz opierał się na słowach Augustyna przeciwko łasce, które w księdze De duabus animabus wypowiedział:624 „Uważać za winnego grzechu, powiada, kogoś, ponieważ nie uczynił
czego nie mógł uczynić, jest najwyższą nieprawością i szaleństwem.” – Pytanie Pelagiusza. Usłyszawszy to Pelagiusz wyskoczył mówiąc: Dlaczego
więc niemowlęta i ci, którzy nie mają łaski, bez której nie mogą spełniać
przykazań Bozych, są uważani za winnych?
Rozdział 3 (183).
1. Wyjaśnienie Augustyna. Przy jakiej sposobności to powiedział,
otwiera w księdze Retractationes,625 odpowiadając Pelagiuszowi. To bowiem
powiedział przeciw Manichejczykom, którzy spierają się, że w człowieku są
o
W jaki sposób powstały rozdziały 2 i 3 (prócz numeru 5 w rozdziale 3), wystarczająco
widoczne jest z Retractationes.
622
Księga III, rozdział 18, n. 50 (PL 32,1205; CSEL 74.131), za pośrednictwem Retractationes, jak mowa w następnym przypisie.
623
Księga I, rozdział 9, nn. 3-4: „A trochę dalej: Któż, powiem, grzeszy... więc ustrzec się
można. Tym świadectwem moim posłużył się Pelagiusz w pewnej swojej księdze... W tych
oraz tego rodzaju słowach moich... żyć nie można” (PL 32,596n; CSEL 36,41n).
624
Rozdział 12, n. 17 (PL 42,107; CSEL 25,73), znowu za pośrednictwem Retractationes,
jak w przypisie następnym.
625
Księga I, rozdział 15, nn. 1 oraz 6 (PL 32,608 oraz 610; CSEL 36,71n oraz 77n).
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dwie natury: jedna dobra z Boga. druga zła z plemienia ciemności, która
nigdy dobra nie była, ani nie może chcieć dobra; jeżeli by tak było, nie wydawałoby się, że należy poczytywać mu, jeżeli niedobrze czyni.
[490] 2. Dodaje coś innego, co zdaje się sprzeciwiać łasce Boga.
Także gdzie indziej Augustyn mówi, co wydaje się sprzeciwiać tej łasce, którą
jesteśmy usprawiedliwiani. Powiada bowiem w księdze Ad Adamantium,626
ucznia Manicheusza: „Nikt, jeśli nie zmieni swej woli, nie może działać dobra.
Że to w naszej złożone jest mocy naucza Pan, gdzie mówi:627 Albo czyńcie
drzewo dobre” itd. – Wyjaśnienie Augustyna w Retractationes. Augustyn
w Retractationes628 wykazuje: „W mocy mianowicie człowieka jest zmienić
wolę na lepsze, lecz moc ta jest żadna, jeżeli nie jest dana od Boga, o którym powiedziane jest:629 Dał im moc, aby się stali synami Bożymi. Skoro
bowiem to jest w mocy, co czynimy, gdy chcemy, nic tak w mocy nie jest,
niż sama wola; lecz przygotowana jest wola przez Pana.630 W ten więc sposób daje moc.”
3. Inne świadectwo tegoż samego, które wydaje się przeciwne. –
Augustyn w księdze De duabus animabus; w Retractationes:631 „Tak
również należy pojmować”, co w tymże mówi,632 mianowicie „w naszej jest
mocy, byśmy albo dobrocią Boga być wszczepieni, albo surowością jego
być wycięci zasłużyli. Ponieważ w naszej mocy nie jest, jak tylko co idzie za
naszą wolą: która gdy przygotowana jest przez Boga, łatwo powstaje dzieło
pobożności, nawet które było niemożliwe i trudne.”
4. Inne świadectwo. Także w Expositio quarundam propositionum
Epistolae ad Romanos Augustyn wtrąca coś, co wydaje się sprzeciwiać tej
nauce o łasce. Mówi bowiem:633 „Że wierzymy, jest nasze; że zaś dobro czynimy, jest tego, który wierzącym daje Ducha Świętego.” A nieco dalej:634 „Nasze
jest wierzyć i chcieć, jego zaś dawać wierzącym i chcącym możliwość dobrego działania przez Ducha Świętego.” – Sprostowanie jak to powinno
być brane. Jak to ma być pojmowane Augustyn w księdze Retractationes635
626
To znaczy Ad Adimantium, rozdział 26 (PL 42,169; CSEL 25,185) z Retractationes
jak niżej.
627
Mt 12,33.
628
Księga pierwsza, rozdział 22, n. 4: „Na innym miejscu: Nikt, jeśli, mówię, nie zmieni
woli... Co nie jest przeciwko łasce Boga, którą głosimy. W mocy mianowicie... daje moc”
(PL 32,620; CSEL 36,103n).
629
J 1,12.
630
Prz 8,35 według Septuaginty: I wola gotowana jest przez Pana.
631
Księga I, rozdział 22, n. 4: „Tak należy pojmować i to, co powiedziałem potem: W naszej jest mocy ...zasłużyli. Ponieważ w naszej mocy... było niemożliwe i trudne” (PL 32,620;
CSEL 36,104).
632
Contra Adimantum, rozdział 27 (PL 42,170; CSEL 25,186).
633
Numer 60 (PL 35,2079).
634
Numer 61 (PL 35,2079).
635
Księga I, rozdział 23, nn. 2-3 (PL 32,621n; CSEL 36,108n), skąd Mistrz zaczerpnął
także poprzednie przedłożenia.
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otwie- [491] ra mówiąc: „Prawdą zaiste jest, że od Boga jest, iż działamy
dobro, lecz to samo jest prawidło obu, i chcenia mianowicie i działania. I oba
są jego, ponieważ on przygotowuje wolę; i oba nasze, ponieważ dokonuje
się z naszej woli. Tego więc z pewnością bym nie powiedział, gdybym już
wiedział, że nawet sama wiara znajduje się wśród darów Ducha Świętego.
5. Jeszcze coś dodaje, co wydaje się przeciwne. Temu też należy starannie się przyjrzeć, co Augustyn w księdze Sententiae Prospera mówi,636
mianowicie, że „móc mieć wiarę, jak i móc mieć miłość, jest ludzką naturą;
mieć zaś wiarę, jak i mieć miłość, jest łaską wiernych.” – Wyjaśnienie.
To nie tak zostało powiedziane, jakoby z wolnej woli można było mieć
wiarę lub miłość, lecz ponieważ duch człowieka ma naturalną zdolność
do wierzenia lub miłowania. Wierzy on i miłuje wyprzedzony łaską Boga,
czego bez łaski nie może.
Rozdział 4 (184).
Twierdzi, że świadectwo Hieronima dorzuca, co należy utrzymywać o łasce i wolnej woli, gdzie ukazuje trojakie błędnowierstwo,
mianowicie Jowiniana, Manicheusza i Pelagiusza. To więc o łasce i wolnej
woli niewątpliwie utrzymujmy, czego Hieronim w Explanatio fidei catholicae ad Damasum Papam637 naucza obalając błędy Jowiniana, Manicheusza
i Pelagiusza: „Wolną, powiada, tak wyznajemy wolę, że mówimy, iż zawsze
potrzebujemy pomocy Boga; i błądzą zarówno ci, którzy z Manicheuszem
mówią, że człowiek grzechu uniknąć nie może, jak ci, którzy z Jowinianem
twierdzą, że człowiek nie może grzeszyć. Obaj usuwają wolną wolę. My zaś
mówimy, że człowiek zawsze może grzeszyć i nie grzeszyć, byśmy zawsze
wyznawali, iż jesteśmy wolnej woli. To jest wiara, której nauczyliśmy się
w Kościele katolickim i którą zawsze utrzymujemy.”
[492] DYSTYNKCJA XXIX
Rozdział 1o (185).
1. Czy człowiek przed grzechem potrzebował łaski działającej
i współdziałającej. Po tym wszystkim trzeba rozważyć, czy człowiek przed
grzechem potrzebował łaski działającej i współdziałającej.
2. Że potrzebował działającej i współdziałającej, lecz działającej
nie potrzebował na wszystkie sposoby, którymi ona działa. Na co krótko
odpowiadamy, że nie tylko współdziałającej, lecz także działającej łaski
636
Prosper z Akwitanii, Sententiae ex Augustino delibatae, n. 316 (PL 45,1887; 51,476
B); z Augustyna, De praedestinatione sanctorum, rozdział 5, n. 10 (PL 44,968).
637
To znaczy sam Pelagiusz w Libellus fidei ad Innocentium Papam, nn. 13-14 (wśród dzieł
Augustyna, PL 45,1718); o czym zobacz wyżej: Księga pierwsza, Dystykcja 25, rozdział 3, n. 6.
o
Zobacz: Summa sententiarum, III, 7 i 9 (PL 171,1127 A-B; 1131 B; 176,99 C-D, 103 C),
która nieco się tu przeciwstawia; zobacz też Sententiae Rolanda (wyd. A. Gietl), 118.
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potrzebował; jednak nie według wszystkich sposobów działania łaski działającej: działa bowiem uwalniając i przygotowując wolę człowieka do dobra.638 Człowiek więc potrzebował jej nie po to, by uwolnić swoją wolę,
która nie była niewolnicą grzechu; lecz by przygotować do skutecznego
chcenia dobra, czego sama przez się nie mogła. – Nie mogła bowiem dobra zasługiwać bez łaski, jak Augustyn jasno przekazuje w Enchiridion:639
„Tę nieśmiertelność, rzecze, w której mógł nie umierać, natura ludzka utraciła przez wolną wolę; tę zaś, w której nie będzie mogła umrzeć, ma otrzymać przez łaskę; miała ją otrzymać przez zasługę, gdyby nie zgrzeszyła.
Chociaż bez łaski i wtedy nie mogło być żadnej zasługi, jakkolwiek bowiem
grzech w samym pozostawał osądzie, jednak wolna wola nie wystarczała
do posiadania lub zachowania sprawiedliwości, gdyby nie była udzielona
pomoc Boża.” – Tymi oto słowami wystarczająco wykazane jest, że przed
grzechem człowiek potrzebował łaski działającej i współdziałającej. Nie
mógł bowiem ruszyć nogą bez pomocy łaski działającej i współdziałającej;
miał jednak to, że mógł stać.640
[493] Rozdział 2p (186).
1. Że człowiek przed upadkiem miał cnoty. Prócz tego zwykło się pytać, czy człowiek przed upadkiem miał cnoty. – Niektórym wydaje się, że nie
miał, co usiłują tak udowodnić: Sprawiedliwości, powiadają, nie miał, ponieważ
wzgardził przykazaniem Boga; roztropności nie miał, ponieważ nie zadbał
o siebie; wstrzemięźliwości nie miał, bo pożądał cudzego; męstwa nie miał,
ponieważ ustąpił złemu podszeptowi. – Na co odpowiadając twierdzimy, że
wprawdzie nie miał on tych cnót gdy grzeszył, ale przedtem, a wtedy stracił.
2. Świadectwami świętych uzupełnia, że pierwszy człowiek miał
cnoty. Potwierdzone jest to wielu świadectwami świętych. Mówi bowiem
Augustyn w pewnej homilii:641 „Adam utraciwszy miłość, stał się zły.” Także:642
„Książę wad gdy zwyciężył Adama, uczynionego z mułu ziemi na obraz Boga,
uzbrojonego w czystość, umiarkowanego wstrzemięźliwością, jaśniejącego
miłością, pozbawił pierwszych rodziców tych darów i dóbr tak wielkich,
a jednocześnie zgnębił.” – O tym samym mówi Ambroży Ad Sabinum:643
„Gdy Adam był sam, nie wykroczył, ponieważ duch jego przylegał do Boga.”
638

Zobacz wyżej Dystynkcja 26, rozdział 1.
Rozdział 105-106 (PL 40,281n; CCL 46,106).
640
Zobacz wyżej, Dystynkcja 24, rozdziały 1-2.
p
Niemal cały z Summa sententiarum, III,7 (PL 171,1127 C-D; 176,100 A-B). Powaga
zaś Ambrożego o Psalmie zaczerpnięta z Glossa Mistrza do Ps 118,25 (PL 191,1057 C); owa
Augustyna, Super Genesim, znajduje się wyżej, w Dystynkcji 23, rozdziale 3, n. 4. 641
Raczej święty Quodvultdeus, Sermo 4, Contra Iudaeos, paganos et Arianos, rozdział 2
(PL 42,1118).
642
Jak wyżej, rozdział 2 (1117n).
643
Epistola 49, n. 2 (PL 16[1845]1154 A).
639
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Również o Psalmie powiada,644 że „człowiek przed grzechem jak najbardziej szczęśliwy rozkoszował się powiewem przestworzy;” lecz jakim sposobem bez cnoty był jak najbardziej szczęśliwy? – Augustyn także Super
Genesim mówi:645 że Adam przed grzechem „obdarzony był myśleniem
duchowym”. Nie należy więc wątpić, że człowiek przed grzechem jaśniał
cnotami, lecz przez grzech został ich pozbawiony.
Rozdział 3r (187).
O wyrzuceniu człowieka z raju. Za karę tego też grzechu wyrzucony
został z raju na to miejsce niedoli, jak w Księdze Rodzaju czy- [494] ta się:646
Żeby teraz nie ściągnął snadź ręki swej i nie wziął też z drzewa żywota
i nie jadł, a był żyw na wieki, wypuścił go Pan Bóg z raju rozkoszy.
Te słowa wydają się oznaczać, że nigdy by nie umarł, gdyby potem spożył
z tego drzewa.
Rozdział 4s (188).
Jak należy zrozumieć to: Żeby nie wziął z drzewa żywota i nie
jadł, a był żyw na wieki. Lecz ponieważ przez grzech miał już ciało umarłe,647 te słowa można brać w takim znaczeniu: Bóg mówiąc na sposób zagniewanego, powiedział o pysznym człowieku:648 Patrzcie, by przypadkiem nie
ściągnął ręki swej itd., to znaczy uważajcie, wy aniołowie, by nie spożył
z drzewa żywota, którego jest niegodny: z którego, gdyby wytrwał, spożywałby i żył na wieczność: lecz teraz z powodu nieposłuszeństwa niegodny
jest spożywać. I jak słowem powiedział, tak czynem dokonał: Wypuścił go
Pan Bóg z raju rozkoszy649 „na miejsce dlań stosowne; jak przeważnie gdy
zły zacznie żyć wśród dobrych, jeśli nie chce zmienić się na lepsze, wypędzany jest ze wspólnoty dobrych, ciężarem złego obyczaju” przytłoczony.
Rozdział 5t (189).
O mieczu płomienistym umieszczonym przed rajem. Żeby zaś nie
mógł do niego podejść, Przed rajem rozkoszy postawił cherubów i miecz
644

In Psalmum 118,25, kazanie 4, n. 3 (PL 15[1845]1241 B; CSEL 62,69).
De Genesi ad litteram, XI, rozdział 42, n. 58 (PL 34,452; CSEL 28-I,377).
r
Z Summa sententiarum, III,7 (PL 171,1128 C; 176,100 D).
646
Rdz 3,22-23; zobacz Augustyn, De Genesi ad litteram, XI, rozdział 40, nn. 54-55 (PL
34,451n; CSEL 28-I,374n).
s
Tekst sporządzony z Summa sententiarum, III,7 (PL 171,1128 C-D; 176,100 D – 101 A),
następnie z Glossa ordinaria do Rdz 3,23 (u Mikołaja z Liry, I,43d; v 31a).
647
Zobacz Rz 8,10: Ciało wprawdzie umarłe jest dla grzechu.
648
Rdz 3,22.
649
Rdz 3,23; następują słowa Augustyna, De Genesi contra Manichaeos, II, rozdział 22,
n. 34 (PL 34,213).
t
W podobny sposób sporządzony z Summa sententiarum, III,7 (PL 171,1128 D; 176,
101 A); z Glossa ordinaria do Rdz 3,26 (u Mikołaja z Liry, I,43d, gdzie wspomniany jest
także Izydor; v 31a, bez imienia Izydora, oraz 31b).
645
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płomienisty i obrotny, ku strzeżeniu drogi żywota.650 – Walafryd Strabo:
Co dosłownie można tak odebrać: że „przez posługę aniołów,651 postawiona tam została straż ognista.” – Augustyn, Super Genesim:652 „Bo należy
wierzyć, że przez moce niebiańskie zostało dokonane w widzialnym raju to,
iż przez posługę anielską zaistniała tam jakaś ognista [495] straż; jednak nie
darmo, ponieważ oznajmia coś o raju duchowym.” – „Cherubin653 bowiem
tłumaczy się: pełnia wiedzy; to jest miłość, ponieważ:654 Wypełnieniem Prawa jest miłość. Mieczem zaś płomienistym są kary doczesne, które są obrotne, ponieważ czasy są zmienne.” One więc dla strzeżenia drzewa żywota
dlatego zostały przed rajem postawione, ponieważ „do życia nie powraca
się, jak tylko przez Cherubina, czyli pełnię wiedzy, to znaczy miłość, oraz
przez miecz płomienisty, to znaczy znoszenie doczesnych cierpień.”
Rozdział 6t (190).
1. Czy człowiek przed grzechem jadł z drzewa żywota. Można zaś zapytać, czy człowiek przed grzechem jadł z drzewa żywota. O tym Augustyn
w księdze De baptismo parvulorum tak mówi:655 „Słusznie zaiste pojmuje
się, że pierwsi rodzice przed złośliwą namową diabła powstrzymywali się od
pożywienia zakazanego, a korzystali z dozwolonego.” Z tych słów wynika, że
przed grzechem spożywali z drzewa żywota; bo przykazane było,656 by jedli
z każdego drzewa rajskiego, tylko nie z drzewa wiadomości dobrego i złego.
2. Dlaczego nie stali się nieśmiertelni, skoro jedli z drzewa żywota. Dlaczego więc nie zostali przyobleczeni w wieczystą trwałość i szczęśliwą nieśmiertelność, by z żadną chorobą lub wiekiem nie zmieniali się na
gorsze? Bo mówi się, że to drzewo naturalnie miało tę moc.657 – Rozstrzygnięcie. Lecz może nie udzielało tego, jeżeli często z niego nie spożywano. Mogło więc być, że z niego zjadł raz a nie częściej, bo wiadomo, że jakiś
czas przebywał w raju, skoro Pismo mówi, że tam zasnął,658 gdy wyjął żebro
z jego boku i z niego uformował niewiastę; i zwierzęta przyprowadzone
zostały przed niego, którym nadał nazwy.659
650

Rdz 3,24.
In Genesim, 3,24 (PL 131,68 A). Zobacz: J. de Blic, w Recherches de Théologie ancienne
et médievale 16(1949)13,20.
652
Księga XI, rozdział 40, n. 55 (PL 34,452; CSEL 28-I,375).
653
Izydor, Quaestiones in vetus Testamentum, do Rdz, rozdział 5, n. 14 (PL 83,222n);
odlegle z Augustyna, De Genesi contra Manichaeos, II, rozdział 23, nn. 35-36 (PL 34,214n).
654
Rz 13,10.
t
Numer 1. z Summa sententiarum, III,7 (PL 171,1129 A; 176,101 B). – Numer 2. Rozwiązanie oparte na Summa sententiarum, III,7 (PL 171,1128 B; 176,100 D).
655
Czyli De peccatorum meritis, II, rozdział 21, n. 35 (PL 44,172; CSEL 60,106).
656
Zobacz Rdz 2,26-27: I rozkazał mu mówiąc: Z każdego drzewa rajskiego jedz; ale
z drzewa wiadomości dobrego i złego nie jedz. Zobacz wyżej, Dystynkcja 19, rozdział 4, n. 3.
657
Jak wyżej, Dystynkcja 17, rozdział 6.
658
Zobacz: Rdz 2,21-22.
659
Zobacz: Rdz 2,19-20.
651
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[496] DYSTYNKCJA XXX v
Rozdział 1 (191).
Że przez Adama grzech i kara przeszły na potomnych. Powyżej660
oznajmione zostało – chociaż częściowo, bo nie zdołaliśmy w pełni – jak
pierwszy człowiek zgrzeszył i jaką karę poniósł za grzech. Do tego należy
dodać, że grzech razem z karą przez niego przeszedł na potomnych, jak
ukazuje Apostoł mówiąc:661 Jak przez jednego człowieka grzech wszedł na
ten świat, tak na wszystkich ludzi śmierć przeszła.
Rozdział 2w (192).
Czy ten grzech był pierworodny, czy uczynkowy. Tu przede wszystkim trzeba zobaczyć, co to był za grzech, mianowicie pierworodny czy
uczynkowy; a jeżeli myśli się o pierworodnym, odpowiednio należy pilnie
zbadać: co to jest grzech pierworodny, i dlaczego nazywa się pierworodny, i jakim sposobem przeszedł lub przechodzi na wszystkich.
Rozdział 3 (193).
Niektórzy pojmują go jako uczynkowy. Niektórym spodobało się
pojmować go jako grzech uczynkowy Adama. Twierdzili, że Apostoł to miał
na myśli, gdy niżej powiedział:662 Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu grzesznikami się stało, tak itd. Wyraźnie, mówią, nawet w samej
nazwie Apostoł wypowiada, że grzechem, który przez jednego człowieka
wszedł na ten świat,663 było nieposłuszeństwo, a nieposłuszeństwo jest
grzechem uczynkowym.
[497] Rozdział 4 (194).
1. Jakim sposobem, mówią, wszedł na świat. Mówią, że wszedł on
na świat nie przekazem pochodzenia, lecz podobieństwem przekroczenia;664 i powiadają, że wszyscy w nim jednym zgrzeszyli, ponieważ on jeden
dla wszystkich stał się przykładem grzeszenia.
v

Zobacz: J. Schupp, Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus, 71-88; a zwłaszcza
O. Lottin, Les théories sur le péché originel de saint Anselme à saint Thomas d’Aquin,
w Psychologie et morale IV,11-171, gdzie mowa o XII wieku.
660
Jak wyżej, w Dystynkcjach: 21, 22, 25 i 29.
661
Rz 5,12.
w
Zobacz: Hugo, De sacramentis, I,7,25 (PL 176,298 A).
662
Rz 5,19.
663
Rz 5,12.
664
Zobacz Rz 5,14: za przykładem przestępstwa Adama.
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2.x To mówią Pelagianie. To źle myśleli jacyś błędnowiercy, którzy zwani są Pelagianami, o których Augustyn w księdze De baptismo parvulorum
wspomina mówiąc:665 „Trzeba wiedzieć, rzecze, że pewni błędnowiercy,
którzy zwani są Pelagianami, mówili iż grzech pierwszego przekroczenia
przeszedł na innych ludzi nie przez pochodzenie, lecz przez naśladowanie. Dlatego też nie chcą wierzyć, że przez chrzest odpuszczany jest grzech
pierworodny, ponieważ spierają się, że go w nowo narodzonych w ogóle
nie ma. Lecz odpowiada się im, iż gdyby Apostoł chciał go pojmować jako
grzech naśladowania a nie pochodzenia, nazwałby jego sprawcą nie Adama, lecz diabła, o którym w Księdze Mądrości mówi się:666 Przez nienawiść
diabła weszła śmierć na okrąg ziemi. A ponieważ nie chce, by pojmowano,
iż stało się to przez pochodzenie, lecz przez naśladowanie, Pismo Święte
zaraz dodało:667 A naśladują go ci, którzy stoją po stronie jego. Naśladują
mianowicie Adama ilekroć przez nieposłuszeństwo przekraczają przykazanie Boże; lecz czym innym jest przykład dla dobrowolnie grzeszących, czym
innym jest pochodzenie dla rodzących się z grzechem.” Nie należy więc
przyjmować, że grzech Adama przeszedł na wszystkich tylko przez przykład
do naśladowania, lecz wadą płodzenia i pochodzenia.
Rozdział 5 (195).
Tu otwiera, że to jest grzechem pierworodnym, co przechodzi na
potomnych. I to jest grzechem pierworodnym, jak otwarcie świadczy Augustyn,668 co przez Adama przeszło na wszystkich, pożądliwie zrodzonych z jego
grzesznego ciała.
[498] Rozdział 6 y (196).
1. Tu bada się, czym jest grzech pierworodny. Pilnie należy zbadać,
czym on jest. Święci doktorzy bowiem mówili o tym niezbyt jasno, a doktorzy scholastyczni różnie myśleli.
2. Pogląd niektórych na grzech pierworodny. Niektórzy bowiem sądzą,669 że grzech pierworodny jest powinnością kary za grzech pierwszego
x
Z Glossa Mistrza do Rz 5,12 (PL 191,1388 B-C); pełniej już występuje ta powaga u Florusa do tego urywka (w Bedae Opera, VI, Coloniae 1688,90-91), a częściowo w Glossa media
Gilberta Porretańskiego, o której zobacz: R. M. Martin, Le péché originel d’après Gilbert de
la Porrée (+1154) et son école, w Rev. Hist. Eccl 13(1912)678.
665
Księga I, rozdział 9, nn. 9-10 (PL 44,114; CSEL 60,10n).
666
Mdr 2,24.
667
Mdr 2,25.
668
W powadze rozdziału poprzedniego, a także niżej, w rozdziale 10, n. 1-2.
y
Zobacz: J. Schupp, Die Gnadenlehre, 74-78. – Numer 2. Częściowo z Summa sententiarum, III,11 (PL 171,1134 D – 1135 A; 176,106 B-C). Zobacz o tym: O. Lottin, Les théories
sur le péché originel... w Psychologie et morale, IV,27n, 68 i 74.
669
Piotr Abelard, In Epistolam ad Romanos, II, rozdział 5 (PL 178,866 C, 871 A-B);
zobacz: J. Rivière, Les «capitula» d’Abélard condamnés au concile de Sens, w Recherches
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człowieka, to jest należność, lub podległość, przez którą podlegamy i poddani jesteśmy karze doczesnej i wiecznej za grzech uczynkowy pierwszego
człowieka: ponieważ za niego, jak mówią, wszystkim należy się kara wieczna, jeżeli nie zostaną uwolnieni przez łaskę. – Zgodnie z ich poglądem trzeba powiedzieć, że grzech pierworodny nie jest ani winą, ani karą. Że nie
jest winą, sami wyznają. Również karą według nich być nie może, bo jeżeli powinność kary jest grzechem pierworodnym, skoro powinność kary nie
jest karą, to i grzech pierworodny nie jest karą. – Co także niektórzy z nich
dopuszczają, mówiąc, że w Piśmie Świętym grzech pierworodny często nazywany jest powinnością; a przez „powinność” pojmują tam, jak zostało
powiedziane, podległość karze. I na tej zasadzie twierdzą, że mówi się, iż
grzech pierworodny jest w niemowlętach, ponieważ niemowlęta za ten
pierwszy grzech winne są kary; tak jak za grzech niegodziwego rodzica
niekiedy dzieci są na wygnaniu, zgodnie ze sprawiedliwością sądu.
Rozdział 7z (197).
1. Dowodzi powagami, że grzech pierworodny jest winą. Lecz że
grzech pierworodny jest winą, uczy wiele świadectw Świętych. – Grzegorz,
O Księdze Wyjścia, gdzie mowa:670 Pierworodne osła zamienisz [499] na
owcę, Grzegorz powiada:671 „Wszyscy w grzechach zostaliśmy urodzeni,
a z rozkoszy ciała poczęci, zaciągnęliśmy winę pierworodną: stąd i wolą
naszą wikłamy się w grzechach”. Oto mówi, że zaciągamy pierworodną
winę; stąd wiadomo, że grzech pierworodny jest winą.
2. Augustyn. Również Augustyn w księdze De natura et gratia, o tym
samym tak mówi:672 „Wszyscy, jak mówi Apostoł,673 zgrzeszyli: mianowicie
albo w sobie samych, albo w Adamie: ponieważ nie są bez grzechu, który
albo zaciągnęli przez pochodzenie, albo który dodali złymi obyczajami.”
„Grzech bowiem pierwszego człowieka nie tylko jemu samemu zaszkodził,674 lecz całemu rodzajowi ludzkiemu, ponieważ z niego potępienie
a zarazem winę otrzymaliśmy.”
de Théologie ancienne et médievale 5(1933)16, artykuł 8: «Że z Adama nie zaciągnęliśmy
winy, lecz tylko karę»; pewne spostrzeżenia do tego zagadnienia dołączone są w: E. Buytaert,
The Anonymous Capitula Haeresum Petri Abaelardi and the Synod of Sens, 1140, w Antonianum 43(1968)419-460.
z
Zobacz: O. Lottin, jak wyżej, 74. – Numer 1: Z Glossa ordinaria, do Wj 13,13 (u Mikołaja z Liry I,151a). – Numer 2: Z Glossa Mistrza do Rz 3,23 (PL 191,1361 A). – Numer 3:
Zwięźle z Glossa tegoż do Ps 50,7 (PL 191,487 C-D).
670
Wj 13,13.
671
To znaczy Pateriusz, Liber testimoniorum Veteris Testamenti ex opusculis Sancti
Gregorii, do Wj 13,13 (PL 79,731 D); pozostałe wypowiedzi Pateriusza tamże (lecz nie te,
tu przytoczone) są z Grzegorza, Moralia, XXVII, rozdział 18, n. 38 (PL 76,421 B-C).
672
Rozdział 4, n. 4 (PL 44,250; CSEL 60,236).
673
Rz 3,23.
674
Pseudo Augustyn, Hypognosticon, II, rozdział 4, n. 4 (PL 45,1620).

Dystynkcja 30

477

3. Augustyn. Tenże sam o Psalmie 50:675 „Co siane jest przez martwe
ciało, rodzi się z węzłem grzechu pierworodnego i śmierci. Dlatego więc
Dawid mówi, że poczęty jest w nieprawościach, ponieważ we wszystkich
ciągnie się nieprawość z Adama i węzeł śmierci: nikt bowiem nie rodzi się,
jak tylko ciągnąc karę i zasługę na karę.” Zasługą zaś na karę jest grzech;
każdy więc, kto rodzi się przez pożądliwość ciała, zaciąga grzech.
4. Grzech więc pierworodny jest winą, którą zaciągają wszyscy poczęci
pożądliwościowo. Stąd w Ecclesiastica dogmata napisane jest:676 „Jak najmocniej utrzymuj i wcale nie wątp, że każdy człowiek, który poczyna się
przez obcowanie cielesne mężczyzny i niewiasty, rodzi się z grzechem pierworodnym, poddany niezbożności i podlegający śmierci i dlatego rodzi się
z przyrodzenia synem gniewu;677 od którego nikt nie jest uwalniany, jak
tylko przez wiarę w Pośrednika Boga i ludzi.678 – Tymi i innymi powagami
wyraźnie ukazane jest, że grzech pierworodny stanowi winę, i we wszystkich pożądliwościowo poczętych zaciągany jest od rodziców.
Rozdział 8 (198).
1. Czym jest to, co zwane jest grzechem pierworodnym: mianowicie zarzewie grzechu, to jest pożądliwość. Teraz pozostaje zobaczyć,
czym jest sam grzech pierworodny. [500] Który ponieważ nie jest uczynkowy, nie jest czynem czyli poruszeniem duszy ani ciała. Jeżeli bowiem jest
czynem duszy lub ciała, jest zaiste grzechem uczynkowym. Lecz nie jest
grzechem uczynkowym; nie jest więc czynem ani poruszeniem. Czym więc?
2.a Grzech pierworodny zwany jest zarzewiem grzechu, czyli żądzą albo
pożądliwością, która nazywana jest prawem członków, lub osłabieniem
natury, albo tyranem, który jest w naszych członkach, albo prawem ciała. –
Stąd Augustyn w księdze De baptismo parvulorum:679 „Jest w nas pożądliwość, której nie należy pozwolić królować. Są i jej pragnienia, którymi
są aktualne pożądania: są one bronią diabła, pochodzą one z osłabienia
675

Enarratio in Psalmum 50,7, n. 10 (PL 36,591n; CCL 38,606n).
Raczej w Fulgencjusza De fide ad Petrum, rozdział 26,, n. 67 (PL 65,701 A; CCL 91
A, 753).
677
Zobacz Ef 2,3: I byliśmy z przyrodzenia synami gniewu.
678
1 Tm 2,5.
a
Zobacz Glossa Lombarda do Rz 4,7: „Błogosławieni są ci, których nieprawości są
odpuszczone przez Boga w Chrzcie... A przez nieprawości pojmuje się tu grzech pierworodny, czyli zarzewie grzechu, które nazywa się pożądliwością, czyli prawem członków, lub
osłabieniem natury, i innymi mianami” (PL 191,1368 D – 1369 A; jakby wszystko z Glossa
ordinaria do tego urywka, u Mikołaja z Liry, VI,11a). „Inne miana” zapisane są w następnej
powadze Augustyna, wziętej z Glossa do Rz 6,12-14 (PL 191,1407 D, 1408 A); „prawo ciała”,
tamże (1407 B).
679
Raczej: De continentia, rozdział 3, n. 8: „Jest więc w nas pożądliwość grzechu, której
nie należy pozwolić panować; są jej pragnienia, których nie należy słuchać” (PL 40,354;
CSEL 41,140). Pozostałe, jak się zdaje, z Glossa Mistrza do Rz 6,12-14 (PL 191,1408 A).
676
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natury.” „Osłabienie zaś to jest tyranem,680 który uruchamia złe pragnienia.
Jeżeli więc chcesz być zwycięzcą tyrana”, i nieprzyjaciela znaleźć bezbronnego,681 nie słuchaj złej pożądliwości. – Tymi słowami wystarczająco okazuje się, że zarzewiem grzechu jest pożądliwość.
Rozdział 9b (199).
1. Że pod nazwą pożądliwości pojmuje się zarzewie, które nazywa
się zarzewiem grzechu. Nazwą zaś pożądliwości oznaczył najpierw nie
akt pożądania, lecz wadę, gdy nazwał ją „prawem ciała”.682 Dlatego tenże
[501] w traktacie De verbis Apostoli powiada:683 „W ciele tej śmierci684
zawsze jest walka, ponieważ ta pożądliwość, z którą zostaliśmy zrodzeni,
nie może się skończyć, jak długo żyjemy; może co dzień się zmniejszać,
skończyć się nie może.” Co to zaś jest ta pożądliwość, z którą zostaliśmy
zrodzeni? Jest zaiste wadą, która sprawia, że niemowlę zdolne jest pożądać, dorosłego zaś pożądającym czyni.
2. Okazuje przez podobieństwo. Jak bowiem w oku niewidomego nocą
jest wada ślepoty, lecz niewidoczna i nie ma różnicy między widzącym i niewidomym, niż dopiero z nastaniem światła: tak w dziecku nie widać, że jest
wada, aż nadejdzie czas dojrzalszego wieku.
Rozdział 10c (200).
1. Że przez Adama na wszystkich przeszedł grzech pierworodny, to
jest pożądliwość. Z tego można zrozumieć, czym jest grzech pierworodny,
680
Poprawniej, (jak wynika z Florusa, do tego urywka, 103), De verbis Apostoli sermo
12, to znaczy Sermo 30, rozdział 5, n. 6: „Osłabienie to jest tyranem: jeżeli chcesz być zwycięzcą tyrana, wzywaj Chrystusa wodza” (PL 38,190; CCL 41,386).
681
Tu zarówno przytoczona Glossa (PL 191,1408 A), jak liczne kodeksy Sentencji, na
marginesach wymieniają: Ambroży. Zobacz: Ambrozjaster do Rz 6,13: „Dlatego członki
nasze... powściągać musimy, aby nieprzyjaciel nasz znaleziony bezbronny, uległ” (PL 17
[1845]102 B; CSEL 81-I,198). Czytelnik zaś niech zważa, ponieważ w Glossa Mistrza (1408 A)
przy końcu czyta się: „nie słuchaj pożądliwości źle czyniąc, ani też nie pożądajcie (tak!)
rozkoszując się lub zgadzając.”
b
Złożony (początek numeru 1 i numeru 2) z Summa sententiarum, III,11 (PL 171,1135 C;
176,107 A-B), następnie z Glossa do Rz 7,25 (PL 191,1431 D – 1432 A) oraz do Rz 4,7 (1369
A). Warto zaznaczyć, że ostatnie słowa numeru 1 są już w Glossa Mistrza do Rz 4,7: „niemowlę czyni, że jest zdolne pożądać, ale nie pożąda, dorosłego zaś, że także pożąda” (PL
191,1369 A); lecz skąd zostały one wzięte, nie wiemy.
682
Mianowicie Augustyn, De baptismo parvulorum, II, rozdział 28, n. 45 (PL 44,178;
CSEL 60,116n), gdzie w samej rzeczy mówi: prawo grzechu. W wersji zaś tej powagi zawartej
w Glossa Mistrza do Rz 6,12 (PL 191,1407 B) czyta się: prawo ciała.
683
Sermo 151, rozdział 5, n. 5 (PL 38,817).
684
Rz 7,24.
c
Poza słowami wprowadzającymi wszystko z Glossa do Rz 5,12 (PL 191,1387 D, 1388 D
– 1389). Jest ona złożona z różnych źródeł, czy to z Augustyna, czy z Glossa ordinaria, (u Mikołaja z Liry VI,13a), czy może ze szkoły Anzelma z Laon, (na przykład: „wszyscy byli w nim
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mianowicie wada pożądliwości, która weszła we wszystkich zrodzonych
pożądliwościowo przez Adama i ich zmazała. – Stąd Augustyn w księdze
De baptismo parvulorum:685 „Adam prócz przykładu do naśladowania
także ukrytą zarazą swojej pożądliwości cielesnej zaraził w sobie wszystkich, pochodzących z jego rodu. Dlatego słusznie powiedział Apostoł:686
Bo wszyscy w nim zgrzeszyli.”
2. Jak pojmuje się: „Wszyscy w nim zgrzeszyli”. „Rozważnie i bez
dwuznaczności Apostoł to powiedział:687 czy bowiem pojmuje się w nim
o człowieku, czy w nim o grzechu, jest poprawne.” „W Adamie bowiem
wszyscy zgrzeszyli jak w materii,688 nie tylko za jego przykładem, jak mówią Pelagianie.689 Wszyscy bowiem byli tym jednym człowiekiem”, to jest
byli w nim materialnie. – Ambroży: Jasne jest więc,690 że wszyscy w Adamie zgrzeszyli jakby w masie. On bowiem zepsuty przez grzech, których
zrodził, wszyscy zrodzeni [502] zostali pod grzechem; stąd więc wszyscy
są grzesznikami.” – Augustyn, na pytania Hilarego. Tak i w tym jednym
grzechu, który wszedł na ten świat, słusznie mówi się, że wszyscy zgrzeszyli:691 ponieważ „jak przez owego jednego człowieka,692 tak przez jeden
i ten sam grzech nie mogą być nietknięci, jeżeli od jego winy nie zostaną
przez chrzest Chrystusa uwolnieni.” – Augustyn, De baptismo parvulorum: „Inne więc są własne grzechy,693 którymi grzeszą tylko ci, których te
grzechy są; czymś innym ten jeden, w którym zgrzeszyli wszyscy,” to jest
przez który wszyscy stali się grzesznikami.694
Rozdział 11d (201).
Co to za grzech, w którym wszyscy zgrzeszyli, mianowicie pierworodny, który wyniknął z nieposłuszeństwa. To jest grzech pierworodny, przez który wszyscy pożądliwościowo zrodzeni, rodzą się grzesznikami,
ponieważ wypłynął z Adama, czyli z jego nieposłuszeństwa, a na potomjednym człowiekiem, nie osobowo, lecz materialnie, ponieważ materia wszystkich w nim
była”. W Sententiae Anselmi, wyd. F. Bliemetzrieder, 67), oraz innych zaznaczonych w tekście. Zobacz także Glossa Gilberta, jak wyżej, Dystynkcja XXX, rozdział 4.
685
Księga I, rozdział 9, n. 10 (PL 44,115; CSEL 60,11).
686
Rz 5,12.
687
Augustyn, tamże, rozdział 10, n. 11 (PL 44,115; CSEL 60,12n), zwięźle.
688
Glossa ordinaria do Rz 5,12 (u Mikołaja z Liry, VI,13a); częściowo u Augustyna jak
wyżej.
689
Zobacz wyżej, Dystynkcja 30, rozdział 4.
690
Ambrozjaster, do Rz 5,12 (PL 17[1845]92 C; CSEL 81-I.165).
691
Zobacz Rz 5,12: Przez jednego człowieka grzech wszedł na ten świat... w nim
wszyscy zgrzeszyli.
692
Augustyn, Epistola 157 (ad Hilarium), rozdział 3, n. 18 (PL 33,683; CSEL 44,466).
693
Księga I, rozdział 10, n. 11 (PL 44,115; CSEL 60,12).
694
Zobacz: Rz 5,19.
d
Rozdziały 11-12, zobacz Glossa Miastrza do Rz 5,12 (PL 191,1395 C).
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nych przeszedł. – Stąd Apostoł słusznie rzecze:695 przez nieposłuszeństwo
jednego człowieka wielu grzesznikami się stało: ono jest grzechem uczynkowym; gdy wcześniej powiedział:696 przez jednego człowieka grzech
wszedł na ten świat, oraz że w nim wszyscy zgrzeszyli: to należy przyjmować jako powiedziane o grzechu pierworodnym.
Rozdział 12 (202)
W jakim znaczeniu powiedziane zostało: „przez nieposłuszeństwo
jednego, wielu grzesznikami się stało.” Co więc powiedział: przez nieposłuszeństwo jednego wielu grzesznikami się stało, trzeba pojmować, że
w tym znaczeniu zostało powiedziane: iż z nieposłuszeństwa Adama, czyli
z uczynkowego grzechu Adama, wyszedł grzech pierworodny, przez który
wszyscy rodzą się grzesznikami, tak by i w nim był i na wszystkich przechodził.697
[503] Rozdział 13e (203).
1. Że grzech pierworodny w Adamie był, a w nas jest. Dlatego Augustyn odpowiadając Julianowi błędnowiercy,698 spierającermu się, że w niemowlętach nie ma żadnego grzechu, wyraźnie twierdzi, że grzech pierworodny wyszedł z woli Adama i przez jego nieposłuszeństwo wszedł na świat.
2. Pytanie Juliana. Julian bowiem pyta, przez co grzech jest w niemowlęciu, tak mówiąc: „Nie grzeszy ten, kto się rodzi; nie grzeszy ten, kto zrodził;
nie grzeszy ten, kto stworzył. Jakimi więc szczelinami, zmyślasz, że grzech
wszedł, przez tyle straży niewinności?” – Odpowiedź Augustyna: „Odpowiada mu Pismo Święte:699 przez jednego człowieka grzech wszedł na ten
świat, Apostoł rzecze:700 przez nieposłuszeństwo jednego. O co więcej pyta?
Czego wyraźniejszego szuka?”
3. Inne pytanie Juliana. Julian powiada też: „Jeżeli przez człowieka
grzech wszedł na świat, grzech jest albo z woli, albo z natury. Jeżeli jest z woli,
zła jest wola, która grzech popełniła; jeżeli zaś jest z natury, zła jest natura.”
– Odpowiedź Augustyna. Jemu „odpowiadam: Grzech jest z woli. Pyta
może, czy grzech pierworodny jest z woli. Odpowiadam, że i grzech pierworodny jest całkiem z woli, ponieważ zasiany został z woli pierwszego
człowieka, by w nim był i na wszystkich przechodził.”

695

Rz 5,19.
Rz 5,12.
697
Zobacz niżej, przy końcu rozdziału 13 w Dystynkcji 30.
e
Z Glossa do Rz 5,19 (PL 191,1397 A-C), z wielu przestawieniami.
698
De nuptiis et concupiscentia, II, rozdziały 27-28, nn. 47-48 (PL 44,463n; CSEL 42,
302nn), skąd też numery 2-3.
699
Rz 5,12.
700
Rz 5,19.
696
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Rozdział 14f (204).
1. Zarzut niektórych przeciwko temu, co wyżej zostało powiedziane, że wszyscy ludzie byli w Adamie. Temu zaś, co powiedzieliśmy,701
że w Adamie byli wszyscy ludzie, niektórzy chwytający za słowa702 przeciwstawiają się, tak mówiąc: Nie każde [504] ciało, które przez Adama zostało przekazane, mogło w nim jednocześnie istnieć, ponieważ o wiele
większej jest wielkości, niż było ciało Adama, w którym nawet tyle cząsteczek nie było, ile od niego ludzi pochodzi. Dlatego twierdzą, że nie jest
prawdziwe, iż substancja każdego istniała w pierwszym rodzicu.
2. Odpowiedź gdzie otwiera się, jak byli w Adamie według zasady
zarodkowej i jak od niego pochodzą, mianowicie prawem rozradzania. Można im odpowiedzieć, że materialnie703 i przyczynowo, nie formalnie, mówi się, że w pierwszym człowieku było wszystko, co w ludzkich
ciałach jest z natury; i pochodzi od pierwszego rodzica prawem rozradzania; i w sobie jest powiększone i pomnożone, chociaż żadna obca substancja w to nie przechodzi; i to w przyszłości zmartwychwstanie. Pożywienie
ma zaiste z pokarmów, lecz pokarmy nie przemieniają się w substancję
ludzką, tę mianowicie, która od Adama pochodzi przez rozradzanie.
3. Jakim sposobem pochodzi przez rozradzanie. Przekazał bowiem
Adam odrobinę ze swojej substancji w ciała synów, kiedy ich rodził, to znaczy odrobina została oddzielona z masy jego substancji, a uformowane stąd
ciało syna powiększyło się przez mnożenie siebie, bez dodania rzeczy zewnętrznej. I z niego tak powiększonego coś tak samo oddziela się, z czego
formowane są późniejsze ciała. I tak postępuje porządek płodzenia prawem rozradzania aż do końca rodzaju ludzkiego. Przeto dla pilnie i przejrzyście pojmujących jasne jest, że wszyscy co do ciał byli w Adamie przez
zasadę zarodkową i z niego pochodzą prawem rozradzania.
Rozdział 15g (205).
1. Powagą i rozumowaniem dowodzi się, że nic zewnętrznego nie
obraca się w ludzką substancję, która jest z Adama. – Powaga. Że zaś
f

Numery 1-2. Po większej części z Summa sententiarum, III,10 (PL 171,1134 A-B;
176,105 D – 106 A). Idzie tu ona za szkołą Anzelma z Laon; zobacz O. Lottin, Psychologie
et morale, IV,70 i 38.
701
Zobacz wyżej, Dystynkcja 30, przy końcu rozdziału 10, a jest to zdanie Augustyna, De
baptismo parvulorum, księga I, rozdział 10, n. 11: „Czymś innym ten jeden, w którym
zgrzeszyli wszyscy, kiedy wszyscy byli tym jednym człowiekiem” (PL 44,115; CSEL 60,12);
zobacz także księga III, rozdział 7, n. 14 (PL 44,194; CSEL 60,141); oraz Contra Iulianum
opus imperfectum, IV,104 (PL 45,1400).
702
Zobacz Prz 19,7: Kto się tylko na słowa sadzi, itd.
703
Zobacz wyżej, Dystynkcja 30, rozdział 10, n. 2 ; oraz Glossa Lombarda do Ps 84,6 (PL
191,795 D – 796 A).
g
Prócz powagi biblijnej wszystko z Summa sententiarum, III,10 (PL 171,1134 B-C;
106 A-B); gdy chodzi o źródła, zobacz O. Lottin, Psychologie et morale, IV,39; V,35n, 374nn;
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nic zewnętrznego nie przechodzi w naturę ludzkiego ciała, Prawda w Ewangelii oznajmia mówiąc:704 Wszystko, co wchodzi w usta, do brzucha idzie
i do wychodu się wyrzuca. – Rozumowanie. Co także rozumem może być
w ten sposób udowodnione: Niemowlę [505] które zaraz po urodzeniu
umiera, w tej postaci powstanie, jaką miało mieć, gdyby żyło do wieku trzydziestu lat, żadną wadą ciała nie powstrzymane.705 Skąd więc ta substancja,
która tak mała była w narodzeniu, tak wielka będzie w zmartwychwstaniu,
jeśli nie mnożeniem się w sobie? Stąd widać, że także gdyby żyło, nie skądinąd, lecz w sobie mnożyłaby się owa substancja; tak jak żebro, z którego
uczyniona została niewiasta706 i jak ewangeliczne chleby.707
2. Że pokarmy przechodzą w ciało, lecz nie w to, które pochodzi
od Adama. Nie przeczymy jednak, że pokarmy i napoje przechodzą w ciało
i krew, lecz nie w prawdę ludzkiej natury, która pochodzi od pierwszych rodziców; która sama będzie w zmartwychwstaniu. Pozostałe zaś ciało, w które
przechodzą pokarmy, zostanie w zmartwychwstaniu zrzucone jako zbędne; to jednak, które powstaje z pożywienia pokarmami i innymi rzeczami.
DYSTYNKCJA XXXIh
Rozdział 1 (206).
Jakim sposobem grzech pierworodny z ojców przechodzi na dzieci: czy według duszy, czy według ciała. Teraz pozostaje zbadać, jak ów
grzech z ojców przekazywany jest na dzieci, mianowicie czy tylko według
samej duszy, czy według ciała, czy według obojga.
Rozdział 2 (207).
Pogląd niektórych, błędnie wierzących, że dusze są ze szczepu.
Niektórzy myśleli,708 że grzech pierworodny zaciąga się według duszy, nie
tylko według ciała, bo sądzili, że nie tylko ciało lecz i dusza jest ze szczepu.
Jak bowiem w rodzeniu potomstwa ciało bierze się substancjalnie z ciała
który także zaznacza, i słusznie: „Mamy tu pierwsze zarysy przyszłego zagadnienia O prawdzie natury ludzkiej, które przez długi czas zajmowało szkoły” (IV,55 w przypisie).
704
Mt 15,17.
705
Zobacz Augustyn, De civitate Dei, XXII, rozdziały 14 i 19 (PL 41,776n, 780n; CSEL
40-II,622n oraz 628-631; CCL 48,833n). Zobacz też niżej: Księga Czwarta, Dystynkcja 44,
rozdziały 1-3.
706
Rdz 2,21-22.
707
Mk 6,34-44; J 6,5-13.
h
Rozdziały 1 i 2 z Hugona, De sacramentis, I,7,29 (PL 176,299 A-B).
708
Zobacz: Augustyn, De Genesi ad litteram, X, rozdziały 11-26 (PL 34,415-428; CSEL
28-I,307-332).
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ojcowskiego, tak również, że z duszy rodzącego dusza zrodzonego isto[506] towo się wywodzi, uważają. Przeto jak przez zepsute ciało zasiewane
jest zepsute ciało, tak również z duszy grzesznicy, dusza grzesznica, zarażona pierworodnym zepsuciem, mówi się, że od nich pochodzi.
Rozdział 3i (208).
1. Potępia powyższy pogląd i mówi, że grzech przekazywany jest
przez ciało, oraz ukazuje jakim sposobem. To jednak wiara katolicka
odrzuca i potępia jako przeciwne prawdzie, która dopuszcza, że ze szczepu
jest tylko ciało, jak wyżej powiedzieliśmy,709 a nie dusze. A więc nie według
duszy, lecz według samego ciała, grzech pierworodny zaciągany jest od
rodziców.
2. Dlaczego mówi się, że pożądliwość jest w ciele. Grzechem bowiem pierworodnym, jak wyżej powiedzieliśmy,710 jest pożądliwość: chociaż
nie czyn, ale wada. Stąd Augustyn, Ad Valerium:711 „Ta pożądliwość jest
prawem członków lub ciała, które jest pewną chorobliwą skłonnością lub
chorobą, która porusza niedozwolone pragnienie, to jest cielesną pożądliwość, która prawem grzechu712 jest zwana.” Mówi się, że jest w ciele, nie żeby
jej w duszy nie było, lecz ponieważ w duszy jest przez zepsucie ciała.
Rozdział 4 (209).
Ukazuje przyczynę zepsucia ciała, z którego w duszy powstaje
grzech. Ciało bowiem zostało w Adamie zepsute przez grzech tak bardzo,
że gdy przed grzechem mężczyzna i niewiasta mogli spółkować bez pobudzającego gorąca lubieżności oraz pożądliwości, i byłoby łoże niepokalane,713
już po grzechu nie może zaistnieć cielesne zbliżenie bez lubieżnej pożądliwości, która zawsze jest wadą, a nawet winą, jeżeli nie jest usprawiedliwiona przez dobra małżeństwa. W pożądliwości więc i lubieżności poczyna się
istota żyjąca, która ma być uformowana w ciało potomstwa. Dlatego samo
ciało, które poczyna się w grzesznej pożądliwości, zmazane jest i zepsute;

i
Numer 1. Trochę, raczej według znaczenia, z Hugona, De sacramentis, I,7,30 (PL
176,300 D – 301 A). – Numer 2. Zwięźle z Glossa Mistrza do Rz 7,25 (PL 191,1430 C).
709
W Dystynkcji 18, rozdziale 7.
710
W Dystynkcji 30, rozdziałach 8 i 9.
711
De nuptiis et concupiscentia. I, rozdziały 30-31, nn. 34-35 (PL 44,43; CSEL 42,245nn),
zwięźle.
712
Zobacz: Rz 7,23.
713
Zobacz: Hbr 13,4; porównaj wyżej Dystynkcję 20, rozdział 1. Co do całego rozdziału 4
patrz: Augustyn. De nuptiis et concupiscentia, I, rozdział 24, n. 27 (PL 44,429; CSEL
42,239n).
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dusza przez zetknięcie z nim, gdy jest wlewana, zaciąga plamę, którą jest
zmazana i staje się winna, to znaczy wadę pożądliwości, która stanowi
grzech pierworodny.
[507] Rozdział 5k (210).
1. Że z powodu zepsucia ciała, które jest przyczyną grzechu, mówi
się, że grzech jest w ciele. Dlatego mówi się, że sam grzech jest w ciele.
Ciało więc, które zasiewane jest w pożądliwości lubieżnej, nie ma ani winy,
ani czynu winy, lecz przyczynę. W tym więc, co jest zasiane, jest zepsucie;
w tym zaś, co się rodzi, pożądliwość jest wadą.
2. Stąd Ambroży tak mówi o słowach Apostoła:714 „Jakim sposobem
grzech mieszka w ciele, skoro nie jest substancją, lecz brakiem dobra? Oto:
ciało pierwszego człowieka zostało zepsute przez grzech. I to zepsucie przez
stan obrazy pozostaje w ciele, mając moc Boskiego wyroku wydanego na
Adama; przez wspólnotę z nim dusza plami się grzechem. Przez to więc, że
jest przyczyną grzechu, mówi się, że grzech zamieszkuje w ciele.” – To jest prawo grzechu. Tenże sam:715 „Grzech nie mieszka w duchu, lecz w ciele, ponieważ przyczyna grzechu z ciała jest, a nie z duszy; bo ciało jest z pochodzenia
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. Augustyn także wykazuje, że dusza zaciąga grzech z ciała, mówiąc
w pewnym kazaniu De verbis Apostoli:716 „Wadą pożądliwości jest to, co
dusza zaciąga, ale z ciała. Natura bowiem ludzka [508] nie Bożym dziełem
została pierwotnie ustanowiona z winą, lecz wypływającym z osądu woli
pierwszych ludzi grzechem, została zraniona wadą”, tak że nie ma w ciele
dobra,717 lecz grzech, którym zaraża się dusza.
k
Numer 1: Z Hugona, De sacramentis, I,7,31 (PL 176,302 A-B) z wielu opuszczeniami. –
Numer 2. Pierwsza powaga z Glossa autora do Rz 7,19; druga do Rz 7,22 (PL 191,1423 D –
1424 A, 1425 C). – Numer 3: Z tejże Glossa do Rz 7,25 (PL 191,1429 C).
714
To znaczy Ambrozjaster, 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 powagę możemy wyjaśnić za pośrednictwem Florusa z Lyonu, do Rz 7,18, oraz
rubryk kodeksów Glossa Mistrza do tego urywka (x 51s; z 24d): rubryka De verbis Apostoli
dotyczy raczej innej poprzedzającej powagi: „Poruszenie dalej niedozwolonego...” (PL
191,1429 B). Potem: „Następuje: Bo wiem, że we mnie, to jest w ciele moim, nie mieszka
dobro. (Augustyn w kazaniu [kodeks „z” dodaje: jakimś], rubryka marginalna): „To zaiste
mówi, ponieważ wada ciała w rzeczy dobrej nie jest dobrem, która gdy przestanie istnieć,
ciało będzie, lecz już nie będzie ułomne lub skażone” (= De continentia, rozdział 8, n. 19;
PL 40,361; CSEL 41,163; u Florusa, 130). To bowiem jest wadą pożądliwości, którą zaiste
zaciąga duch, lecz z ciała (= słowa Mistrza?). (Augustyn przeciwko Julianowi, rubryka marginalna). Natura bowiem ludzka... zraniona” (= parafraza Contra Iulianum, IV, rozdział 9,
n. 54; PL 44,764; zobacz: Contra Iulianum opus imperfectum, VI, rozdział 14; PL 45,1529,
której to powagi brak u Florusa).
717
Rz 7,18. Zobacz Dystynkcja 31, rozdział 5, n. 3, przypis pierwszy.
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Rozdział 6 l (211).
1. O przyczynie grzechu pierworodnego, która jest w ciele: czy jest
winą, czy karą. Tu zwykło się pytać, czy przyczyna grzechu pierworodnego,
o której powiedziano, że jest w ciele, jest winą albo karą, czy czymś innym.
– Winą nie może być, bo w rzeczy nierozumnej winy nie ma. Gdyby bowiem wina była w ciele przed wlaniem duszy, byłaby uczynkowa lub pierworodna. Lecz uczynkowej tam nie ma; a nie jest też winą pierworodną,
ponieważ ona jest przyczyną grzechu pierworodnego. – Jeżeli zaś jest karą, jaka ona jest? Cierpiętliwość, śmiertelność, czy inne zepsucie? Wiadomo bowiem, że te braki są w ciele.
2. Tu otwiera się, co to jest, mianowicie brzydota zaciągnięta z lubieżności spółkujących, która może być nazwana wadą lub zepsuciem.
Na co można odpowiedzieć, że mnogie braki ciała, a zwłaszcza jakaś zmaza,
którą, gdy ciało poczyna się, zaciąga z gorąca spółkowania i lubieżnej pożądliwości rodziców, jest przyczyną grzechu pierworodnego, która słusznie
może być nazwana wadą czyli zepsuciem ciała. Ta brzydota wydaje się większa w ciele pożądliwościowo przekazanym, niż w tym, skąd jest przekazane.
A że wada lub zepsucie jest w ciele przed połączeniem z duszą, dowodzi się
ze skutku, gdy dusza jest wlewana, że plami się od zepsucia ciała; tak jak spostrzega się, że w naczyniu jest wada, gdy wino wlane zamienia się w ocet.
3. Wprowadzeniem podobieństw dowodzi, że słusznie mówi się, iż
dzieci zaciągają grzech z rodziców od niego wolnych. Byśmy zaś nie
dziwili się i nie burzyli w umyśle, słysząc, że dzieci zaciągają grzech pierworodny z rodziców już przez chrzest oczyszczonych od tego grzechu, wprowadzeniem różnych podobieństw, że to może [509] być, przekonuje Augustyn w księdze De baptismo parvulorum,718 tak mówiąc: „Chociaż napletek
usuwany jest przez obrzezanie, pozostaje jednak w tym, kogo zrodzili obrzezani; podobnie jak plewa, która ludzką pracą tak starannie jest oddzielana,
pozostaje jednak w plonie, który rodzi się z oczyszczonego zboża; tak grzech,
który w rodzicach przez chrzest jest wyczyszczony, pozostaje w tych, których
zrodzili.” – „Z tego bowiem rodzą,719 co jeszcze starego zaciągają, nie z tego,
co w nowości posunęło ich między dzieci Boże.” Bo rodzice nie rodzą
dzieci według tego rodzenia, którym zostali na nowo urodzeni,720 lecz raczej
według tego, którym cieleśnie sami wpierw zrodzeni zostali.
l
Numer 1. Zagadnienie pochodzi z Summa sententiarum, III,12 (PL 171,1137 A;
176,108 C). Odpowiedź w numerze 2 jest Mistrza; podobieństwo do naczynia, zaczerpnięte
z tejże Summa sententiarum, często było stosowane w szkole Anzelma z Laon. – Numer 3.
Powaga Augustyna z tejże Summa sententiarum, nieco niżej; o jej źródle zobacz: O. Lottin,
Psychologie et morale, IV,40-41. Zakończenie jest z tej samej Summa sententiarum.
718
Księga III, rozdział 8, n. 16 n(PL 44,195; CSEL 60,142).
719
Augustyn, tamże, księga II, rozdział 9, n. 11 (PL 44,158; CSEL 60,82); zważ starego
człowieka oraz nowego człowieka, o którym Rz 6,4-6 i Ef 4,22-24.
720
Zobacz J 3,6-7: Co narodziło się z ciała, ciałem jest; a co narodziło się z Ducha,
duchem jest... Trzeba się wam na nowo narodzić.
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Rozdział 7m (212).
1. Dlaczego nazywa się pierworodny, mówi się tu z epilogiem. Wykazane już zostało, co to jest grzech pierworodny i jak z rodziców na dzieci i przez ciało na duszę przechodzi. Z tego również wiadomo, dlaczego
nazywa się grzechem pierworodnym: mianowicie dlatego, ponieważ z wadliwego prawa naszego pochodzenia, w którym poczynamy się, mianowicie lubieżnej pożądliwości ciała jest przekazywany, jak wyżej zostało
powiedziane.721 Bo nie ponieważ z ciała pochodzącego od Adama jesteśmy
poczęci, dlatego zaciągnęliśmy grzech, gdyż i ciało Chrystusa uformowane
zostało z tego samego ciała, które od Adama pochodzi, lecz jego poczęcie
dokonało się nie prawem grzechu, to jest pożądliwości ciała: stąd i jego
ciało nie było grzeszne, co więcej z działania Ducha Świętego. Nasze zaś
poczęcie nie dokonuje się bez lubieżności i dlatego nie jest bez grzechu.
2. Augustyn. Co jasno wykazuje Augustyn w księdze De fide ad Petrum
tak mówiąc:722 „Ponieważ gdy mężczyzna i niewiasta ze sobą wzajem spółkują, zbliżenie rodziców nie jest bez lubieżności, dlatego poczęcie dzieci
rodzących się z ich ciała nie może być bez grzechu; skoro dzieciom nie
przekazuje grzechu pochodzenie, lecz lubieżność; i nie płod- [510] ność
natury ludzkiej powoduje, że ludzie rodzą się z grzechem, lecz brzydota
lubieżności, którą ludzie mają z jak najbardziej sprawiedliwego potępienia tego grzechu. Dlatego błogosławiony Dawid z powodu grzechu pierworodnego, którym naturalnie obciążeni są synami gniewu,723 powiada:724
W nieprawościach jestem poczęty i w grzechach poczęła mnie matka moja.” Z tego więc widać, że z prawa poczęcia przekazywany jest grzech pierworodny, bo gdyby poczęcie z ciała tak się nie dokonywało, dusza z połączenia z ciałem nie zaciągałaby wady pożądliwości.
3. Zarzut niektórych, usiłujących dowieść, że grzech nie jest przekazywany prawem cielesnego zbliżenia. Lecz temu stawia się zarzut w ten
sposób: W samym poczęciu, gdzie mówi się, że przekazywany jest grzech,
rozkrzewia się ciało; i według lekarzy nie wtedy wlewana jest dusza, lecz
już po ukształtowaniu ciała. Co i Mojżesz otwarcie oznajmia w Księdze Wyjścia,725 gdzie mówi o zranieniu niewiasty brzemiennej: Jeśli który, rzecze,
uderzyłby niewiastę brzemienną, tak żeby poroniła, gdy płód jeszcze był
m
Numery 1-2. Mieszanina z Summa sententiarum, III,12 (PL 171,1136 B – 1137 A;
176,107 D – 108 C), i Glossa Lombarda do Rz 4,8 (PL 191,1369 B-C), gdzie kończy się
wykład Mistrza o grzechu pierworodnym. – Numery 3-4: po większej części z tej samej Summa
snetentiarum (PL 171,1136 B-C; 176,107 D – 108 A).
721
Dystynkcja 31, rozdział 4.
722
Rozdział 2, n. 16 (dzieło Fulgencjusza, PL 65,679 B-C; CSEL 91A,721).
723
Ef 2,3.
724
Ps 50,7.
725
Wj 21,22-23, częściowo zgodnie z Wulgatą, a częściowo zgodnie ze starym przekładem
łacińskim (Vetus Latina).
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bezkształtny, podlegnie karze pieniężnej; jeżeli zaś byłby już ukształtowany, odda duszę za duszę. Pojmuje się zaś ukształtowany jako ożywiony własną duszą, a bezkształtny, który jeszcze nie ma duszy.726 W samym
więc poczęciu, gdy rozkrzewiane jest ciało, dusza jeszcze nie jest wlewana. Jakim więc sposobem przekazuje się tam grzech, skoro grzech nie może być tam, gdzie nie ma duszy?
4. Odpowiedź z rozstrzygnięciem. Na to można odpowiedzieć, że mówi się, iż grzech przekazywany jest w tym poczęciu, nie ponieważ grzech
pierworodny tam jest, lecz ponieważ ciało tam zaciąga to, z czego powstaje grzech w duszy, gdy jest wlewana. I jedno i drugie zwie się poczęciem,
mianowicie i gdy ciało rozkrzewia się oraz przyjmuje formę ludzkiego ciała, i gdy dusza jest wlewana. To również niekiedy zwane jest narodzeniem;
stąd:727 Co się w tobie narodziło; ściśle zaś narodzeniem nazywa się wydanie na świat.
[511] DYSTYNKCJA XXXIIn
Rozdział 1 (213).
1. Jakim sposobem grzech pierworodny odpuszczany jest w chrzcie,
skoro i potem istnieje owa pożądliwość, która zwie się grzechem
pierworodnym. Ponieważ wyżej powiedziano,728 że grzechem pierworodnym jest wada pożądliwości, oraz ukazano w jaki sposób jest zaciągany od
rodziców i nazywa się pierworodny, pozostaje zbadać, jakim sposobem jest
odpuszczany w chrzcie, skoro również po chrzcie pozostaje pożądliwość,
która była przedtem: skąd wydaje się , że albo grzech pierworodny nie jest
pożądliwością, albo w chrzcie nie jest odpuszczany.
2. Augustyn w księdze De nuptiis et concupiscentia:729 „Pozostaje
mianowicie, jak mówi Augustyn, w ciele tej śmierci730 cielesna pożądliwość,
której wadliwym pragnieniom przykazano nam nie ulegać; ta jednak pożądliwość codziennie zmniejsza się w postępujących i wstrzemięźliwych.”
726

Glossa ordinaria do tego urywka (u Mikołaja z Liry I,168c); z Augustyna, Quaestiones
in Heptateuchum, II, zagadnienie 80 (PL 34,626; CSEL 28-II,147; CCL 33,111).
727
Zobacz Mt 1,20: albowiem co się w niej urodziło; Łk 1,35: I to, co się z ciebie narodzi,
itd. Porównaj Glossa ordinaria do Mt 1,20: „Z niej się rodzić, jest być wydanym na świat.
W niej zaś się rodzić, jest począć się” (u Mikołaja z Liry, V,8a). Patrz Augustyn, Epistola 187
(ad Dardanum), rozdział 10, n. 33 (PL 33,844n; CSEL 57,110n).
n
Zobacz O. Lottin, Péché originel et baptême de saint Anselme à saint Thomas d’Aquin,
w Psychologie et morale IV,284-305. – Rozdział 1, n. 1. Porównaj: Hugo, De sacramentis,
I,7,37 (PL 176,304 B-D); Summa sententiarum III,11 (PL 171,1135 D; 176,107 nB-C). –
Numer 2: Z Glossa Lombarda do Rz 4,8 (PL 191,1369 B); następnie z Summa Sententiarum,
tamże, oraz z powiedzianego już przez Mistrza w tejże Glossa (1369 A et D.
728
Dystynkcja 30, rozdział 8, n. 2.
729
Księga 2, rozdział 25, n. 28 (PL 44,430; CSEL 42,241). Co do dalszych zobacz tamże
rozdział 23, n. 25 (428, 237n).
730
Zobacz Rz 7,24.
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Lecz chociaż po chrzcie pożądliwość pozostaje, jednak nie panuje i nie króluje jak przedtem; a nawet przez łaskę chrztu łagodzona jest i zmniejszana, by potem nie mogła panować, chyba że ktoś odda siły wrogowi,
chodząc za pożądliwościami.731 I po grzechu nie pozostaje ku obwinieniu,
ponieważ nie jest poczytywana za grzech, lecz jest tylko karą grzechu; przed
chrztem zaś karą jest i winą.
3. Że grzech pierworodny odpuszczany jest dwoma sposobami,
mianowicie wycieńczaniem się i rozwiązaniem winy. Z dwóch więc
powodów mówi się, że grzech pierworodny jest odpuszczany w chrzcie:
ponieważ przez łaskę chrztu wada pożądliwości jest osłabiana i wycieńczana, tak by już nie królowała, chyba że przez zgodę oddane jej zostaną siły,
oraz ponieważ wina jego jest rozwiązana.
[512] 4.o Powaga o jednym sposobie odpuszczenia. Dlatego Augustyn w księdze De baptismo parvulorum:732 „Łaska powoduje przez chrzest
to, że stary człowiek został ukrzyżowany i zniszczone zostało ciało grzechu:733 nie tak, by rozsiana i wrodzona w tym żywym ciele pożądliwość
nagle zniknęła i przestała istnieć, lecz by martwemu nie przeszkadzała ta,
która była w narodzonym. Jeżeli bowiem żyje po chrzcie, ma w ciele pożądliwość, z którą by walczył i ją z Bożą pomocą zwyciężył, jeśli jednak nie
nadaremnie przyjął jego łaskę.734 Nie to więc udzielane jest w chrzcie,
chyba że z niewypowiedzianego cudu Stwórcy, że prawo grzechu, które
jest w członkach735 całkowicie wygasa i przestaje istnieć, lecz że cokolwiek
złego przez człowieka zostało uczynione, powiedziane, pomyślane, w całości było zniweczone, i uważane było, jakby nie zostało dokonane; w boju zaś,
po rozwiązaniu węzła winy, którym przez nią diabeł trzymał duszę i odłączał
od jej Stwórcy, pozostaje sama pożądliwość.” – Oto tu otwarcie wykazuje,
że w ten sposób jest odpuszczany w chrzcie, nie jakoby nie pozostawał po
chrzcie, lecz że w chrzcie wina jest niweczona.
5. Powaga o drugim sposobie odpuszczania. Ten sam następnie wykazuje, że tym także sposobem jest odpuszczany, iż łaską chrztu pożądliwość jest łagodzona i zmniejszana, w tej samej księdze mówiąc tak:736
„Prawo ciała, które Apostoł zwie grzechem, gdy mówi:737 Niechże tedy
grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, nie tak pozostaje w członkach tych, którzy odrodzeni są z wody i Ducha,738 jakby nie dokonało się
jego odpuszczenie tam, gdzie dokonuje się całkowicie pełne odpuszczenie
731

Zobacz Syr 18,30; Rz 6,12-14.
Numer 4: z Glossa Mistrza do Rz 6,6 (PL 191,1404 C). – Numer 5: z tej samej Glossa,
do Rz 6,12 (PL 191,1407 B-C).
732
Księga I, rozdział 39, n. 70 (PL 44,150n; CSEL 60,70).
733
Zobacz: Rz 6,6.
734
Zobacz 2 Kor 6,1: Żebyście łaski Bożej nie przyjmowali nadaremnie.
735
Rz 7,23.
736
Księga II, rozdział 28, n. 45 (PL 44,178; CSEL 60,116).
737
Rz 6,12.
738
Zobacz J 3,5
o
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grzechów; lecz pozostaje w starości ciała jako zwyciężone i zniweczone,
jeśli jakimś sposobem nie odżyje przez niegodziwą zgodę, i nie zostanie
przywołane do własnego królestwa oraz panowania.” Tu otwarcie oznajmia,
że w chrzcie pożądliwość jest osłabiona: a stąd mówi się, że jest odpuszczona,
nie tylko dlatego, że wina tam jest rozwiązana.
6.p O tym sposobie odpuszczenia Pismo Święta naucza także w wielu innych świadectwach. Mówi bowiem Augustyn, Contra Iulianum:739 Prawo,
które [513] jest w członkach, jest wadą ciała, która z kary za grzech i ze
szczepu śmierci pochodzi.” „Lecz prawo to, które jest w członkach,740 odpuszczone jest odrodzeniem duchowym, a pozostaje w ciele śmiertelnym.
Odpuszczone jest, ponieważ wina rozwiązana została sakramentem, którym
odradzani są wierni; pozostaje zaś, ponieważ sprawia pragnienia, z którymi walczą i wierni.” – Tenże w jakimś kazaniu De concupiscentia carnis:741
„Przez łaskę chrztu i obmycie odrodzenia rozwiązana jest i sama wina pożądliwości, z którą zostałeś urodzony, i cokolwiek pozwoliłeś złej pożądliwości, czy myślą, czy mową, czy uczynkiem”. – Ten sam w księdze De
nuptiis et concupiscentia:742 „Pożądliwość ciała, chociaż w odrodzonych
już nie jest poczytywana za grzech, jakiekolwiek jednak potomstwo się rodzi,
związane jest grzechem pierworodnym.” – Także:743 „Pożądliwość ciała
odpuszczana jest w chrzcie, nie żeby jej nie było, lecz by nie była poczytywana za grzech.” „To bowiem oznacza nie mieć grzechu,744 nie być winnym
grzechu. Jak więc inne grzechy mijają czynem a pozostają winą, jak zabójstwo i podobne, tak na odwrót może być, że pożądliwość przeminie winą
a pozostanie czynem.” Z powyższych jawnie okazuje się w jaki sposób
grzech pierworodny odpuszczany jest na chrzcie.
Rozdział 2 (214).
1. O brzydocie, którą ciało zaciąga z lubieżności spółkowania, czy
w chrzcie jest zmywana. Zwykło się tu pytać, czy i samo ciało w chrzcie
oczyszczone jest z tej brzydoty, którą w poczęciu zaciągnęło z lubieżnej pożądliwości.
p
Wszystkie powagi można wyczytać w tej samej Glossa, a mianowicie w tym porządku:
do Rz 7,25; 8,1; 4,7-8 (PL 191,1430 C, 1432 B, 1369 A-B). Trzy ostatnie („Tenże w księdze
De nuptiis...”) są także w Summa sententiarum, III,11 (PL 171,1136 A; 176,107 C-D).
739
Raczej jaśniej słońca ukazuje się w Glossa Mistrza do Rz 7,23 (PL 191,1430 C; x 41b,
gdzie brak wszystkich rubryk; z25a), chodzi tu o dwie powagi: pierwsza, Augustyn, Super
Ioannem (rubryka marginalna): „Prawo... śmierci pochodzi” (jak wydaje się parafraza traktatu 3, n. 12; PL 35,1401; CSEL 36,25n). Potem, Augustyn, Contra Iulianum haereticum
(rubryka marginalna): „Lecz prawo to... wierni” (Księga II, rozdział 3, n. 5; PL 44,675.
740
Zobacz Rz 7,23.
741
Sermo 152, n. 3 (PL38,820n).
742
Księga I, rozdział 24, n. 27 (PL 44,429; CSEL 42,240).
743
Tamże, rozdział 25, n. 28 (PL 44,430; CSEL 42,240).
744
Tamże, rozdział 26, n. 29 (430; 241n).
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2. Niektórzy mówią, że ciało jest tam oczyszczone z tej zmazy.
Niektórym wydaje się,745 że jak dusza oczyszczona jest od winy, tak i ciało
od tej zma- [514] zy jest oczyszczone: że tak jak tajemnica chrztu składa
się z dwojga, mianowicie wody i Ducha, tak tam oboje są oczyszczeni,
mianowicie dusza od winy, a ciało od tego skażenia; co zaiste jest prawdopodobne. – Inni nie. – Inni zaś myślą,746 że tylko dusza tam jest oczyszczona,
ciało zaś nie jest od tej brzydoty oczyszczone.
3. Wykazuje niestosowność tym, którzy przeczą. Jeżeli zaś pozostaje ta brzydota aż do płodzenia dzieci, które dokonuje się w pożądliwości
ciała, wydaje się, że natura ciała bardziej i bardziej psuje się, oraz bardziej
zepsute wydaje się ciało potomka niż rodzica: ponieważ z ciała zachowującego zmazę, którą miało od poczęcia, pochodzi zmazane; i w pożądliwości poczyna się, skąd też jest zmazane; i tak z dwu powodów plami się.
Dlatego zmaza ciała wydaje się większa w potomku niż była w rodzicu.
4. Odpowiedź ich. Na co oni odpowiadają, że chociaż ciało potomstwa
zasiewane jest ze skalanego ciała i poczyna się w pożądliwości, nie zaciąga
jednak większej brzydoty, niż miało ciało, z którego jest zasiane. Chociaż
nawet gdyby ciało potomstwa było bardziej cuchnące i brudne i dlatego
bardziej zepsute niż rodzica, to jednak, jak mówią, nie dzieje się krzywda
prawdzie: bo mówią, że jest do rzeczy, gdyby natura ciała u potomnych zaciągana była bardziej zepsuta, bo od niej, bardziej zepsutej, dusza bardziej
się nie kazi.
Rozdział 3 (215).
Od jakiego sprawcy jest ta pożądliwość, Boga mianowicie, czy innego. Prócz tego zwykło się pytać, czy pożądliwość, która pozostaje po
chrzcie i jest tylko karą, przed chrztem zaś była winą i karą, pochodzi od Boga
jako sprawcy, czy od kogoś innego. – Odpowiedź. Na co krótko odpowiadając mówimy, że o ile jest karą, Boga ma za sprawcę; o ile zaś jest winą,
diabła lub człowieka ma za sprawcę.
Rozdział 4r (216).
1. Jaką sprawiedliwością ten grzech poczytywany jest duszy czystej
od stworzenia, skoro nie może uniknąć. Zwykło się też pytać z jakiej sprawiedliwości trzymana jest tym [515] grzechem dusza stworzona przez Boga
745
Zobacz: Raban Maur, Liber de sacris ordinibus, sacramentis, itd., rozdział 5 (PL
112,1169 C); oraz Glossa ordinaria, do Dz 1,5 (u Mikołaja z Liry, VI,164a). Niemal ten sam
pogląd u Jana Damasceńskiego, De fide orthodoxa, IV, rozdział 9 (PG 94,1122 A); w przekładzie Burgundiona, rozdział 82, n. 1 (wyd. E. Buytaert, 294); lecz sądzimy, że Mistrz nie
znał tego tekstu.
746
Zdanie powszechniejsze, oparte na słowach Augustyna, jak wyżej, Dystynkcja 32, rozdział 1, n 6.
r
Numery 1-2 z Summa sententiarum. III,12 (PL 171,1137 C; 176,108 D – 109 A); porównaj: Hugo, De sacramentis, I,7,35-36 (PL 176,303n). – Numer 3: z Glossa do 2 Kor 5,4
(PL 192,37 B).
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niewinna, skoro nie jest w jej mocy go uniknąć: bo on nie jest popełniany
z wolnej woli, gdyż nie wcześniej istnieje dusza, niż temu grzechowi podlega.
2. Błędna odpowiedź niektórych. Na to niektórzy odpowiadają,747 że
dlatego dusza winna jest tego grzechu, chociaż przez Boga została stworzona czysta, ponieważ gdy jest wlewana w ciało, ma upodobanie w ciele,
od którego zaciąga grzech. – Co gdyby było, nie nazywałby się już pierworodny, lecz uczynkowy.
3. Odpowiedź stosowna i prawdziwa. Raczej więc dlatego można
słusznie powiedzieć, że tej duszy poczytywany jest ten grzech, który z zepsucia ciała nieuchronnie zaciąga, ponieważ, jak mówi Augustyn w księdze
De civitate Dei,748 „zepsucie ciała, które obciąża duszę,749 nie było przyczyną, lecz karą pierwszego grzechu; i nie ciało skazitelne uczyniło duszę
grzesznicą, lecz grzeszna dusza uczyniła ciało skazitelnym.”
Rozdział 5s (217).
1. Czy grzech ten jest dobrowolny, czy konieczny. O to również
można słusznie zapytać, czy grzech pierworodny winien być zwany dobrowolny, czy konieczny.
2. Że może być zwany dobrowolny i konieczny. I konieczny może
być zwany, bo uniknąć go nie można; stąd i Prorok mówi:750 Wyrwij mnie
z konieczności moich. I dobrowolny stosownie się nazywa, bo z woli pierwszego człowieka wyszedł, jak Augustyn w pierwszej księdze Retractationes751 [516] wykazuje mówiąc: „To co w maleństwach zwie się grzechem
pierworodnym, gdy jeszcze nie korzystają z wolności woli, dorzecznie
zwie się dobrowolne, ponieważ zaciągnięte z pierwszej złej woli człowieka,
stało się w pewien sposób dziedziczne.
Rozdział 6t (218).
Dlaczego Bóg łączy duszę z ciałem, wiedząc, że ona stąd plami się
i dlatego potępia. Jeżeli zaś pyta się, dlaczego Bóg, który uczynił tę duszę
747
Wydaje się, iż ze szkoły Anzelma z Laon. Zobacz sentencje nr 328 i nr 523 (O. Lottin,
Psychologie et morale, V,256,349); Sententiae divinae paginae, w Recherches de Théologie ancienne et médievale, 5(1933)249, gdzie również (247n, 264n) przytoczone są teksty:
Summa «Deus de cuius principio et fine tacetur», i (247n): Summa «Principium et causa
omnium» (niegdyś: Sententiae Anselmi), z wyd. F. Bliemetzrieder, 77.
748
Księga XIV, rozdział 3, n. 2 (PL 41,406; CSEL 40-II,6; CCL 48,417).
749
Zobacz: Mdr 9,15.
s
Częściowo z Summa sententiarum, III,12 (PL 171,1137 D – 1138 A; 176,109 B); porównaj Hugo, De sacramentis, I,7,35 (PL 176,303 B); częściowo bezpośrednio z Retractationes Augustyna.
750
Ps 24,17.
751
Rozdział 13, n. 5 (PL 32,604; CSEL 36,60n).
t
Zagadnienie zaczerpnięte z Summa sententiarum, III,12 (PL 171,1138 A; 176,109 C);
porównaj także: Hugo, De sacramentis, IO,7,36 (PL 176,303 D – 304 A). Odpowiedź opiera
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bez plamy, i wie, że ona z połączenia z ciałem zaciąga plamę grzechu i niekiedy przed chrztem oddziela się od tego ciała i tak się potępia, łączy ją
z ciałem; odpowiadamy, że pochodzi to z głębokości Bożych sądów,752 i nie
dzieje się to przez Boga niesprawiedliwie. On bowiem, chociaż zaszły grzechy ludzi, słusznie zachowuje stale bez zmiany sposób stwarzania ludzi,
który ustanowił od początku, ciała czyniąc z materii od początku bez wady
i dusze z nicości stwarzając, a ich połączeniem człowieka urzeczywistniając.
Skoro więc przez Boga zostały bez wady ustanowione obie natury człowieka, chociaż przezeń zostały zepsute grzechem, niezmienny Bóg nie musiał
dlatego zmieniać pierwotnego prawa stwarzania ludzi, lub też powstrzymywać się od rozmnażania ludzi.
Rozdział 7u (219).
1. Czy dusza jest taka, jaka jest przez Boga stwarzana. – Jak niektórzy dowodzą, że nie jest taka. Tu niektórzy zwykli pytać, czy dusza
taka jest przed chrztem, jaka przez Boga jest stwarzana. Że tak nie jest
usiłują wykazać w ten sposób: Dusza stwarzana jest w ciele, w połączeniu
z którym plami się grzechem. Od kiedy więc jest, ma grzech, i nie istniała
wcześniej niż miała grzech. Nie jest więc taka, jaka przez Boga jest stwarzana: stwarzana bowiem jest przez Boga niewinna i bez wady, a nigdy taka
nie jest.
[517] 2. Rozstrzygnięcie. Na co można odpowiedzieć, że nie jest całkowicie taka, jaką ją Bóg uczynił: Bóg bowiem uczynił ją dobrą, i dał jej
dobroć bez zepsucia. I nazywa się ona dobrocią przyrodzoną, którą w stwarzaniu otrzymała od Stwórcy; tej dobroci przez grzech nie utraciła całkowicie, lecz ma ułomną: Bóg jednak uczynił ją bez wady. Gdyby bowiem dusza
nie była dobrą rzeczą, nie mogłoby w niej istnieć zło, skoro zło nie może
istnieć, jak tylko w dobru, jak później zostanie powiedziane.753 Nie całkiem
więc taka jest dusza, jaka przez Boga została stworzona: jak ktoś mający
brudne ręce nie takie ma jabłko, jakie ja dałem czystymi rękami, ja bowiem
dałem czyste.

się na przekazie szkoły Anzelma z Laon; zobacz: Summa «Deus de cuius principio et fine
tacetur», w Recherches de Théologie ancienne et médievale 5(1933)265; Sententiae divinae
paginae, wyd. F. Bliemetzrieder, 34; Sententiae Atrebatenses, wyd. O. Lottin, w Psychologie
et morale, V,413 n; inne sentencje tamże, n. 246, 465; inne tamże IV,19n, 36 przypis 5; Zobacz
też R. M. Martin, Les idées de Robert de Melun sur le péché originel, w Revue de sciences
philosophiques et théologiques 9(1920)104-109.
752
Zobacz: Rz 11,33.
u
Rozdział 7, numer 1 z Summa sententiarum, III,12 (PL 171,1138 A-B; 100 C-D), skąd
też trochę w numerze 2. – Rozdział 8 z tej samej Summa sententiarum, III,12 (PL 171,1138
B-C; 176, 109 D – 110 A).
753
W Dystynkcji 34, rozdziale 4.
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Rozdział 8 (220).
Czy dusze mocą stworzenia są równe w darach przyrodzonych. O to
również słusznie zwykło się pytać, czy wszystkie dusze mocą stworzenia są
równe, czy jedne znakomitsze od drugich. – Wielu rozsądnie wydaje się,
że mocą samego stworzenia jedne od drugich znakomitsze są w darach
przyrodzonych, jak w istocie: jedna od drugich jest wnikliwsza i zdolniejsza do pojmowania oraz pamiętania, jako że obdarzona wnikliwszą zdolnością i bystrzejszym umysłem. – Mówi się to z prawdopodobieństwem,
ponieważ wiadomo, że tak jest u aniołów.754 A chociaż darami przyrodzonymi jedne przemagają drugie, jednak przed chrztem z ciała wychodzące
równą karę, a po chrzcie zaraz równy wieniec otrzymują, ponieważ wnikliwość albo tępota zdolności nie przydziela nagrody albo kary w życiu przyszłym.
DYSTYNKCJA XXXIIIV
Rozdział 1 (221).
1. Czy grzechy wszystkich poprzednich ojców niemowlęta zaciągają pochodzeniem jak grzech Adama. Do powyższego wydaje się, że
trzeba dodać, czy grzechy poprzednich ojców przechodzą na niemowlęta,
jak ten pierwszego człowieka wy- [518] stępek na wszystkich cieleśnie zrodzonych mówimy, że się rozpłynął; a jeżeli grzechy rodziców przechodzą
na niemowlęta, to czy wszystkich, którzy byli od Adama, czy tylko niektórych, a nie wszystkich.
2.w Co Augustyn wydaje się o tym mówić w Enchiridion. O tym Augustyn w Enchiridion rozprawia chwiejnie.755 Wydaje się zgadzać, że niemowlętom poczytywane są grzechy poprzednich rodziców, jednak nie
wszystkich, którzy byli od Adama, by niemowlęta nie były obciążone zbytnim i nie do udźwignięcia brzemieniem w karze wiecznej, lecz tylko tych
rodziców, którzy ich uprzedzili od czwartego pokolenia. Potwierdza to tymi
słowami, które w Księdze Wyjścia wypowiedział Pan:756 Ja jestem Bóg, nawiedzający nieprawości ojców do trzeciego i czwartego pokolenia; jakby
grzechy tylko najbliższych rodziców były poczytywane niemowlętom, a nie
inne; co dzieje się przez łagodzenie zmiłowania Bożego.
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Jak wykazano wyżej, Dystynkcja 3, rozdział 2.
Zobacz A. M. Landgraf, Die Vererbung der Sünden der Eltern auf die Kinder, in Dogmengeschichte, IV-2,155-192. – Rozdział 1, numer 1. Zagadnienie zaczerpnięte od Hugona,
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3. Przedkłada dowody tych, którzy mówią, że występki rodziców
przechodzą na niemowlęta. A że nie tylko sam ten grzech pierwszego
człowieka obciąża niemowlęta, lecz także inne, ci którym tak się wydaje,757
potwierdzają stąd, że także niemowlęta, nie tylko dorośli, mówi się, iż są
chrzczone „na odpuszczenie grzechów”, w liczbie mnogiej, nie w liczbie
pojedynczej: „na odpuszczenie grzechu”. A Dawid zrodzony z prawego małżeństwa powiada:758 W nieprawościach jestem poczęty i w grzechach
poczęła mnie matka moja; nie mówi „w nieprawości” albo „grzechu”. Dlatego myślą, że nie tylko ten jeden grzech pierworodny, lecz także mnogie,
które w grzechu Adama mogą być znalezione, oraz inne grzechy rodziców
poczytywane są niemowlętom.
Rozdział 2 (222).
1. Że w tym jednym pierwszym grzechu znajdują się mnogie. Że
zaś w grzechu uczynkowym Adama mogą być oznaczone liczne grzechy,
Augustyn oznajmia w Enchiridion:759 „Mogą, rzecze, pojęte być liczne grzechy w jednym przekroczeniu Adama, jeżeli podzieli się go na jego jakby
człony. Bo jest tam i pycha, ponieważ człowiekowi spodobało się być raczej
we własnej mocy niż Boga; i bluźnierstwo, ponieważ Bogu nie uwierzył;
i zabójstwo, ponieważ siebie w śmierć [519] strącił; i nierząd duchowy, ponieważ nienaruszoność ducha ludzkiego namową wężową została zepsuta;
i kradzież, ponieważ przywłaszczony został pokarm zakazany; i chciwość,
ponieważ zapragnął więcej niż powinno mu wystarczyć; i jeżeli jeszcze coś
innego w tym jednym znaleźć można.”
2. O grzechach rodziców, czy obciążają niemowlęta. – Augustyn.
Następnie rozprawia o grzechach poprzednich rodziców, czy niemowlętom są poczytywane, bardziej przypuszczając niż twierdząc, tak mówi:760
„Mówi się prawdopodobnie, że niemowlęta obciążone są grzechami rodziców, nie tylko pierwszych ludzi, lecz także swoich, z których same się narodziły. Ten bowiem wyrok Boży:761 Oddam nieprawości ojców na synach,
obciąża ich przed odrodzeniem, aż tak bardzo, że nawet z prawego małżeństwa zrodzony mówi:762 W nieprawościach jestem poczęty i w grzechach
poczęła mnie matka moja. Nie powiedział w nieprawości albo w grzechu,
chociaż i to słusznie mógł powiedzieć, lecz wolał powiedzieć nieprawości
oraz grzechy, ponieważ i w tym jednym, który na wszystkich ludzi przeszedł
i jest tak wielki, że nim zmieniona została cała ludzka natura, znajdują się
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Tak sam Augustyn, Enchiridion, rozdziały 44 i 46 (PL 40,254; CCL 46,73n).
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Rozdział 45 (PL 40,254; CCL 46,74).
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mnogie grzechy, jak wyżej rozprawiałem;763 oraz inne rodziców, które nie
mogą tak zmienić natury, wiążą synów winą, jeśli łaska Boża nie przyjdzie
z pomocą.”
3. Zobacz różne poglądy. „Lecz o grzechach innych rodziców,764 przez
których od samego Adama aż do swego ojca każdy przez ich narodziny pochodzi, słusznie można rozprawiać: czy rodzący się uwikłany jest w złe
uczynki i pomnożone grzechy pierworodne wszystkich, by każdy rodził się
tym gorszy im później; czy dlatego Bóg do trzeciego i czwartego pokolenia grozi za grzechy rodziców ich potomnym, ponieważ gniewu swojego
co do win przodków nie rozciągnął dalej, złagodzeniem zmiłowania swojego: by ci, którym łaska odrodzenia nie jest udzielona, zbytnim brzemieniem nie byli przytłoczeni w samym potępieniu wiecznym, gdyby musieli
od samego początku ludzkiego rodzaju zaciągać pochodzeniowo grzechy
wszystkich poprzednich rodziców swoich i kary za nie należne ponosić; czy
coś o tak wielkiej sprawie, pilnie zbadawszy i rozważywszy Pismo Święte,
można lub nie można znaleźć, zuchwale twierdzić nie ośmielam się.” Oto
przejrzyste staje się dla czytelnika, że Augustyn powyższe powiedział nie
twierdząc, lecz przedstawiając różne poglądy.
[520] 4. Wykazuje, że Augustyn przeczyłby sobie, gdyby to myślał.
Skądinąd okazało by się, że sobie samemu przeczy, ponieważ w tej samej
księdze765 powiada, że najłagodniejsza ze wszystkich jest kara niemowląt,
które obciążone są tylko grzechem pierworodnym, tymi słowami: „Najłagodniejsza zaiste będzie kara tych, którzy poza grzechem pierworodnym,
który zaciągnęli, żadnego nadto nie dodali; a w innych, którzy dodali, każdy będzie tam miał tym znośniejsze potępienie, im tu mniejszą miał nieprawość.” Oto tu otwarcie mówi, że kara niemowląt jest najlżejsza wobec
wszystkich innych kar.
5.x Jeśli to jest, przeto nie są obciążone grzechami poprzednich ojców,
jak tylko Adama. Gdyby bowiem były wiecznie karane za grzechy uczynkowe rodziców i za swój pierworodny, już nie mniej, ale może bardziej niż
ich rodzice byłyby karane. A więc niemowlęta będą potępione nie za grzechy uczynkowe rodziców, ani nawet za grzechy uczynkowe pierwszego rodzica, lecz za pierworodny, który od rodziców się zaciąga: nie cierpiąc
żadnej innej kary ognia materialnego, albo robaka sumienia, a tylko że na
wieki pozbawione będą oglądania Boga. Jednym więc, a nie wielu grzechami, niemowlęta są obciążone.
6. Wyjaśnienie tego, co oni przeciwstawiają, ku obronie swego poglądu. Dlatego także to, czym ów pogląd wydaje się umocniony, mianowicie że Pismo Święte używając niekiedy liczby mnogiej oznajmia, iż grzechy
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Mianowicie Augustyn w Dystynkcji 33, rozdziale 2, n. 1.
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i nieprawości są w niemowlętach, Augustyn tak wyjaśnia w tej samej księdze:766 Ponieważ w Piśmie Świętym „przez liczbę pojedynczą liczba mnoga
często zwykła być oznaczana, jak tam:767 Proś więc Boga, aby oddalił od
nas węża; nie powiedział węże, od których cierpiał lud. I na odwrót przez
mnogą oznaczana jest liczba pojedyncza, jak w Ewangelii:768 Albowiem pomarli, którzy duszy dziecięcia szukali; nie powiedział umarł, chociaż mówił o Herodzie. A w Księdze Wyjścia:769 Uczynili bogi złote, chociaż zrobili
jednego cielca, o którym powiedzieli:770 Ci są bogowie twoi Izraelu. Tak i ten
jeden pierworodny oznaczany jest liczbą mnogą, gdy mówimy, że niemowlęta chrzczone są na odpuszczenie grzechów, oraz w grzechach i nieprawościach są poczęte.”
[521] Rozdział 3y (223).
1. Czy grzech uczynkowy Adama był cięższy od innych. Tu zwykło
się pytać, czy grzech przekroczenia Adama, z którego pochodzi pierworodny,
a w którym są liczne wyżej zapisane grzechy,771 był cięższy od innych grzechów.
2. Dlaczego niektórym wydaje się cięższy od innych. Niektórym wydaje się, że tak jest, ponieważ ten grzech zmienił całą naturę ludzką, jak
mówi Augustyn w Enchiridion:772 „Ten jeden grzech, popełniony w miejscu i położeniu tak wielkiej szczęśliwości, jest tak wielki, że w jednym człowieku pochodzeniowo, i że tak powiem w korzeniu, cały rodzaj ludzki
został potępiony.” – Tenże w księdze De civitate Dei:773 „Tym większą niesprawiedliwością zostało to przykazanie naruszone, im łatwiej mogło być
przestrzeganiem zachowane. Jeszcze bowiem pożądliwość nie przeciwstawiała się woli: co nastąpiło potem, z kary przekroczenia.” Na tych i na innych powagach opierają się ci, którzy mówią, że ten grzech był cięższy od
innych grzechów innych ludzi.
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Enchiridion, rozdział 44 (PL 40,253n; CCL 46,73n).
Lb 21,7 według Septuaginty.
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Mt 2,20.
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Wj 32,31.
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Wj 32,4.
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Numery 1-2. Zagadnienie podsuwa Summa sententiarum, III,10 (PL 171,1133 C;
176,105 C); skąd zaczerpnięty jest numer 2. Opisany tu pogląd więcej niż pewne pochodzi
ze szkoły Anzelma z Laon; na przykład w Summa «Deus summe ac ineffabiliter bonus»:
”Grzech... był najcięższy... Do tego stopnia był największy, że aż zmienił naturę... Augustyn,
w 14 księdze De civitate Dei...” (O. Lottin, Psychologie et morale, IV,43); oraz Sententiae
Anselmi, wyd. F. Bliemetzrieder, 71.
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Rozdział 48 (PL 40,255; CCL 46,75). Mówi tam, że natura zmieniona jest przez grzech,
w rozdziale 46, jak wyżej, Dystynkcja 33, rozdział 2, n. 2 oraz tu, dwa przypisy dalej.
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3. Po powagach kładzie ich uzasadnienie. Co także rozumem starają się w ten sposób wykazać: Bardziej zaszkodził ten grzech, niż któryś
z innych, ponieważ cały rodzaj ludzki skaził i poddał obu śmierciom: czego
żaden inny grzech nie zrobił; większy więc skutek zła miał ten grzech, niż
jakiś inny.
4. Odpowiedź im, gdzie ukazuje się inne grzechy jako od tego
większe. Na co można powiedzieć, że chociaż ten grzech zmienił ludzką
naturę ku konieczności śmierci i rozlał winę na cały rodzaj ludzki,774 nie
należy jednak myśleć, że jest cięższy od grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, który jak mówi Prawda,775 nie jest odpuszczany ani w tym, ani
w przyszłym wieku. – Że zaś [522] zepsuł całą ludzką naturę, nie stąd jest,
że był cięższy od wszystkich innych grzechów; lecz ponieważ popełniony
został przez człowieka, gdy na jednym człowieku cała natura ludzka polegała i dlatego cała w nim została zepsuta.
5. W czym miał większy skutek zła niż inne, a w czym nie, lecz
mniejszy. I większy skutek zła wniósł co do licznych braków, które z niego
wypłynęły, lecz nie co do kary wiecznej: której nie zasłużył cięższej, niż wielu
potem przez inne grzechy zasłużyło; a nawet wierzymy, że inni zasłużyli na
cięższy gniew niż zasłużył Adam.
Rozdział 4 z (224).
Czy ten grzech został pierwszym rodzicom odpuszczony. Jeżeli zaś
pyta się, czy ów grzech został odpuszczony pierwszym rodzicom, odpowiadamy że osiągnęli oni łaskę przez pokutę. Stąd Augustyn w księdze De baptismo parvulorum:776 „Jak owi pierwsi rodzice potem żyjąc sprawiedliwie,
wierzy się, że przez krew Pana uwolnieni od kary ostatecznej, jednak w tym
życiu nie zasłużyli na przywołanie do raju; tak i ciało grzechu, nawet po
grzechów odpuszczeniu, jeżeli człowiek sprawiedliwie w nim żył, nie zasługuje natychmiast, by nie doznało tej śmierci, którą zaciągnęło z odrośli
grzechu.”
Rozdział 5 (225).
1. Że grzechy rodziców nawiedzane są na dzieciach, oraz że nie
jest sprzeczne, co Bóg mówi w Księdze Wyjścia i u Ezechiela. A chociaż
grzechami rodziców, wyjąwszy Adama, niemowlęta nie są obciążone, nie
774
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należy jednak przeczyć, że grzechy rodziców spływają na dzieci, jak Pan
mówi w Księdze Wyjścia do Mojżesza:777 Ja jestem Pan Bóg mocny, zapalczywy, nawiedzający nieprawości ojców nad synami, do trzeciego i czwartego
pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Tymi słowami otwarcie oznajmione jest, że Bóg oddaje za grzechy ojców na synach trzecich i czwartych.
[523] 2.a Powaga Ezechiela, która zdaje się sprzeciwiać Prawu.
Wydaje się zaś temu przeczyć, co Pan mówi u Ezechiela:778 Co jest, że między sobą podobieństwo w tę przypowieść obracacie w ziemi izraelskiej
mówiąc: Ojcowie zjedli jagodę winną niedojrzałą, a zęby synów drętwieją? Żyję ja, mówi Pan, nie będzie wam dalej to podobieństwo za przysłowie w Izraelu. Wszystkie dusze moje są: jako dusza ojca, tak i dusza syna
moja jest; dusza, która zgrzeszy, ta umrze. – Syn779 nie poniesie nieprawości ojca, a ojciec nie poniesie nieprawości syna; sprawiedliwość
sprawiedliwego na nim będzie, a niezbożność niezbożnego na nim będzie.
– Hieronim. Tymi słowami wydaje się „Bóg poprawiać przez Proroka,780
co źle powiedział w Prawie: „Jeżeli bowiem za grzechy ojców oddaje do
trzeciego i czwartego pokolenia, wydaje się to niesprawiedliwością Boga,
że inny grzeszy, a inny jest karany. Jakim bowiem sposobem sprawiedliwe
jest, że inny grzeszy, a inny grzechy opłakuje?”781
3. Wyjaśnienie ukazujące zgodność powyższych powag. Lecz, jak
mówi Hieronim,782 by „Prawo i Prorocy, to jest Księga Wyjścia i Proroctwo
Ezechiela, a nawet sam Bóg, który i tu i tam mówił, nie zdawał się różnić
w twierdzeniach”, zwróćmy uwagę na cel tej powagi z Księgi Wyjścia. Powiedziawszy bowiem: Oddaję nieprawości ojców na synów, dodaje: tych, którzy
mnie nienawidzą. Przez co wyraźnie okazuje, że „nie dlatego karani są
synowie,783 ponieważ zgrzeszyli ojcowie, lecz ponieważ podobni do nich,
jakimś dziedzicznym złem znienawidzili Boga.” – To więc, co w Księdze Wyjścia Pan rzecze, jak przekazuje Hieronim,784 nie to wyraża, co wielu myśli,
ani nie jest podobne do tego przysłowia: Ojcowie zjedli jagodę winną niedojrzałą itd. To bowiem Księgi Wyjścia Hieronim o Proroctwie Ezechiela,
a Augustyn o Psalmie:785 Boże, na chwałę moją nie milcz, uważają, że należy
pojmować o synach naśladujących grzechy ojców: którym, mówi się, że Bóg
oddaje za grzechy ojców, ponieważ karci ich dlatego, że naśladują grzechy
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ojców, a nie ponieważ ojcowie zgrzeszyli. A więc Pan nie poprawia u Proroka, tego co przedtem powiedział w Prawie, lecz otwiera jakim sposobem
powinno być pojmowane. Dlatego też gani tych, którzy źle pojmowali,
którzy mówili:786 Ojcowie zjedli itd.
[524] 4.b Dlaczego powiedział: do trzeciego i czwartego pokolenia
i dlaczego tylko ojców wspomniał. Ale jednak jeżeli bierze się to o naśladowcach zła, dlaczego wspomniał tylko trzecie i czwarte pokolenie, skoro
w każdym pokoleniu są winni, którzy naśladują grzechy ojców? I dlaczego
wspomniał ojców, skoro i ci wszyscy są źli, którzy czyjekolwiek grzechy naśladują? – Rozwiązuje. Lecz dlatego osobliwie wymienił ojców, ponieważ
synowie zwykli najbardziej naśladować ojców, których szczególnie miłują.
A trzecie i czwarte pokolenie wspomniał dlatego, że rodzice niekiedy żyją
tak długo, aż mają synów trzecich i czwartych; którzy widząc nieprawości
ojców, stają się dziedzicami ich niezbożności przez naśladowanie. Zgodnie
z tym sposobem poprawnie pojmuje się dosłownie to, co powiedziane jest
w Księdze Wyjścia.
5. Jak to z Księgi Wyjścia należy pojmować według tajemnicy. –
Hieronim. Że trzeba to również pojmować mistycznie okazuje się z tego,
co nazywa się przenośnią. „Jeżeli bowiem jest przenośnia, jak mówi Hieronim,787 coś innego wyraża słowami, coś innego zawiera w znaczeniu.”
Stąd niektórzy „tak wyjaśniają:788 Mówią, że ojcem w nas jest krótka chwila pojmowania”, mianowicie pierwszy odruch pokusy lub myśli; „synem
zaś, jeżeli myśl poczęłaby grzech”: co oznacza zgodę i rozkosz niewiasty;
„wnukiem, jeżeli co pomyślałeś lub począłeś, dopełniłeś czynem lub postanowiłeś dopełnić: co oznacza zgodę męża, czyli popełnienie grzechu;
„prawnukiem zaś, jeżeli nie tylko uczyniłeś, lecz tym się chwalisz; i to jest
pokolenie czwarte”: nie ponieważ trzy poprzedziły, lecz zwie się czwarte,
ponieważ na czwartym miejscu od pierwszego odruchu, który jest jakby
ojcem, jest wyliczane. „Bóg więc pierwszych i drugich bodźców myśli, które
Grecy zwą propatheias, bez których żaden człowiek być nie może, nie karze
wiecznie; lecz jeżeli ktoś postanowi uczynić co pomyślał, a co uczynił,
tego nie chciał naprawić”: to są grzechy śmiertelne oraz trzecie i czwarte
pokolenie.
6. Przez co dowodzi się, że pierwszy odruch nie jest karany wiecznie. „Do udowodnienia więc, jak mówi Hieronim,789 że pierwszy odruch
myśli nie jest przez Boga karany wiecznie, to z Księgi Rodzaju790 przytoczyć
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Zobacz: Ez 18,2, jak wyżej, Dystynkcja 33, rozdział 4, n. 2.
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790
Zobacz: Rdz 9,22-25.
b
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[525] należy: Cham bowiem zgrzeszył wyśmiewając nagość ojca, a wyrok
nie on otrzymał, lecz syn jego Chanaan: Przeklęty Chanaan, niewolnikiem
będzie braci swoich. Jaka bowiem jest sprawiedliwość, jeżeli ojciec zgrzeszył, a syn zostaje ukarany?” Lecz to powiedziane jest w tajemnicy.
DYSTYNKCJA XXXIV c
Rozdział 1 (226).
Co należy zauważyć o grzechu. Po wyżej powiedzianym trzeba starannym badaniem rozważyć pewne sprawy o grzechu uczynkowym, mianowicie: jakie jest źródło i przyczyna pierwszego grzechu, czy dobra rzecz, czy
rzecz zła; potem w jakiej rzeczy jest grzech; wreszcie czym jest grzech i na
ile sposobów jest popełniany, oraz rozróżnienie samych grzechów.
Rozdział 2 (227).
1. Co było źródłem i pierwszą przyczyną grzechu. Pierwszą przyczyną i źródłem grzechu była dobra rzecz, ponieważ przed pierwszym grzechem nie było czegoś złego, z czego by pochodził. Skoro bowiem miał
źródło i przyczynę, miał albo z dobra, albo ze zła. Lecz zła przedtem nie
było, więc pochodzi z dobra. Wcześniej bowiem grzech powstał w aniele,
a później w człowieku; a czym był anioł jeśli nie dobrą naturą Boga? Nie
z Boga pochodziło zło, które było w aniele: nie z czegoś innego niż z anioła:
pochodziło więc z dobrego.
2.d Stąd Augustyn w odpowiedziach Julianowi błędnowiercy,791 który
rzekł: „Jeżeli grzech jest z natury, wtedy natura jest zła”, mówi: „Pytamy,
by jeżeli może odpowiedział: Oczywiste jest, że ze złej woli tak jak ze złego drzewa,792 pochodzą wszystkie złe uczynki, tak jak złe owoce; lecz skąd
rzecze iż pochodzi sama zła wola, jeżeli nie [526] z dobra? Jeżeli bowiem
z anioła, czym jest anioł, jeżeli nie dobrym dziełem Boga? Jeżeli z człowieka, czym był ten człowiek, jeżeli nie dobrym dziełem Boga? Nadto czym
byli ci obaj, zanim powstała w nich zła wola, jeżeli nie dobrym dziełem
Boga i dobrą oraz chwalebną naturą? Więc z dobra pochodzi zło, i nie było,
skąd mogłoby pochodzić, jak tylko z dobra. Mówię przeto, że złej woli nie
poprzedziło żadne zło”, lecz z dobra miała pochodzenie. – Tu otwarcie mowa
jest, że pierwszą przyczyną i źródłem zła była dobra natura; a niemniej ukazuje się, jakiego grzechu była przyczyną, mianowicie złej woli.
c
Zobacz: R. Blomme, La doctrine de péché dans les écoles théologiques de la première
moitié du XIIe siècle, Louvain 1958,323-332. – Rozdział 1. Porównaj: Summa sententiarum,
III,14 (PL 171,1139 C; 176,110 D – 111 A).
d
Z Glossa Mistrza do Rz 5,19 (PL 191,1397 C).
791
De nuptiis et concupiscentia, II, rozdział 28, n. 48 (PL 44,464; CSEL 42,303).
792
Zobacz: Mt 7,17-18.
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Rozdział 3e (228).
Że zła wola była drugorzędną przyczyną zła. Zła zaś wola, anioła lub
człowieka, jest przyczyną także następnego zła, mianowicie złych czynów
i złych zachceń. – Stąd Augustyn w Enchiridion:793 „Nie powinniśmy wątpić,
że przyczyną dobrych rzeczy, które nas dotyczą, jest tylko dobroć Boga;
złych zaś, odpadająca od niezmiennego dobra, wola dobra zmiennego, najpierw anioła, potem człowieka”. „To jest pierwsze zło stworzenia rozumnego, to znaczy pierwsze pozbawienie dobra. – Oto masz, że pierwsza wola
dobra zmiennego, to jest anioła albo człowieka, odpadająca od dobra niezmiennego, to znaczy od Boga, jest przyczyną złych rzeczy nas dotyczących;
ponieważ jest przyczyną zarówno grzechów jak kar, którymi uciskana jest
ludzka natura. Pierwszym więc źródłem i przyczyną grzechu było dobro;
a drugą zło, które zrodziło się z dobra.
Rozdział 4 (229).
1. W jakiej rzeczy jest grzech, czy w dobrej, czy w złej, i odpowiada
się, że tylko w dobrej. Po ukazaniu źródła zła, pozostaje zobaczyć, w jakiej
rzeczy jest zło, mianowicie czy w dobrej rzeczy, czy w złej rzeczy.
2. Kto myśli poprawnie i bystro, rozumie, że zło jest tylko w dobru, to
znaczy w dobrej naturze. Zło bowiem jest zepsuciem lub pozbawieniem
dobra; gdzie zaś nie ma dobra, nie może być zepsucia lub pozbawienia dobra;
grzech [527] więc nie może istnieć, jak tylko w dobrej rzeczy. – Augustyn:
„Jak bowiem ciała psute są chorobami i ranami, które, jak mówi Augustyn
w Enchiridion,794 są pozbawieniami tego dobra, które nazywa się zdrowiem, tak i jakiekolwiek byłyby wady dusz, są pozbawieniem naturalnych
dóbr. Czym bowiem innym jest, co nazywa się złem, jeżeli nie pozbawienie dobra?” – „Dobro bowiem zmniejszać,795 jest złem; chociaż, jakkolwiek byłoby umniejszone, konieczne jest, by coś pozostało, jeżeli jeszcze
istnieje natura. Nie może bowiem być pochłonięte dobro, które jest naturą,
jeżeli i ona nie zostanie pochłonięta. Gdy zaś psuje się, wtedy jej zepsucie
jest złem, ponieważ pozbawia ją jakiegoś dobra. (Dowodzenie). Jeżeli bowiem nie pozbawia żadnego dobra, nie szkodzi; szkodzi zaś: przeto odbiera dobro. Jak długo więc natura psuje się, jest w niej dobro, którego jest
pozbawiana.” – „A przez to nie ma nic, co zwie się złem,796 jeżeli nie ma żadnego dobra. Lecz dobro całkiem pozbawione zła, jest pełnym dobrem;
e

Rozdział 3-5. Zobacz: Summa sententiarum, III,14-15 (PL 171,1139 C-D; 1141 D;
176,111 A, 112 D), pod jej natchnieniem autor zwraca się do oryginału Augustyna przy sporządzaniu tych rozdziałów.
793
Rozdział 23-24 (PL 40,244; CCL 46,63).
794
Rozdział 11 (PL 40,236; CCL 46,53).
795
Augustyn, tamże, rozdział 12 (236n; 54).
796
Tamże, rozdział 13 (237; 54n).
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gdy zaś jest w nim zło jest dobrem skażonym lub wadliwym. I nigdzie nie
może być zła, gdzie nie ma żadnego dobra. Stąd powstaje przedziwna rzecz,
że ponieważ natura, na ile jest naturą, jest dobrem, nic innego nie wydaje
się mówione, gdy „wadliwa natura” nazywana jest „złą naturą”, jak tylko,
że złe jest to, co jest dobre, i nie jest złe, jak tylko to, co jest dobre.” – To
połączenie jawnie oznajmia, że zło nie może być, jak tylko w dobrej rzeczy;
gdzie także, chociaż zdaje się niedorzeczne,797 jawnie mówi się, że złe jest
to, co jest dobre.
3. Co z powyższego wynika, mianowicie że gdy mówi się: zły człowiek, mówi się: złe dobro. Z tego wynika, że nic innego nie oznacza, gdy
mówi się: zły człowiek, jak tylko: złe dobro. Stąd Augustyn w tym samym
dziele dodaje:798 „Czym jest zły człowiek, jeśli nie złą naturą? ponieważ człowiek jest naturą. Dalej, jeżeli człowiek jest jakimś dobrem, ponieważ jest
naturą, czym innym jest zły człowiek, niż złym dobrem? Jednak, gdy rozróżniamy tych dwoje, znajdujemy, że nie dlatego złe, ponieważ jest człowiekiem, i nie dlatego dobre ponieważ jest nieprawy; lecz dobre ponieważ
człowiek, złe ponieważ nieprawy. Wszelka więc natura, nawet gdy jest
wadliwa, na ile jest naturą, jest dobra; na ile jest wadliwa, jest zła.”
[528] Rozdział 5 (230).
1. Że prawidło dialektyków o przeciwieństwach myli w tych, mianowicie w dobru i złu. – Augustyn: Przeto „w tych przeciwieństwach,799
które nazywane są dobrem i złem, zawodzi to prawidło dialektyków,
w którym mówią, że w żadnej rzeczy nie tkwią razem dwa przeciwieństwa.
Żaden bowiem napój ani potrawa nie jest zarazem słodki i gorzki; nic
jednocześnie gdzie białe tam i czarne. I to w wielu, a prawie we wszystkich
znajduje się przeciwieństwach, że w jednej rzeczy razem nie mogą istnieć.
Mimo że nikt nie wątpi, iż dobro i zło są przeciwne, jednak zło bez dobra
i jak tylko w dobru istnieć nie może.”
2. Że zło z dobra się rodzi i tylko w dobru istnieje. „I te dwa przeciwieństwa tak są razem,800 że gdyby nie było dobra, w którym by istniało,
zło w ogóle nie mogłoby istnieć, ponieważ nie miałoby nie tylko gdzie by
istniało, lecz z czego powstałoby zepsucie, gdyby nie było, co by się zepsuło;
ponieważ zepsucie nie jest niczym innym, niż wygnaniem dobra. Z dobra
więc pochodzi zło, i tylko w dobru istnieje.” „I nie było w ogóle skąd pochodziłaby jakaś natura zła,801 jeśli nie z dobrej natury anioła i człowieka,
skąd pierwotnie zrodziła się zła wola.”
797

Tak i Augustyn tamże.
Mianowicie: Enchiridion, rozdział 13 (227n; 55).
799
Enchiridion, rozdział 14 (PL 40,238; CCL 46,55).
800
Tamże.
801
Tamże, rozdział 15 (238; 56).
798
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3. Robi zakończenie, mając przejść dalej. Z tego wynika to, co powiedzieliśmy wyżej,802 że należy zbadać po pierwsze i po drugie, mianowicie jakie jest pochodzenie zła, i w jakiej rzeczy istnieje. Zrodziło się bowiem
z rzeczy dobrej, a powyższymi świadectwami dowodzi się, że w dobrej
rzeczy istnieje.
4. Temu zdaniu, w którym powiedziane jest, że dobro jest złem,
przeciwstawia się z proroctwa, które powiada: Biada tym, którzy nazywają zło dobrem. Na to zaś, co zostało powiedziane, „że złem jest,
co jest dobre”, niektórzy tak odpowiadają:803 Jeżeli mówimy, że dobro jest
złe, podpadamy pod ten wyrok proroczy, gdzie czyta się:804 Biada tym,
którzy nazywają zło dobrem, a dobro złem. Jeżeli więc chcemy uniknąć
tego przekleństwa, w żaden sposób nie powinniśmy mówić, że dobro jest
złem i odwrotnie. – Wyjaśnienie według Augustyna. Wyjaśnia zaś to
Augustyn w tej samej księdze,805 mówiąc, iż to, co zostało powiedziane
w proroctwie „pojmować należy o samych rzeczach, przez które ludzie są
źli, a nie o ludziach. Stąd kto cudzołóstwo nazywa dobrem, [529] na tego
pada to prorocze przekleństwo”, i na tego, kto mówi,806 że zły jest człowiek, albo dobro jest nieprawe.” Kto bowiem mówi, że człowiek na ile jest
człowiekiem, jest zły, a dobroć jest nieprawością, „obwinia dzieło Boże,
którym jest człowiek; a pochwala wadę człowieka, którą jest nieprawość.”
DYSTYNKCJA XXXV
Rozdział 1 (231).
1. Co to jest grzech. Po tym należy rozpatrzyć, co to jest grzech. –
Augustyn do Fausta:807 „Grzechem jest, jak rzecze Augustyn, każde powiedzenie, albo czyn, albo pożądanie, które jest wbrew prawu Boga.” –
Augustyn. Inny opis: Tenże w księdze De duabus animabus:808 „Grzechem jest wola zachowania lub zdobycia tego, czego zakazuje sprawiedliwość.” – W obu określeniach mowa jest o grzechu uczynkowym i śmiertelnym, a nie powszednim. Pierwszy opis ukazuje grzech jako złą wolę, czyli
przewrotną mowę i działanie, to jest czyn zły zarówno wewnętrzny jak
zewnętrzny. Drugi zaś ukazuje tylko czyn wewnętrzny: wola bowiem,
802

Dystynkcja 34, rozdział 1.
Mianowicie sam Augustyn, Enchiridion, rozdział 13 (PL 40,237; CCL 46,55).
804
Iz 5,20.
805
Enchiridion, rozdział 19 (PL 40,241; CCL 46,59).
806
Tamże, rozdział 13 (PL 40,237n; CCL 46,55), gdzie jest też tekst bezpośrednio następujący.
807
Contra Faustum, XXII, rozdział 27 (PL 42,418; CSEL 25,621).
808
Rozdział 11, n. 15 (PL 42,105; CSEL 25,70); za pośrednictwem Retractationes, I, rozdział 15 n. 4 (PL 32,609; CSEL 36,75).
803
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jak wyżej zostało powiedziane,809 jest poruszeniem ducha; jest więc czynem
wewnętrznym.
2. Ambroży także w księdze De paradiso powiada:810 „Czym jest grzech,
jeżeli nie przekroczeniem prawa Bożego i nieposłuszeństwem przykazaniom niebiańskim? Więc grzech jest w przekraczającym, lecz w nakazującym winy nie ma. Nie istniałby bowiem grzech, gdyby nie było zakazu.
[530] Gdyby zaś nie było grzechu, nie tylko złości, lecz może także cnoty
by nie było, która gdyby nie było jakiegoś posiewu złości, nie mogłaby albo
istnieć, albo wybijać się”. Oto Ambroży określa, że grzech jest przekroczeniem prawa i nieposłuszeństwem.
3.f Jan mówi:811 Kto czyni grzech, czyni i nieprawość, i grzech jest nieprawością. O tym urywku Augustyn mówi:812 „Nomos po grecku, po łacinie lex; stąd
anomia, nieprawość, która jest wbrew prawu, albo jest bez prawa. Stąd rzecze:
Grzech jest nieprawością: czymkolwiek grzeszymy, wbrew prawu Bożemu
czynimy. Dlatego:813 Poczytałem za przestępców wszystkich grzeszników ziemi:
nie tylko tych, którzy gardzą prawem pisanym, lecz także tych, którzy psują niewinność prawa naturalnego.”

Rozdział 2 (232).
g

1. Przedkłada poglądy rozmaitych autorów o grzechu. Dlatego
z powodu tej różnicy wyrazów,814 wielu rozmaicie o grzechu myślało. – Trzy
809

Dystynkcja 26, rozdział 2, n. 1.
Rozdział 8, n. 39 (PL 14[1845]292 C-D; CSEL 32-I.295n).
f
Co do tej ulotnej glosy wątpliwe nam jest, gdzie ją Mistrz umieścił, dlatego że (jak
czyta się w wariantach) różne kodeksy różnie ją umieszczały. Według glosy ongiś Piotrowi
z Poitiers przypisywanej, należy ją umieścić przy powadze Augustyna Contra Manichaeos,
pod koniec numeru drugiego w następnym rozdziale: „Jeżeli nie czynią tego dobrowolnie,
itd. To bowiem wydaje się prawdziwe. Poganie bowiem nie znający i nie chcący grzechu...
Zapisz, że mówi, iż jest w przykazaniach prawdy; o tym bowiem Mistrz zamieścił uwagę
na marginesie: Jan mówi, itd, a potem: Czymkolwiek grzeszymy, wbrew prawu Bożemu
czynimy... Niektórzy zaś [= Dystynkcja 35, rozdział 2 n. 4]” (n 38c; p 77c).
811
1 J 3,4.
812
Raczej Beda o tym urywku (PL 93,100 A-B).
813
Ps 118,119.
g
„Wielu różnie myślało”, których poglądy Mistrz wykłada aż do Dystynkcji 38, mając
bez wątpienia przed oczami określonych autorów, których nie umiemy bezpiecznie wskazać.
Zobacz A. M. Landgraf, Die Abhängigkeit der Sünde von Gott, w Dogmengeschichte, I-2,204281, gdzie rozprawia o Lombardzie i jego zwolennikach, 238-269; R. Blomme, La doctrine
du péché..., na każdym kroku. – Co do niniejszego rozdziału zobacz: O. Lottin, Le problèm
de la moralité intrinsèque d’Abélard à saint Thomas d’Aquin, w Psychologie et morale,
II,421-424; jak i L’intention morale de Pierre Abélard à saint Thomas d’Aquin, tamże,
IV,300-319. A. M. Landgraf, Die Abhängigkeit..., 240n. Pierwszy pogląd, który wydaje się
Abelarda (zobacz Landgraf, 240; Blomme, 207n; Lottin,IV,310nn), omawiany jest niżej,
w Dystynkcji 40; o drugim, który może jest samego Mistrza, mowa jest w Dystynkcji 37;
o trzecim, tych którzy idą za świętym Anzelmem Kantuaryjskim i szkołą Anzelma z Laon,
rozważa się tu w rozdziałach 2-6 oraz niżej w Dystynkcji 37, rozdziale 2.
814
W rozdziale 1, nn. 1-2.
810
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poglądy na grzech. Jedni bowiem mówili, że tylko zła wola jest grzechem
a nie uczynki zewnętrzne; inni, że wola i uczynki; jeszcze inni ani to, ani to,
mówiąc, że wszystkie uczynki są dobre i pochodzą z Boga i od Boga jako
sprawcy, zło zaś jest niczym, jak mówi Augustyn, Super Ioannem:815
„Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, to znaczy grzech,
który jest niczym; i niczym stają się ludzie, gdy grzeszą.”
2. Wyżej też powiedział Augustyn,816 że „Zło jest pozbawieniem lub zepsuciem dobra”. Co wypowiada również w księdze De 84 Quaestionibus:817
„Najwyższe zło nie ma żadnego sposobu: pozbawione jest bowiem wszelkiego dobra, a sposób jest jakimś dobrem, Więc nie istnieje, ponieważ nie
zawiera się w żadnym gatunku i cała ta nazwa zło wynaleziona została
z braku gatunku”. – Także w Dogmata ecclesiastica powiedziano:818 „zło albo
złość nie są stworzone przez Boga, lecz [531] wynalezione przez diabła, który
i sam stworzony był dobry.” – Tenże również w księdze Contra Manichaeos819 ukazuje czym jest grzeszenie, mówiąc: „Grzeszyć czymże jest innym, jeśli nie błądzić w przykazaniach prawdy lub w samej prawdzie? Jeżeli
nie czynią tego dobrowolnie, niesłusznie osądzani są jako grzesznicy”. Co
więc należy utrzymywać w tej tak wielkiej rozmaitości? Co należy mówić?
3. Przedkłada się prawdziwy pogląd o grzechu. Można zaiste powiedzieć i swobodnie trzeba przekazywać, że grzech jest złym czynem, wewnętrznym lub zewnętrznym, mianowicie złą myślą, mową lub działaniem.
Grzech jednak przede wszystkim jest w woli, z której tak jak ze złego drzewa,
pochodzą złe czyny jak złe owoce.820
4. Przekaz niektórych, co mówią że zła wola i czyn, na ile są, są naturami i dlatego są dobre; na ile zaś są złe, są grzechami. Niektórzy zaś
pilnie zważając na słowa Augustyna, którymi posługuje się wyżej821 i w innych
urywkach Pisma Świętego, mądrze przekazują, że zła wola i złe czyny, na ile
są, albo na ile są czynami, są dobre; na ile zaś są złe, są grzechami. Mówią
oni, że wola i każdy czyn jest dobrą naturą Bożą, na ile jest czynem lub wolą
i jest od Boga sprawcy; na ile zaś dzieje się bez porządku i wbrew prawu
oraz pozbawiony jest należnego celu, jest grzechem; i tak na ile jest grzechem,
jest niczym; bo nie jest żadną substancją, żadną naturą.
5. Dowodzą powagami, że wszystkie wole i czyny są dobre na ile
są. Że zaś wszelka wola i czynność stanowi dobro na ile jest, dowodzą z tego,
co mówi Augustyn w księdze De 84 Quaestionibus:822 „Bóg jest przyczyną
815

Traktat 1, n. 13 (PL 35,1385; CCL 36,7).
Dystynkcja 34, rozdział 4, n. 2.
817
Zagadnienie 6 (PL 40,13).
818
Mianowicie: Genadiusz, rozdział 27 (PL 42,1218).
819
To znaczy Ewodiusz, De fide contra Manichaeos, rozdział 8 (PL 42,1142; CSEL
25,954).
820
Zobacz Mt 7,17-18; porównaj Dystynkcję 34, rozdział 2, n. 2.
821
W całej Dystynkcji 34.
822
Zagadnienie 21 (PL 40,16); zobcz Księgę Pierwszą, Dystynkcję 46, rozdział 7.
816
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wyłącznie dobra: dlatego nie jest sprawcą zła, ponieważ jest sprawcą
wszystkiego co istnieje, co na ile jest, na tyle jest dobre.” – Tenże dowodząc, że nic na świecie nie dzieje się przypadkiem, powiada w tym samym
dziele:823 „Co- [532] kolwiek dzieje się przypadkiem, dzieje się lekkomyślnie; cokolwiek dzieje się lekkomyślnie, nie dzieje się z opatrzności. Jeżeli
więc coś w świecie dzieje się przypadkiem, nie cały świat jest kierowany
opatrznością; jeżeli nie opatrznością kierowany jest cały świat, jest jakaś
natura albo substancja, która nie należy do dzieła opatrzności. Wszystko
zaś co istnieje. na ile istnieje, jest dobre. Najwyższe bowiem jest to dobro,
przez którego uczestnictwo istnieją pozostałe dobra; a wszystko co jest
zmienne, nie przez siebie, lecz uczestnictwem tego dobra, na ile jest, jest
dobre: co też nazywamy Bożą opatrznością. Nic więc nie dzieje się w świecie
przypadkiem.” - Na tych świadectwach opierają się, by wykazać, że wszystko
co jest, na ile jest, jest dobre. Stąd tenże Augustyn w księdze pierwszej De
doctrina christiana rzecze:824 „Ten istnieje najwyżej i najbardziej pierwotnie,
kto jest całkowicie niezmienny; a pozostałe które istnieją, nie mogą istnieć,
jak tylko od niego; i na tyle są dobre, na ile otrzymały, aby istniały.”
6. Co z powyższego wynika. Z powyższego zbiera się i wnioskuje, że
jeśli istnieje zła wola i zła czynność, na ile istnieje, jest dobra. Lecz któż
przeczy, że istnieje zła wola i zła czynność? Zła więc wola czy czynność, na
ile istnieje, jest dobrem. I na ile istnieje wola lub czynność, podobnie jest
dobrem; lecz zła jest z wady: ta wada nie jest od Boga i nie jest niczym.
7. O wadzie woli. Augustyn zdaje się to zaznaczać w księdze De 84
Quaestionibus mówiąc:825 „Wadą woli jest to, czym człowiek staje się
gorszy; wada ta daleka jest od woli Boga, jak uczy rozum.” – Z tego urywka
dowodzi, że wola na ile jest wadliwa, nie jest od Boga. A na ile jest wadliwa,
jest grzechem. A grzechem jest, jak mówią, na ile nie ma należnego ładu
ani celu. Tak i czynność, na ile pochodzi ze zła i ładu nie ma i do zła dąży.
8. Inny dowód, że każdy czyn na ile jest, jest dobry. Również inaczej dowodzą, że każdy czyn, wewnętrzny albo zewnętrzny, na ile jest, jest
dobry: ponieważ nie byłby złym czynem, gdyby nie był dobrą rzeczą; bo
nie ma jakiejś złej rzeczy, gdyby ta sama rzecz nie była dobra. – Stąd Augustyn w Enchiridion:826 „Wszelka natura jest dobrem; ani jakaś rzecz nie
byłaby zła, gdyby ta rzecz, która jest zła, nie była naturą. Nie może więc istnieć
zło, jeżeli nie istnieje jakieś dobro. Jeżeli wydaje się to niedorzeczne, wynik
jednak rozumowania zmusza nas to mówić.”
[533] 9. Zwięźle ujmuje wynik wypowiedzi. Na podstawie powyższych świadectw twierdzą, że wszystkie czyny, na ile istnieją, są dobrymi
rzeczami; i nie istnieje jakieś zło, to znaczy grzech, jeżeli to samo nie jest
823

Zagadnienie 24 (PL 40,17).
Rozdział 32, n. 35 (PL 34,32; CSEL 80,27; CCL 32,26).
825
Zagadnienie 3 (PL 40.11).
826
Rozdział 13 (PL 40,237; CCL 46,55).
824
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również pod jakimś względem dobre. I wszystkiego, co istnieje, na ile istnieje, głoszą, że Bóg jest sprawcą i z jego woli istnieje wszystko, co istnieje,
co na ile istnieje jest naturą.
10. Zarzut przeciwko tym, którzy twierdzą, że wszystkie czyny, na
ile istnieją, są dobre. Przeciwstawia się im: Jeżeli wszystko co istnieje, na ile
istnieje, jest dobre i jest naturą, to cudzołóstwo, zabójstwo i tym podobne,
na ile jest, jest dobre i jest naturą, i dzieje się z woli Boga. Jeżeli tak jest, to ci,
którzy je czynią, dobrze czynią; co jest całkowicie niedorzeczne. – Ich odpowiedź. Tym zaś oni tak odpowiadają: mówią w rzeczy samej cudzołóstwo, zabójstwo i tym podobne nie oznaczają wprost czynów, lecz wady
czynów; same czyny cudzołóstwa i zabójstwa, na ile istnieją, albo na ile są
czynami, są od Boga i są dobrymi naturami, lecz nie na ile są cudzołóstwem
i zabójstwem. I dlatego mówią, że chociaż od Boga są czyny, które są zabójstwami i cudzołóstwami, nie wynika stąd, że zabójstwa i cudzołóstwa
od Boga pochodzą.
11. Inne ich zaprzeczenie wobec tych samych. Również inaczej im
się przeczy: Jeżeli coś nie jest złe, co nie jest naturą albo dobrą rzeczą, jakim
więc sposobem grzechem jest nie wierzyć w Boga, nie iść do kościoła i tego
rodzaju, skoro one nie są naturami, a nawet w ogóle nie istnieją? Nie jest
bowiem czymś, ani jakąś rzeczą, nie iść do kościoła albo nie wierzyć i tego
rodzaju. – Odpowiedź, gdzie przekazują, że to, co mówi się przez zaprzeczenie, coś stwierdza, jak nie wierzyć w Boga i tego rodzaju. Na co
odpowiadają, że tymi i tego rodzaju wypowiedziami, które zdają się oznaczać
wprost pozbawienie, a niczego nie stwierdzać, bo wypowiadane są jako
zaprzeczenia, naprawdę coś stwierdzają i przez nie oznaczane są czyny. Nie
wierzyć bowiem w Chrystusa mówią, że jest niewiarą, a nazwą niewiary
oznaczany jest zły czyn ducha. Tak też gdy mówi się: „nie iść do kościoła
jest złem”, oznacza się wzgardę nie idącego, to jest złą wolę albo postanowienie. To jest bowiem uchylanie się od dobra i dlatego jest złe; jak na odwrót uchylać się od zła jest dobrem. Jak więc uchylenie się od zła coś
stwierdza, mianowicie wolę i [534] postanowienie uniknięcia zła: nie może
bowiem być dobrem, co w ogóle niczym jest; tak uchylenie od dobra oznacza „coś co istnieje”, mianowicie wolę i postanowienie zła. I zgodnie z tym
prawdziwy jest ten ogólny opis grzechu śmiertelnego, który wyżej przytoczył
Augustyn.827
Rozdział 3 (233).
1. Czy zły uczynek, na ile jest grzechem, jest pozbawieniem albo
zepsuciem dobra. Można ich też zapytać: skoro grzech jest, jak wyżej
powiedziano,828 pozbawieniem albo zepsuciem dobra, a każdy zły czyn
jest grzechem, czy jest pozbawienie albo zepsucie dobra, o ile jest grzech,
827
828

Dystynkcja 35, rozdział 1, n. 1.
Dystynkcja 34, rozdział 4, n. 2.
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czy nie. – Przeczy obojgu. Jeżeli bowiem na ile jest grzechem, jest zepsuciem dobra, skoro zepsucie albo pozbawienie dobra jest człowiekowi
karą: więc na ile jest grzechem, jest karą. Jeżeli tak jest, wtedy na ile jest
grzechem, wydaje się, że jest dobrem i jest od Boga. Jeżeli zaś jest zepsuciem nie na ile jest grzechem, pyta się więc, według czego jest zepsuciem.
Jeżeli bowiem jest zepsuciem i nie na ile jest grzechem, ponieważ nie istnieje nic, jak tylko dobro, tylko nie w tym co jest grzechem: więc na ile jest
dobre, jest zepsuciem lub pozbawieniem dobra.
2. Odpowiedź, gdzie mówi się, że na ile jest grzechem, jest pozbawieniem albo zepsuciem dobra, a nie karą. Na to także oni odpowiadają, że czyn zły, nie na ile jest, ani na ile jest dobry, jest pozbawieniem albo
zepsuciem dobra, lecz na ile jest grzechem; jednak na ile jest grzechem, nie jest
karą albo czymś, co jest od Boga. Jak bowiem wynika z przytoczonych słów
Augustyna, grzechem nazywa się zepsucie lub pozbawienie czynnie, nie biernie. Dlatego bowiem zepsucie dobra zwie się złem lub grzechem, ponieważ dobrą naturę „pozbawia jakiegoś dobra; jeżeli bowiem nie pozbawia
jakiegoś dobra, nie szkodzi”, jak wyżej mówi Augustyn:829 „szkodzi zaś, więc
odbiera dobro”. Nie szkodzi zaś, jak tylko na ile jest grzechem; więc na ile jest
grzechem, pozbawia dobra; przeto na ile jest grzechem, jest pozbawieniem
lub zepsuciem dobra.
[535] Rozdział 4h (234).
1. Jakim sposobem na ile jest grzechem może psuć dobro, skoro
jest niczym. Lecz skoro jest niczym, na ile jest grzechem, jakim sposobem
może psuć albo odbierać dobro? – Odpowiedź Augustyna przez podobieństwo. Augustyn uczy cię tego w księdze De natura boni mówiąc:830
„Powstrzymanie się od jedzenia nie jest jakąś substancją, jednak substancja
ciała, jeżeli całkiem powstrzymuje się od jedzenia, choruje i łamie się. Tak
grzech nie jest substancją”; przezeń jednak psuje się natura duszy.
2. Że grzech ściśle jest zepsuciem duszy i jakim sposobem. Grzech
zaś, to znaczy wina, jest ściśle zepsuciem duszy. Jeśli zaś pyta się, w czym
dusza może się zepsuć, wyjaśnia się w przypowieści o tym, który wpadł
między zbójców,831 którzy go złupili i poranili. Człowiek bowiem wpada
między zbójców, gdy przez grzech wleczony jest pod władzę diabła; a wtedy
przez grzech łupiony jest z darów darmowych, to jest cnót, a raniony jest
w dobrach naturalnych, którymi są rozum albo umysł, pamięć i zdolności
829

Tamże.
Numer 1 z Summa sententiarum, III,14 (PL 171,1140 A; 176,111 B). – Do numeru 2
porównaj tę samą Summa sententiarum (1141 A-B; 112 A-C). – Rozdział 5. Zobacz Piotra
Lombarda Sermo II in Resurretione Domini (PL 171,353 C – 354 B).
830
Raczej De natura et gratia, rozdział 20, n. 22 (PL 44,257; CSEL 60,248).
831
Zobacz Łk 10,30; porównaj wyżej Dystynkcja 25, rozdział 7, n. 1.
h
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i tego rodzaju, które przez grzech są ściemnione i skażone. Przez grzech
również pozbawiony jest tego dobra, przez którego uczestnictwo istnieją
pozostałe dobra: jest go tym bardziej pozbawiony, im bardziej się od niego
oddala.
Rozdział 5 (235).
1. Jak człowiek oddala się od Boga, mianowicie przez niepodobieństwo, które sprawia grzech. Oddala się zaś od niego przez grzech, nie odległością miejsca, ponieważ wszędzie jest cały i obecny wszystkim; i „wszystko
w nim jest, jak mówi Augustyn w księdze De 84 Quaestionibus,832 a sam
miejscem nie jest. Miejscem jednak Boga nazywa się niewłaściwie świątynię Boga: nie że w niej się zawiera, lecz ponieważ w niej jest obecny i zamieszkuje. Przez to zaś rozumie się czystą duszę.” Przez grzech więc, nie co do
miejsca, ktoś staje się daleki od Boga; a w tym staje się odległy, że odchodzi
od jego podobieństwa; a tym dalej, im staje się bardziej niepodobny. – To zaś,
jak mówi Augustyn [536] w księdze De 84 Quaestionibus, co przez uczestnictwo podobne jest do Boga, przyjmuje niepodobieństwo; chociaż samo
podobieństwo w żaden sposób nie może być z jakiejś strony niepodobne.
Dlatego ponieważ Syn jest podobieństwem Ojca, z żadnej strony nie może
być do Ojca niepodobny; przez uczestnictwo w nim podobne jest wszystko, co podobne jest do Boga”: a to może przyjąć niepodobieństwo. Nic zaś
nie czyni człowieka tak bardzo niepodobnym do Boga, jak grzech.
2. Że grzech jest także pozbawieniem dobra ciała. Chociaż grzech
jest zepsuciem lub pozbawieniem dobra, które jest w duszy, jest również
pozbawieniem i zepsuciem dobra ciała: jak pozbawił ciało człowieka dobrodziejstwa jego nieśmiertelności i niecierpiętliwości, które miał przed
grzechem.
Rozdział 6 (236).
Czy kara jest pozbawieniem dobra. Zwykło się pytać, czy i kara jest
pozbawieniem lub zepsuciem dobra. – Na co można łatwo odpowiedzieć,
jeżeli przypomnimy to, co wyżej powiedziano. Rzekliśmy bowiem wyżej,833
że pozbawienie lub zepsucie dobra bierze się czynnie lub biernie, to jest
według sprawczości lub skutku. I dlatego pozbawienie albo zepsucie dobra
nazywa się i grzechem i karą; lecz grzechem według sprawczości, ponieważ pozbawia lub psuje dobro; karą zaś według skutku, to jest według
doznania, które jest skutkiem grzechu. Czym innym jest bowiem wina,
innym kara. Jedno z dwojga jest Boga, to znaczy kara. Drugie jest diabła,
albo człowieka, to jest wina.834

832

Zagadnienie 20 (PL 40,16). – Inna postać tej powagi wyżej [274].
Dystynkcja 35, rozdział 3, n. 2.
834
Zobacz wyżej, Dystynkcja 32, rozdział 3.
833
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DYSTYNKCJA XXXVI
Rozdział 1i (237).
1. Że niektóre są razem grzechami i karą grzechu, niektóre grzechami i przyczyną grzechu, inne zaś grzechami i przyczyną oraz karą
grzechu. Trzeba jednak wiedzieć, że niektóre tak są grzechami, że są także
karami za grzechy. [537] Stąd Augustyn o tym urywku Psalmu 57:835 Przypadł z wierzchu ogień i nie ujrzeli słońca, powiada: „Ogień pychy i żądzy
i gniewu” rozumie się. „Te kary niewielu widzi: dlatego jak najbardziej
wspomina je Apostoł w Liście do Rzymian,836 i wylicza mnóstwo tych, które
są grzechami i karami grzechu. Między pierwszym bowiem grzechem odstępstwa a ostateczną karą ognia wiecznego, te które są pośrednie, są i grzechami i karami grzechu.”
2. Również Grzegorz Super Ezechielem mówi:837 „Lekceważącemu, który
nie chce pokutować, kładzie Bóg przeszkodę, gdy mianowicie ciężej uderza.
Grzech bowiem, który przez pokutę nie jest prędko zgładzony, albo jest grzechem i przyczyną grzechu, albo grzechem i karą grzechu, albo jednocześnie
grzechem oraz przyczyną i karą grzechu. Dlatego Mojżesz:838 Jeszcze nie wypełniły się nieprawości Amorejczyków. A Dawid mówi:839 Przydaj nieprawość
do nieprawości ich. A inny Prorok:840 Krew się krwi dotknęła, to znaczy
grzech dodany został do grzechu. Również Paweł rzecze:841 Dlatego podał
ich Bóg w namiętności sromoty itd., a także:842 Aż wypełnią wreszcie miarę grzechów. Również Janowi anioł powiedział:843 Plugawy niech jeszcze
plugawieje.” Z tych świadectw wynika, że jakiś grzech i grzechem jest i karą
grzechu.
Rozdział 2 (238).
1. Zagadnienie zrodzone z powyższego: mianowicie czy na ile jest
grzech, jest kara grzechu. I dlatego słusznie pyta się, czy na ile jest grzech,
jest kara grzechu.

i
Numer 1 z Glossa Lombarda do Ps 57,9; oraz Glossa do Rz 1,26 (PL 191,538 B, 1334 D).
– Numer 2: Z Glossa ordinaria do Ez 3,20 (u Mikołaja z Liry, IV,216b).
835
Enarratio in Psalmum 57,9, nn. 18-19 (PL 36,687n; CCL 39,724n). Zobacz także Contra
Iulianum opus imperfectum, I, rozdział 47: “Wiedz, że czym innym jest grzech, innym kara
grzechu, innym oboje, to jest grzech tak, iż jest on także karą grzechu” (PL 45,1068).
836
Zobacz Rz 1,21-32.
837
Księga I, homilia 11, nn. 23-25 (PL 76,915 A-B, 916 B-C); zobacz 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.
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2. Uzasadnienie, dlaczego nie jest. Nie wydaje się to, bo wszelka kara
za grzech jest sprawiedliwa; stąd Augustyn w księdze Retractationes:844
„Wszelka kara grzechu jest sprawiedliwa i nazywa się pokuta”. Jeżeli więc
grzech, który jest [538] grzechem i karą grzechu, na ile jest grzechem jest
karą grzechu: skoro wszelka słuszna kara pochodzi ze sprawiedliwości
Bożej, wydaje się, że na ile jest grzechem, jest sprawiedliwy i od Boga pochodzi.
3. Odpowiedź ich, gdzie uczy się, w jakim znaczeniu grzech zwany jest karą grzechu lub karą. Na co oni odpowiadają, że grzech tak jest
nazywany karą grzechu, iż przez grzech w który winą uprzedzającego grzechu człowiek popada, gdy Bóg opuszcza, psuta jest dobra natura. Jak ogień
wieczny zwany jest karą złych, ponieważ są nią dręczeni, chociaż sama udręka złych nie jest ogniem, lecz przez ogień dokonuje się w człowieku; tak
przez grzech psuta jest natura i umniejsza się dobro natury, i to umniejszenie i zepsucie dobra jest udręką i karą; a nie jest istotnie samym grzechem, przez który powstaje, lecz dlatego zwie się grzechem, jak wyżej
powiedziano, ponieważ przez grzech zaraz gdy człowiek grzeszy, dokonuje się to zepsucie. Dzieje się ono przez Boga, sprawcę: ta bowiem kara czy
męka, która jest zepsuciem dobra, jest od Boga. Tego zaś, że tak powiem,
materią i przyczyną jest grzech, który od Boga nie jest.
4.k Augustyn. Wydaje się oznajmiać i w tym znaczeniu pojmować Augustyn, gdy mówi w księdze De praedestinatione sanctorum:845 „Przeznaczeniem Bóg przewidział to, co miał sam uczynić; lecz Bóg przewidział
także to, czego sam nie miał uczynić, to jest wszelkie zło. Bo chociaż jest
coś, co tak jest grzechem, że jest także karą grzechu, zgodnie z tym Apostoła:846 Podał ich Bóg w namiętności itd., jednak Boga nie jest grzech, lecz
sąd”, czyli kara. W Piśmie Świętym bowiem często pod nazwą sądu pojmowana jest kara.847 – Tu pilnie zważającym zdaje się oznajmiać, że to, co jest
grzechem i karą grzechu, jest Boga nie na ile jest grzechem, lecz na ile jest
karą. Skoro bowiem powiedział, że Bóg nie uczyni jakiegoś zła, to znaczy
grzechu, ponieważ można by mu zarzucić, że jakieś grzechy są także karami
grzechu, a każda kara grzechu jest sprawiedliwa i dlatego jest od Boga:
jakby określając zgodnie z czym to czyni, albo zgodnie z czym nie czyni,
dodał pozostałe. Zgodnie zaś z powyższym pojmowaniem grzechy słusznie

844
Księga I, rozdział 9, n. 5 (PL 32,598; CSEL 36,44n); z De libero arbitrio, III, rozdział 18,
n. 51: „Każda zaś kara, jeżeli jest sprawiedliwa, jest karą grzechu, i nazywa się pokuta” (PL
32,1296; CSEL 74,132); pełniej przytoczone jest niżej, Dystynkcja 36, rozdział 5.
k
Powaga Augustyna jest w Glossa do Rz 8,29 (PL 191,1449 C-D); inna, czytana na końcu,
jest w tej samej Glossa do Rz 1,26 (PL 191,1333 C).
845
Rozdział 10, n. 19 (PL 44,975).
846
Rz 1,26.
847
Na przykład Mt 23,33: Jakże ujdziecie sądu piekła?; oraz Mk 12,40: Ci odniosą
cięższy sąd.
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zwane są karami. Stąd Apostoł848 [539] nazywa je namiętnościami sromoty,
bo jak mówi powaga,849 „Chociaż są takie grzechy, które rozkoszują, nie
należy ich jednak nazywać namiętnościami natury,” ponieważ natura przez
nie się psuje.
Rozdział 3 (239).
1. Chociaż każdy grzech może być nazwany karą, nie każdy jednak jest karą grzechu. A chociaż w tym znaczeniu każdy grzech śmiertelny może być nazwany karą, jednak nie każdy może być zwany karą grzechu.
Karą bowiem grzechu, jak zostało powiedziane,850 jest to, czego przyczyną jest
inny uprzedni grzech. Bo grzech tak się nazywa karą grzechu ze względu na
poprzedni, jak nazywany jest przyczyną grzechu, ze względu na następny.
Dzięki temu ten sam grzech jest i przyczyną i karą grzechu, lecz innego
grzechu karą, a innego przyczyną.
2.k Grzegorz. Jak bowiem mówi Grzegorz w Moralia,851 „grzech, który
nie jest zmywany przez pokutę, swoim ciężarem wnet pociąga do innego;
stąd dzieje się, że nie tylko jest grzechem, lecz i przyczyną grzechu: z niego
bowiem rodzi się następna wina. Grzech zaś, który rodzi się z grzechu, jest
nie tylko grzechem, lecz i karą grzechu; ponieważ sprawiedliwym sądem
Bóg osnuwa mgłą serce grzeszącego, by zasługą poprzedniego grzechu
także w inne wpadał. Kogo bowiem nie chciał wyzwolić, opuszczając przebił.” – Augustyn, Contra Iulianum:852 „Stąd, jak mówi Augustyn, jest to
kara poprzedniego grzechu, a jednak sam też jest grzechem. Sądem bowiem
Boga najsprawiedliwszego podani są, jak mówi Apostoł o niektórych, czy
opuszczeniem, czy innym sposobem wyjaśnionym lub niewyjaśnionym,
w namiętności sromoty”. „aby występki występkami były mszczone, a karami grzeszników były nie tylko męczarnie, lecz i przyrosty wad.”853 Te więc
grzechy,854 które wspomniał Apostoł,855 ponieważ są z pychy, są nie tylko
grzechami, lecz i karami.”
[540] 3. Z tego oto staje się widoczne, że niektóre grzechy są także karami i przyczynami grzechu; i ten grzech jest karą grzechu, który za wyprzedzającą przyczynę ma grzech; a ten grzech jest przyczyną grzechu, który
stanowi zasługę następnego grzechu.
848

Rz 1,26.
Glossa ordinaria do tego urywka (u Mikołaja z Liry, VI,5c).
850
W Dystynkcji 36, rozdziale 2, n. 3.
k
Powaga Grzegorza zaczerpnięta jest z Glossa do Rz 1,24 (PL 191,1331 B; oznaczona
jako w Moralia w x 14a, z 8b). Co następuje o Augustynie, mieści się w Glossa do Rz 1,27
oraz na końcu do Rz 1,24 (PL 191,1134 C-D, 1331 B).
851
Księga XXV, rozdział 9, n. 22 (PL 76,334 B-C).
852
Księga V, rozdział 3, n. 10 (PL 44,789).
853
Augustyn, Contra adversarios Legis et Prophetarum, I, rozdział 24, n. 51 (PL 42,635).
854
Augustyn, Sermo 197, n. 1 (PL 38,1022).
855
Zobacz: Rz 1,24-32.
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Rozdział 4 (240).
1. Z powyższego wydaje się, że to samo, co jest grzechem, jest i karą
grzechu. Lecz gdy mówi:856 „występki występkami są mszczone”, wydaje
się oznajmiać, że to samo, co jest grzechem, istotnie jest karą grzechu, to
jest ukaraniem grzechu. – Na to zaś oni odpowiadają, że te i podobne zostały powiedziane w powyższym znaczeniu,857 i dlatego trzeba je pojmować
według powyższego wykładu. „Pojmowanie bowiem wypowiedzi858 należy
brać z przyczyn mówienia.”
2. Że nie sprzeciwia się prawdzie, jeżeli ktoś powie, iż same grzechy są istotnie karami grzechów. Uważa się, że w niczym nie wyrządza
się szkody prawdzie, jeżeli ktoś powie, że te same, które są grzechami, istotnie, że tak powiem, są karami, to jest pomstami poprzednich grzechów,
które są sprawiedliwe i są od Boga. Jednak nie jako grzechy są od Boga;
ani na ile są grzechami nie są karami grzechu. A jednak na ile są grzechami,
są brakami dobra; lecz, jak wyżej zostało powiedziane,859 brakami zwane
są przyczynowo i działaniowo.
Rozdział 5 (241).
Otwarcie okazuje, że niektóre grzechy są karą grzechu, a kara ta
jest sprawiedliwa i jest od Boga. Że zaś niektóre grzechy są karą i ta kara
jest sprawiedliwa i jest od Boga, jawnie przekazuje Augustyn w księdze
pierwszej Retractationes,860 mówiąc, że coś z konieczności dzieje się przez
człowieka, co jest złe, i to jest sprawiedliwą karą grzechu. „Są naganne, rzecze, z konieczności czynione, gdzie człowiek chce zrobić dobrze, a nie może. Stąd jest to Apostoła:861 Nie to czynię, co chcę, ale to czynię, czego
nienawidzę. Oraz tamto:862 Ciało pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału: one [541] bowiem sprzeciwiają się sobie wzajem, abyście nie
czynili wszystkiego, co chcecie?
Lecz to wszystko jest z owego wyroku śmierci. Jeżeli bowiem nie jest
ona karą lecz naturą człowieka, nie ma tych grzechów. Jeżeli bowiem nie
odchodzi się od tego sposobu, którym człowiek naturalnie został uczyniony, gdy czyni to, czyni zaiste co powinien. Jeżeli zaś człowiek, ponieważ
tak jest, nie jest dobry, i nie może być dobry; czy to nie widząc jaki być
powinien, czy widząc, a nie mogąc być takim, jakim widzi, że powinien,
856

Jak wyżej: Dystynkcja 36, rozdział 3, n. 2.
Zobacz wyżej: Dystynkcja 36, rozdział 3, n. 1.
858
Słowa Hilarego, jak wyżej, Księga I, Dystynkcja 25, rozdział 2, n. 1.
859
Dystynkcja 35, rozdział 6).
860
Rozdział 9, n. 5 (PL 32,597n; CSEL 36,44n); z De libero arbitrio, III, rozdział 18, n. 51
(PL 32,1295n; CSEL 74,131n).
861
Rz 7,15.
862
Ga 5,17.
857
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któż będzie wątpił, że to jest karą? Każda zaś kara, jeżeli jest karą grzechu,
jest sprawiedliwa i nazywa się pokutą. Jeżeli zaś kara jest niesprawiedliwa,
ponieważ nikt nie wątpi, że jest karą, nałożona została człowiekowi przez
jakiegoś niesprawiedliwego władcę. Nadto ponieważ nierozumnego jest
wątpić o wszechmocy i sprawiedliwości Boga, sprawiedliwa jest ta kara i nałożona za jakiś grzech. Bo żaden niesprawiedliwie panujący, nie mógł albo
wykraść człowieka jak gdyby nie wiedzącemu Bogu, albo wbrew woli wymusić, jak gdyby na słabszym, by człowieka dręczył niesprawiedliwą karą.
Pozostaje więc, że ta kara sprawiedliwa pochodzi ze skazania człowieka.”
Tymi oraz innymi wielu świadectwami naucza się, że niektóre są grzechami
i karami grzechu.
Rozdział 6 (242).
1. O niektórych, co bez wątpienia są grzechami i karami, jak
gniew, zazdrość. Poza tym w żaden sposób nie należy wątpić, że pewne
grzechy bez żadnego skrupułu są karami, jak zazdrość, która jest „bólem
cudzego dobra”,863 oraz gniew: które nawet nie jako kary, są grzechami.
2. Tak również o żądzy i bojaźni oraz innych tego rodzaju należy myśleć. Dlatego Augustyn w księdze 84 Quaestionum mówi:864 „Wszelkie zaburzenie cierpieniem; wszelka żądza zaburzeniem; więc wszelka żądza
cierpieniem. Wszelkie zaś cierpienie gdy jest w nas, samym cierpieniem
cierpimy; wszelka więc żądza gdy jest w nas, samą żądzą cierpimy, i na ile
jest żądzą cierpimy. Wszelkie zaś cierpienie, na ile nim cierpimy, nie jest
grzechem. Tak i o bojaźni. Nie wynika bowiem, że jeśli cierpimy bojaźń,
dlatego nie jest grzechem, ponieważ wiele jest grzechów, które cierpimy,
lecz nie na ile nimi cierpimy.”
[542] 3. Że powyższym słowom Augustyna wydaje się sprzeciwiać
jakieś zdanie Hieronima. To zaś pilnie trzeba zaznaczyć, że powyższym
słowom Augustyna,865 mówiącego że z jakiejś konieczności uczynione zostały
rzeczy naganne, wydaje się sprzeciwiać to, co mówi Hieronim w Explanatio fidei.866 Co chociaż wyżej było zamieszczone,867 jednak by lepiej zostało poznane, nie przykro powtórzyć: „Wyklinamy, rzecze, bluźnierstwo tych,
którzy mówią, iż coś niemożliwego zostało człowiekowi przez Boga nakazane, oraz że przykazania Boga nie przez jednostki, lecz przez wszystkich
ogółem mogą być zachowane.” A nieco dalej: „I mówimy, że błądzą zarówno ci, którzy z Manicheuszem mówią, iż człowiek grzechu uniknąć nie może,
jak ci, którzy z Jowinianem twierdzą, że człowiek nie może grzeszyć.” – Oto
863
Glossa interlinearis do Rz 1,29 (u Mikołaja z Liry, VI,6r). Przez Augustyna określana
jest jako „zawiść cudzego szczęścia”; zobacz: De Genesi ad litteram, XI, rozdział 14, n. 18
(PL 34,436; CSEL28-I.346); oraz Enarratio in Ps 104,25 (PL 37,1399; CCL 40,1545).
864
Zagadnienie 77 (PL 40,80).
865
Jak wyżej, Dystynkcja XXXVI, rozdział 5, na początku.
866
To jest Pelagiusz w Libellus fidei ad Innocentium Papam, nn. 10 oraz 13 (PL 45,1718).
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tu Hieronim mówi, że jest błędem, jeśli ktoś mówi, że człowiek nie może
uniknąć grzechu. Kto zaś mówi, że dzieje się z jakiejś konieczności, mówi,
iż czegoś nie da się uniknąć. Skoro więc mówi to Augustyn, wydaje się, albo
błędem jest, co on przekazuje, albo nieprawdziwe, co mówi Hieronim.
4. Wyjaśnienie usuwające przeciwieństwo spośród Świętych. Na to
można powiedzieć, że Augustyn przekazał to zgodnie ze stanem tej nędzy,
do której należy niewiedza i trudność, jak mówi on w księdze De libero
arbitrio,868 że one pochodzą ze sprawiedliwego wyroku; gdzie zawarł i powszednie grzechy. Hieronim zaś mówi tylko o śmiertelnych grzechach,
których każdy, oświecony łaską, może uniknąć; albo mówi to o człowieku
według stanu wolnej woli przed grzechem.
5. Dokonuje zakończenia przechodząc do czegoś innego. Dość
starannie wyłożyliśmy zdanie tych, którzy mówią, że wszystkie czyny są
dobrymi naturami, i na ile są, są dobre. W tym traktacie wtrąciliśmy trochę, co trzeba przyjąć nie tylko od nich, ponieważ przez wszystkich po
katolicku myślących niezachwianie jest utrzymywane. I świadectwami
powag oraz rozumowaniami obwarowaliśmy przekaz tych, którzy mówią,
że wszystkie czyny z istoty swojej, to jest na ile są, są dobre, niektóre zaś,
na ile dzieją się w sposób nieuporządkowany, są grzechami. – Powtarza
powyższe, by dodać. Dodają również, że niektóre nie tylko z istoty, lecz
także rodzajowo są dobre, jak [543] głodnego nakarmić, który to czyn jest
z rodzaju uczynków miłosierdzia. Niektóre zaś czyny bezwzględnie i doskonale nazywają dobrymi, które zaleca nie tylko istota lub rodzaj, lecz
także przyczyna i cel, jak są te, które pochodzą z dobrej woli i do dobrego
celu zmierzają.
DYSTYNKCJA XXXVII
Rozdział 1l (243).
1. Przytacza pogląd innych, którzy mówią, że czyny złe w żaden
sposób nie są od Boga i nie są dobre, ani w tym że są, ani innym sposobem. Jest także i wielu innych, inaczej myślących o grzechu i czynie.
Twierdzą bowiem, że zła wola i zły czyn są grzechami i pod żadnym względem nie są dobre; i pod żadnym względem nie pochodzą od Boga jako
sprawcy, ponieważ dokonują się bez Boga.
867

Dystynkcja 28, rozdział 4.
Księga III, rozdział 18, nn. 51-52 (PL 32,1296; CSEL 74,132n); zobacz wyżej Dystynkcja 36, rozdział 5.
l
Zobacz: A. M. Landgraf, Die Abhängigkeit..., w Dogmengeschichte, I-2,242nn, gdzie
mówi się, że pogląd tu przedłożony jest Mistrza, lecz „wielu innych” wydaje się obejmować
także Gilberta Porretańskiego i jego szkołę.
868
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2. Dlaczego grzech według nich jest niczym. Bez niego bowiem, jak
mówi Ewangelista,869 nic się nie stało, to znaczy grzech, który mówi się, że
jest niczym, nie gdyż nie jest czynnością lub wolą złą, która jest czymś, lecz
ponieważ oddziela ludzi od prawdziwego istnienia a ciągnie do zła, i tak
sprowadza do nieistnienia. Kto bowiem odchodzi od uczestnictwa w najwyższym dobru, które jedynie, prawdziwie i właściwie jest, słusznie mówi
się, że nie istnieje.870 Dlatego Augustyn Super Ioannem rzecze, iż:871 „grzech
jest niczym i ludzie stają się niczym, gdy grzeszą”. – Z tego więc powodu
dodają, że grzech niczym nie jest, ponieważ oddala człowieka od prawdziwego istnienia. Mówią, że zła wola i działanie, czy mowa zła, jest grzechem,
ponieważ są przekroczeniem i nieposłuszeństwem i dokonują się wbrew
prawu Bożemu; one jednak są, lecz od człowieka albo od diabła, nie od Boga.
Mówią, że one w żaden sposób nie są od Boga, czy na ile są, czy innym sposobem.
[544] 3. Jak wyjaśniają powyższe słowa Augustyna, którymi powiedział: Wszystko co jest, na ile jest, dobre jest. A te słowa Augustyna,872
którymi powiedział, że „wszystko co jest, na ile jest, jest dobre i Boga ma
za sprawcę”, uczą, iż mają być brane o naturach czyli substancjach. Mianem
zaś substancji lub natury powiadają, że oznacza się same substancje oraz
to, co naturalnie mają, mianowicie co jest z nimi zrośnięte; jak dusza naturalnie ma umysł i świadomość i wolę i tego rodzaju. Co wynika z powyższych słów Augustyna,873 gdzie człowieka nazywa naturą, a złego człowieka
złą naturą.
4. Według nich złe czyny nie są naturami albo substancjami. Według
tego więc przekonania lub poglądu złe czyny nie są naturami albo substancjami, ale też i dobre czyny. Co Augustyn zaiste wydaje się oznajmiać w księdze Retractationes,874 rozróżniając między substancjami czyli naturami oraz
czynnościami dobrymi czy złymi. Wyjaśniając bowiem, jak należy pojmować
coś, co przekazał w księdze De vera religione,875 powiada: „To zostało powiedziane o substancjach czyli naturach: nie rozprawiano bowiem wtedy
o czynach dobrych i grzechach.” Wyraźnie zdaje się tu rozróżniać między
substancjami czyli naturami, a czynami czy grzechami. I dlatego wspomniani
869

J 1,3.
Zdanie Augustyna z De libero arbitrio, III, rozdział 7, n. 20 (PL 32,1280n; CSEL
74,107); De moribus Ecclesiae, II, rozdział 6 (PL 32,1348); De civitate Dei, XII, rozdziały 1-2
(PL 41,350; CSEL 40-I,567nn; CCL 48,356n); Hieronima, In Ezechielem, 26,19 (PL 25[1845]
246 A; CSEL 75,355n); Epistola 15 (ad Damasum), n. 4 (PL 22[1859]357; CSEL 54,65n);
i Grzegorza, Moralia, XIV, rozdział 18 (PL 75,1051 B). Zobacz niżej, Księga III, Dystynkcja
37, rozdział 2, n. 2.
871
Traktat 1, n. 13 (PL 35,1385; CCL 36,7).
872
De diversis quaestionibus 83, zagadnienia 21 oraz 24 (PL 40,16n); jak wyżej, Dystynkcja 35, rozdział 2, n. 5.
873
Jak wyżej, Dystynkcja 34, rozdział 4, n. 3.
874
Księga I, rozdział 13, n. 8 (PL 32,605; CSEL 36,63n).
875
Rozdział 41, nn. 77-78 (PL 34,156n; CSEL 77,55nn; CCL 32,237nn).
870
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nauczyciele twierdzą, że czynności, wewnętrzne albo zewnętrzne, nie są
naturami albo substancjami; a jeżeli są złe, są grzechami, i nie są od Boga.
– Że zaś złe czyny nie są naturami Augustyn wydaje się oznajmiać w pierwszej odpowiedzi przeciw Pelagianom,876 tak mówiąc: „Dzieła diabła, które
są wadami, są czynami, nie rzeczami.” Tenże w czwartej odpowiedzi:877
„Wszelkie zło nie jest naturą, lecz czynem zdarzającym się komuś brakiem
dobra. Dlatego że nie jest naturą, nie uczynił Bóg, ponieważ wszystko, co
uczynił, jest naturą.” „Również:878 „Wszystko co z natury jest dobre, z nicości
uczynił Bóg, a nie diabeł.”
5. Według nich są jakieś rzeczy, które nie są od Boga, przez które
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 niemniej zgadzają się, opierając się na wyżej
przytoczonych sło- [545] wach Augustyna, który w Enchiridion,879 wyjaśniając owe słowa proroctwa:880 Biada tym, którzy nazywają dobro złem,
powiada: „o tych rzeczach, przez które ludzie są źli, a nie o ludziach należy
to pojmować.” Są więc jakieś rzeczy, przez które ludzie są źli. – To zaś przez
co człowiek staje się gorszy nie jest od Boga, ponieważ, jak mówi Augustyn
w księdze 84 Quaestionum,881 „Człowiek nie staje się gorszy przez Boga
sprawcę”. Więc Bóg nie jest sprawcą tych rzeczy, przez które człowiek staje się gorszy. A są jakieś rzeczy, jak zostało powiedziane, przez które ludzie
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 tego, co jest grzechem.
Rozdział 2 (244).
1. Z ich strony powyższemu zdaniu przeciwstawia się tym słowem:
Bóg nie jest sprawcą zła. Tym zaś słowem słusznie przeciwstawia się
twierdzeniu powyższych,882 którzy mówią, że Bóg nie jest sprawcą tego, co
jest złe, na ile jest złe, lecz na ile jest; a na ile jest złe, mówią, że jest niczym.
Cóż więc dziwnego, jeżeli mówi się, że Bóg nie jest sprawcą czegoś, na ile
jest niczym, skoro nie może istnieć żaden sprawca niczego? I dlatego, gdy
mówi się, że Bóg jest sprawcą wszystkiego, co istnieje, oni chcą, żeby domyślać się dobrego. Dobrem zaś mówią, że jest to, co istnieje naturalnie;
a mówią, że naturalnie istnieje nie tylko to, co jest substancją lub zrośnięte
z substancją, jak wyżej przyjęli,883 lecz i wszystko, co natury nie pozbawia
876

Hypognosticon, I, rozdział 5, n. 7 (wśród dzieł Augustyna, PL 45,1618). Zobacz: Augustyn: De perfectione iustitiae hominis, rozdział 2 (PL 44,294; CSEL 42,5n).
877
Rozdział 1, n. 1 (PL 45,1639).
878
Tamże, nieco wyżej.
879
Rozdział 19 (PL 40,241; CCL 46,59); zobacz wyżej: Dystynkcja 34, rozdział 5, n. 4.
880
Iz 5,20.
881
Zagadnienie 3 (PL 40,11); zobacz wyżej, Księga I Sentencji, Dystynkcja 46, rozdział 7.
882
O którym wyżej, Dystynkcja 35, rozdział 2, nn. 4-11.
883
Jak wyżej, Dystynkcja 37, rozdział 1, n. 3.
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dobra. I tak według nich w Piśmie Świętym mnogie jest pojmowanie, gdzie
mowa jest o naturze czyli substancji, lub o tym, co naturalnie istnieje.
2.m Augustyn. Lecz do tego urywku Psalmu:884 Nie ma substancji, Augustyn tak o substancji rozprawia,885 że z powyższym zdaniem [546] wydaje
się zgadzać, mówiąc: „Przez substancję pojmuje się to, czym jesteśmy, czymkolwiek jesteśmy, człowiek, bydlę, ziemia, słońce; wszystko to są substancje, tym samym czym są. Natury same nazywane są substancjami. Bo co nie
jest żadną substancją, jest zgoła niczym. Substancją więc jest jakiś byt. Bóg
uczynił człowieka substancją; lecz przez nieprawość człowiek odpadł od
substancji, w której został uczyniony. Nieprawość sama nie jest substancją:
bo nieprawość nie jest naturą przez Boga uformowaną, lecz nieprawość
jest przewrotnością, której dokonał człowiek. Wszystkie natury zostały
uczynione przez Boga; nieprawość nie została przez niego uczyniona, ponieważ nieprawość nie jest substancją. W owej pieśni młodzieńców886
wspominane jest wszelkie stworzenie chwalące Boga. Bowiem Boga chwali
wszystko, lecz co uczynił Bóg. Chwali tam Boga wąż, lecz nie chciwość.
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
głoszący powyższe zdania, a będą mogli pojąć zasadę i przyczynę tego, co
powiedziane, gdzie Pismo robi wzmiankę o naturze lub substancji.
3. Osąd zaś poglądów pozostawiamy uznaniu roztropnego czytelnika,
któremu daliśmy pełną znajomość obu zdań, śpiesząc do tego, co nam jeszcze
pozostało do omówienia.
4. Że o grzechu, nie o karze, pojmuje się, gdy mówi się, że Bóg nie
jest sprawcą zła. Skoro więc wszyscy katoliccy pisarze na to się zgadzają,
mianowicie że Bóg nie jest sprawcą zła, trzeba się jednak strzec, byś nazwą
zła nie objął kar, tak jak ogólnie grzechy. Bóg bowiem jest sprawcą kar, jak
sam mówi przez Proroka:887 Azali będzie złe w mieście, którego by Pan nie
uczynił? Również gdzieś indziej mówi we własnej osobie:888 Ja jestem Bóg,
stwarzający zło i czyniący pokój. Oto tu mówi się, że stworzył i uczynił zło;
lecz pod nazwą zła pojmuje się karę, a nie grzech; tak jak na odwrót, gdy
mówi się: „Bóg nie jest sprawcą zła”, pod nazwą zła pojmuje się grzechy.
5.n Że kara za zło jest od Boga. – Jakim sposobem powiedziano:
Bóg śmierci nie uczynił. Dlatego Augustyn, który powiedział w księdze 84
m
Powaga Augustyna tylko częściowo zawarta jest u Lombarda: Glossa do Psalmu 68,3
(PL 191,627 B, 628 A).
884
Ps 68,3.
885
Enarratio in Psalmum 68, mowa 1, n. 5 (PL 36,844nn; CCL 39,905nn), z wielu opuszczeniami.
886
Dn 3,52-90.
887
Am 3,6.
888
Iz 45,6-7.
n
Powaga z Retractationes znajduje się także w Glossa Lombarda na Rz 6,9 (PL
191,1406 B-C), wraz z zakończeniem: „Tak więc... grzechu.”
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[547] Quaestionum,889 że Bóg nie jest sprawcą zła, w pierwszej księdze
Retractationes890 otwiera jak to należy pojmować, mówiąc: „Trzeba uważać, by nie zostało źle pojęte to, co powiedziałem: Nie jest sprawcą zła
Bóg, który jest sprawcą wszystkiego, co jest, ponieważ na ile ono jest, na
tyle jest dobre; i żeby dlatego nie sądzono, że nie od niego jest kara za zło,
która zaiste jest złem dla tych, którzy są karani. Lecz to powiedziałem tak,
jak powiedziane zostało:891 Bóg śmierci nie uczynił, podczas gdy gdzie indziej
napisane jest:892 Żywot i śmierć od Pana pochodzą. Kara więc za grzechy,
która jest od Boga, jest zaiste złem dla złych, lecz jest w dobrych czynach
Boga; ponieważ sprawiedliwe jest, by źli byli karani, a zaiste dobre jest
wszystko, co jest sprawiedliwe.” Tak więc mówi się, że Bóg nie uczynił
śmierci, ponieważ nie uczynił tego, za co śmierć jest zadawana, to znaczy
grzechu. – Usłyszałeś, czytelniku, przyczynę wypowiedzi; którą zdrowe pojmowanie umacnia się, gdy mówi się: Bóg nie jest sprawcą zła oraz: Bóg
śmierci nie uczynił.
DYSTYNKCJA XXXVIII o
Rozdział 1 (245).
1. O woli i celu, z którego i ona jest sądzona. Po powyższym trzeba
mówić o woli i jej celu. Trzeba więc wiedzieć, że z celu swego, jak mówi
Augustyn,893 poznaje się wolę, czy jest prawa czy nieprawa. Celem zaś dobrej woli jest szczęście, życie wieczne, Bóg sam; cel zaś złej jest inny, mianowicie zła rozkosz, lub coś innego w czym wola nie powinna spoczywać.
2. Co jest dobrym celem, mianowicie miłość. Dobry cel oznajmia
Prorok mówiąc:894 Wszelkiej doskonałości widziałem koniec itd. Miłość
więc, której jest szerokie przykazanie, jest celem wszelkiej doskonałości,
to jest wszelkiej dobrej woli i czynności. Do niej wszelkie przykazanie należy odnosić. Dlatego [548] Augustyn w Enchiridion:895 „Wszystkie przykazania Boże odnoszą się do miłości, o której mówi Apostoł:896 A celem
889

Zagadnienie 21 (PL 40,16).
Rozdział 26 (PL 32,625; CSEL 36,117n).
891
Mdr 1,13.
892
Syr 11,14.
o
Zobacz: O. Lottin, L’intention morale de Pierre Abélard à saint Thomas d’Aquin,
w Psychologie et morale, IV,300-319; oraz J. Gründel, Die Lehre von den Umständen der
menschlichen Handlung im Mittelalter, Münster,BGPTMA 39,5(1963)130-133. – Rozdział 1,
numer 2 sporządzony z Glossa Lombarda do Ps 118,96 (PL 191,1091 C) oraz jego Glossa
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: Wszelkiej doskonałości widziałem koniec, bardzo szerokie przykazanie
twoje.
895
Rozdział 121 (PL 40,288; 46,113n).
896
1 Tm 1,5.
890
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przykazania jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary
nieobłudnej. Celem więc każdego przykazania jest miłość, to znaczy wszelkie przykazanie odnosi się do miłości. Co zaś dzieje się tak, albo z obawy
kary, albo z jakiegoś cielesnego zamiaru, że nie odnosi się do miłości, która
jest miłością Boga i bliźniego, jeszcze nie dzieje się tak, jak powinno się
dziać, chociaż wydaje się, że się dzieje. Wtedy bowiem należycie wykonywane
jest to, co przykazuje Bóg i do czego zachęca radą, gdy odnosi się do miłości Boga i bliźniego.” Tymi słowami otwarcie oznajmia, co jest właściwym
celem woli, czy działania, mianowicie miłość; którą jest Bóg, jak wykazaliśmy wyżej.897
Rozdział 2p (246).
Że Bóg jest celem wszelkiego dobrego działania, ponieważ jest miłością; a nie tylko Duch Święty, lecz także Chrystus oraz Ojciec; i nie
są oni trzema celami, lecz jednym. Kto więc jako cel obiera sobie miłość,
Boga sobie obiera za cel; dlatego Apostoł mówi,898 że Chrystus jest kresem
Prawa ku sprawiedliwości, każdemu co wierzy. I słusznie Chrystus nazywany jest kresem Prawa ku sprawiedliwości, ponieważ, jak mówi Augustyn w księdze Sententiarum Prosperi,899 „w Chrystusie prawo sprawiedliwości nie niszczeje, lecz spełnia się. Wszelka bowiem doskonałość jest
z niego, ponad nim nie ma, gdzie by się rozciągała nadzieja.” „Celem wiernych jest Chrystus, do którego gdy zamiar biegnącego dojdzie, nie ma, co
mógłby więcej znaleźć, lecz ma to, w czym powinien pozostać.” Celem więc
prawym i najwyższym jest Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty, i ci trzej nie są
trzema celami, lecz jednym celem, ponieważ nie ma trzech bogów, lecz jest
jeden Bóg.
Rozdział 3 (247).
1. Że wszystkie dobre wole mają jeden cel, a jednak niektóre dobre osiągają różne cele. Lecz pyta się, czy wszystkie dobre wole mają jeden tylko cel. – O tym Augustyn w XI [549] księdze De Trinitate tak
mówi:900 „Inne i inne wole mają swoje własne cele, które jednak odnoszą
się do celu tej woli, którą chcemy żyć szczęśliwie i dojść do tego życia, które nie odnosi się do innego, lecz samo przez się wystarczy kochającemu.
Jak wola widzenia ma za cel widzenie, a wola widzenia okna ma za cel widzenie okna; odmienna zaś jest wola widzenia przez okno przechodzących,
której również celem jest widzenie przechodniów; do czego także uprzednie
897

Pierwsza Księga Sentencji, Dystynkcja 17.
Powaga Augustyna znajduje się w Glossa do Rz 10,4 (PL 191,1473 C).
898
Rz 10,4.
898
Prosper Aquitanus, Sententiae ex Augustino delibatae, n. 190 (PL 45,1875; 51,454 B);
z Augustyna: Enarratio in Psalmum 45, 1 (PL 36,514n; CCL 38,518).
900
Rozdział 6, n. 10 (PL 42,992; CCL 50,346), skąd i tekst, który następuje.
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wole się odnoszą.” – Również: „Dobre są wole i wszystkie ze sobą powiązane, jeżeli dobra jest ta, do której wszystkie się odnoszą; jeżeli zaś jest zła,
wszystkie są złe. I dlatego powiązanie dobrych woli jest jakąś drogą wstępujących do szczęśliwości, którą przebywa się jakby pewnymi krokami;
złych zaś i przewrotnych woli powikłanie jest węzłem, którym skrępowany
zostanie ten, który to czyni, aby był wyrzucony w ciemności zewnętrzne.901
– Tymi świadectwami powag jawnie ukazuje się, że w wiernych jest wiele
dobrych woli, mających różne własne cele; a jednak jeden i ten sam,
ponieważ wszystkie odnoszą się do jednego, który jest celem nad celami,
o którym mówiliśmy nieco wyżej.902 Tak na odwrót jest być może i w złych.
2. Temu poglądowi wydaje się coś sprzeciwiać. Jednak temu zdaniu,
w którym powiedziane zostało, że „niektóre dobre wole wiernych różne
osiągają cele, a jednak odnoszą się do jednego”, wydaje się sprzeciwiać, że
gdzieś indziej Augustyn upomina, byśmy mianowicie nie ustanawiali sobie
dwóch celów, tak mówiąc w księdze De sermone Domini in monte:903 „Nie
powinniśmy więc ewangelizować, abyśmy jedli, lecz dlatego jeść abyśmy
ewangelizowali: by pożywienie nie było dobrem, którego się pożąda, lecz
czymś koniecznym, co jest dodawane; aby spełniło się owo:904 Szukajcie
naprzód królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam przydane.” Nie powiedział:905 Naprzód szukajcie królestwa Bożego, a potem szukajcie tamtego, chociaż jest konieczne, lecz powiedział: To wszystko będzie wam
przydane, to znaczy tamte nastąpią, jeżeli będziecie szukać tego: byście
szukając tamtych, od tego się nie odwrócili; albo byście nie ustanowili
dwóch celów, byście i królestwa w nim samym pożądali, a tych koniecznych ze względu na nie. A więc wszystko powinniśmy czynić tylko dla królestwa Bożego, lub z królestwem Bożym, o nagrodzie doczesnej [550]
rozmyślać. – Oto tu otwarcie mówi: byśmy sobie nie ustanawiali dwóch
celów, lecz tylko jeden, to jest królestwo Boże; gdy wyżej powiedział, że inne
i inne dobre wole mają własne cele.
3. Tu ukazuje się jakim sposobem, mimo iż się wydaje, powyższe
nie są sprzeczne. Że one jednak nie są sprzeczne zauważy, kto szczerym
okiem starannie wejrzy w powyższe słowa. Kto bowiem powiedział, żebyśmy
sobie nie ustanawiali dwóch celów, lecz żebyśmy wszystko czynili dla królestwa, ten poprzedził, iż musimy jeść, by ewangelizować. Skoro zaś tak to
czynimy, ustanawiamy Ewangelię celem tej czynności, lecz i ten cel odnosimy do królestwa Bożego. Jemy bowiem dla Ewangelii, a jemy i ewangelizujemy dla królestwa. Dwa więc cele ustanawiamy sobie w jedzeniu, lecz
tak czyniąc czyż grzeszymy? Nie. Bo i sam radzi tak czynić, jeżeli starannie
wejrzymy w jego słowa.
901

Mt 22,13.
Jak wyżej, Dystynkcja 38, rozdział 2.
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Księga II, rozdział 16, n. 54 (PL 34,1292; CCL 35,144).
904
Mt 6,33.
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Tamże, rozdział 17, n. 56 (PL 34,1294; CCL 35,148n).
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4. W jaki sposób trzeba to pojmować: byśmy dwóch celów sobie
nie ustanawiali. Gdy więc mówi: „żebyśmy dwóch celów sobie nie ustanawiali”, chciał pojmować o celach rozbieżnych, mianowicie z których
jeden do drugiego by się nie odnosił. Tak i gdy mówi, że „wszystko należy
czynić tylko dla królestwa Bożego, a z nim nie myśleć o nagrodzie doczesnej”,
tak należy pojmować, byśmy dążąc nie myśleli z królestwem o nagrodzie
doczesnej, tak że nie dla królestwa lecz dla niej, abyśmy mianowicie do
królestwa dążyli dla niego, a do tamtych ze względu na nie, jak sam uczy.906
Jeżeli bowiem prosimy o życie wieczne, prosimy także o rzeczy doczesne
od Boga, lecz prosimy o nie dla życia wiecznego, nie uchybiamy, i wtedy
lewica nie wie, co czyni prawica;907 ponieważ o nagrodzie doczesnej nie
dla niej samej myślimy, lecz dla królestwa Bożego, by lewa była pod głową,
a prawa w objęciu.908 Inaczej, jeżeli tych doczesnych szukamy jak wiecznych, lewica miesza się z prawicą. I dlatego, skoro Pan powiedział:909 Strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi, abyście
byli widziani od nich, gdzie indziej powiada:910 Tak niechaj świecą uczynki
wasze dobre przed ludźmi,, aby chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Wszystko więc trzeba czynić dla Boga, byśmy wszystko, co czynimy, i cele
wszystkiego do niego odnosili.
[551] Rozdział 4r (248).
1. O różnicy woli, intencji i celu. Zwykło się pytać co wyróżnia wolę,
zamiar i cel.
2. Co to jest wola, a co cel. Na to można odpowiedzieć, że między wolą a celem rozróżnia się w pewny i jawny sposób, ponieważ wola jest tym,
czym czegoś chcemy; celem zaś woli jest albo to, czego chcemy, przez co
spełnia się sama wola, albo raczej dlaczego tego chcemy. – Jak pojmuje
się intencję. Intencja zaś czasem brana jest zamiast woli, czasem zamiast
celu woli: co pilny i pobożny czytelnik w Piśmie Świętym, gdzie to zachodzi, niech stara się rozróżnić.
3. Co to jest cel. Celem zaś woli jest rozkosz dobra albo zła, do której każdy dojść usiłuje. Stąd Augustyn911 o tym urywku Psalmu:912 Badający serca
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
906

Jak wyżej, Dystynkcja 38, n. 3.
Zobacz Mt 6,3.
908
Zobacz Pnp 2,6: Lewa ręka jego pod głową moją, a prawica jego obejmie mnie.
909
Mt 6,1.
910
Mt 5,16.
r
Zobacz: O. Lottin, L’intention morale, tamże, 317n. – Numer 3: sporządzony z Glossa
Mistrza do Ps 7,10, a stąd do Ps 9,16 (PL 191,116 B-C, 136 B).
911
Enarratio in Psalmum 7.10, n. 9 (PL 36,103; CCL 38,42).
912
Ps 7,10.
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rozkosz, do której troską i myślą każdy dojść usiłuje.” A niewiele dalej:913
„Dzieła nasze, które są w wypowiedziach i czynach, ludzie mogą widzieć;
lecz w jakim zamiarze dzieją się i gdzie chcą dojść, widzi sam Bóg. Gdy on
widzi, że serce jest w niebie a nie rozkoszuje nas w ciele, lecz w Panu, to
znaczy gdy dobre są myśli i ich cele, prowadzi sprawiedliwego.” 914 – Tenże
sam915 o urywku innego Psalmu,916 tego mianowicie: W sidle tym, które zastawili, uwięzła noga ich, powiada: „Nogą duszy jest kochanie; jeżeli ono
jest złe, zwie się żądzą lub lubieżnością; jeżeli dobre, zwie się miłością. Nim
poruszana jest dusza jakby do miejsca, do którego dąży, to znaczy do rozkoszy dobrej albo złej; dokąd że doszła, weseli się przez ukochanie.
4. Powtarza powyższe dodając przykład. Celem więc woli, jak zostało
powiedziane,917 nazywa się i to, czego chcemy, i to dla czego chcemy; a intencja odnosi się do tego, dla czego chcemy, a wola [552] do tego czego
chcemy. Jak na przykład, jeżeli chciałbym głodnego nakarmić, abym miał
życie wieczne, wola jest ta, którą chcę nakarmić głodnego, jej celem jest
nakarmienie głodnego; intencją zaś, przez co tak chcę dojść do życia; celem
zaś ostatecznym jest samo życie, do którego i inny cel się odnosi.
5. Czy ta intencja jest wolą. Lecz pyta się, czy i taka intencja jest wolą;
a jeżeli jest wolą, czy w tym czynie jest jedna i ta sama wola, którą chcę
mieć życie wieczne i którą chcę nakarmić głodnego.
6. Tu ta intencja zwie się wolą. Wydaje się mianowicie, że taka intencja
jest wolą: jak bowiem wolą jest, którą chcę nakarmić głodnego, tak i wolą
jest, którą przez to chcę mieć życie.
7. Czy ta wola jest inna od tamtej. I wydaje się, że inna jest wola,
którą chcę mieć życie, a inna którą chcę pomóc ubogiemu; lecz ta do tamtej się odnosi. – Augustyn, De Trinitate.918 Bo „chociaż to się tak podoba, że wola z jakąś rozkoszą godzi się, jednak jeszcze nie jest tym, do czego
się dąży, lecz do tego się odnosi: by to występowało tak jak ojczyzna obywatela, tamto zaś tak jak popas lub nocleg podróżnego.” I są te wole dążeniami czy poruszeniami ducha, którymi jak krokami lub stąpaniem dąży
się do ojczyzny. Tak więc jak inna jest wola widzenia okien, jak wyżej od
Augustyna nauczyliśmy się,919 inna, która z nią się wiąże, wola widzenia
przez okna przechodzących; tak niektórym inna wydaje się wola dania jałmużny ubogiemu, inna wola posiadania życia. – Drudzy zaś sądzą, że jedna jest wola i tu i tam, lecz z powodu wielości podmiotów mówi się
o rozmaitości woli. – Zresztą, cokolwiek z tego jest prawdziwe, to nikomu
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Tamże trochę za a trochę przed powyższym (PL 36,103n; CCL 38,42n).
Zobacz Ps 7,10: A poprowadzisz prosto sprawiedliwego, badający serca i nerki Boże.
915
Enarratio in Psalmum 9,16, n. 15 (PL 36,124; CCL 38,66).
916
Ps 9,16.
917
Jak wyżej, Dystynkcja 38, rozdział 4, n. 2.
918
Księga XI, rozdział 6, n. 10 (PL 42,992; CCL 50,347).
919
Dystynkcja 38, rozdział 3, n. 1.
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nie wydaje się wątpliwe, że wolę ocenia się z jej celu, czy jest dobra, czy
zła, grzechem czy łaską; i że pod nazwą intencji czasem pojmuje się cel,
czasem wolę.
[553] DYSTYNKCJA XXXIX
Rozdział 1 (249).
1.s Skoro wola jest z tych, które człowiek ma naturalnie, dlaczego
mówi się, że będzie grzechem, gdy nic innego naturalnego grzechem
nie jest. Tu zaś rodzi się pytanie dosyć konieczne, przyczynę mające w powyższych. Powiedziane bowiem zostało wyżej,920 że wola jest w człowieku
z natury, jak umysł i pamięć. Co zaś człowiekowi jest przyrodzone, jakkolwiek byłoby wadliwe, nie przestaje być dobre; ponieważ wada nie zdoła
dobroci, w której Bóg je uczynił, całkowicie zniweczyć. Jak na przykład
umysł lub rozum, i zdolności oraz pamięć, chociaż wadami i grzechami są
zamglone i popsute, są jednak dobre i nie są nazywane grzechami, jak Augustyn jasno wykazuje o rozumie, który jest obrazem Boga, w którym zostaliśmy uczynieni, w XV księdze De Trinitate:921 „To jest, rzecze, obraz w którym
ludzie zostali stworzeni, którym przewyższają pozostałe zwierzęta. To stworzenie najznakomitsze wśród rzeczy stworzonych, gdy przez Boga jest
usprawiedliwiane, z postaci zniekształconej zmienia się w kształtną postać.
Było bowiem nawet wśród wad dobrą naturą.” Tym zaś obrazem jest rozum
lub umysł. Skoro więc wola jest spośród przyrodzonych, dlaczego ona nie
zawsze jest dobrem, chociaż czasem podlega wadom?
2. Odpowiedź według niektórych. Łatwo na to odpowiadają ci, którzy
mówią, że wszystko co jest, na ile jest, jest dobre. Ponieważ i sama wola,
na ile jest, albo na ile jest wolą, jak wyżej zamieściliśmy,922 twierdzą, że jest
dobrem; lecz na ile jest nieuporządkowana, jest zła i jest grzechem.
3. Tu można ich rozumnie zapytać: Jeżeli wola na ile jest nieuporządkowana, jest grzechem, dlaczego więc umysł, rozum i zdolność i tego rodzaju,
gdy są nieuporządkowane, nie są grzechami? Nieuporządkowane zaś są
[554] tak jak wola, gdy nie dążą do słusznego celu a ich czyny są przekroczeniami. – Na co oni mówią, że nazwa woli oznacza czasem moc,
s
Powaga Augustyna znajduje się w Glossa na 2 Kor 3,18 (PL 192,28 D). Dla wyjaśnienia
tego numeru zajrzyj do Lombarda: Sermo communis: Quis dabit mihi pennas...: „rozproszył majętność swoją, to jest dobra przyrodzone, które, do jakiej głębi grzechów, nawet do
wnętrza Babilonu, ktoś by doszedł, jednak nie są w całości zmiażdżone, by nie pozostało
jakieś dobre uczucie i przyrodzona wola, z której przynajmniej chce dobra chcieć” (wyd.:
B. Hauréau, w Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothéque Nationale,
Paris III[1891]45).
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W Dystynkcji 37, rozdziale 1, n. 3.
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Rozdział 8, n. 14 (PL 42,1068; CCL 50A,480).
922
Dystynkcja 35, rozdział 2, n. 4.
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mianowicie przyrodzoną władzę chcenia, czasem jej czyn. Sama zaś moc,
naturalnie tkwiąca w duszy, nigdy nie jest grzechem, jak i moc pamiętania
lub pojmowania; lecz czyn tej mocy, który także nazywany jest wolą, jest
grzechem wtedy, kiedy jest nieuporządkowany.
Rozdział 2 (250)
1. Dlaczego czyn woli jest grzechem, jeżeli czyny innych władz nie są
grzechami. Lecz jeszcze pyta się, dlaczego czyn tej przyrodzonej władzy
jest grzechem, jeżeli nie są grzechami czyny innych władz, mianowicie władzy pamiętania, której czynem jest pamiętać; i władzy pojmowania, 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
będąc złym. Chcieć bowiem zła, jest złem, lecz pojmować lub pamiętać zło,
nie jest złem. – Że także czyny pamięci i umysłu czasem nazywają
złymi. Chociaż niektórzy z nich słusznie twierdzą, że i te czyny są niekiedy złe.
Czasem bowiem ktoś przypomina sobie, że ma zrobić coś złego; oraz dąży do
poznania prawdy, by ją zwalczać. – Oto jak rozstrzygane jest powyższe zagadnienie przez tych, którzy twierdzą, że wszystko jest dobre, na ile jest.924
2. Rozstrzygnięcie według niektórych. Ci zaś, którzy mówią,925 że złe
wole są grzechami i w żaden sposób nie są dobre, krócej odpowiadają,
mówiąc, że do natury nie należy czyn woli, lecz sama moc i władza chcenia, która zawsze jest dobrem i jest we wszystkich, nawet w niemowlętach,
w których jeszcze nie ma czynu.
Rozdział 3 (251).
1. Jak należy rozumieć to: Człowiek także gdy jest niewolnikiem
grzechu, naturalnie chce dobra. Prócz tego zwykle pyta się, w jaki sposób należy pojmować to, [555] co mówi Ambroży,926 wykładając to słowo
Apostoła:927 Bo nie czynię dobrego, które chcę, ale zło, którego nie chcę,
to czynię. Mówi bowiem, że „człowiek poddany grzechowi czyni to, czego
923

Zobacz wyżej, Dystynkcja 26, rozdział 2, n. 1.
Rozstrzygnięcie to zaczyna się wyżej, rozdział 1, n. 2.
925
O nich wyżej, Dystynkcja 37, rozdział 1.
926
Zobacz Ambrozjaster na Rz 7,15: „Poddany grzechowi czyni zaiste to, czego nie chce”;
na Rz 7.18: „Tak dobrem nazywa to, co nakazuje prawo, iż powiada, że naturalnie mu się to
podoba i chciałby to uczynić... podoba się więc to, co nakazane jest przez prawo i jest wola
uczynienia, lecz by się spełniła, brak mocy i cnoty” (PL 17[1845]112 C, 113 A; CSEL 81-I,237,
239). Pozostałą zaś powagą są słowa Anzelma z Laon, na Rz 7,15: „Rozum wprawdzie dobra
chce naturalnie. Lecz ta wola zawsze pozbawiona jest skutku, jeżeli łaska Boża nie doda człowiekowi jego woli do umiłowania dobra, żeby do skutku mógł doprowadzić” (u Mikołaja
z Liry, VI,17a; zobacz R. M. Martin, Spicilegium Sacrum Lovaniense XVIII,102, do 13-16).
927
Rz 7,19.
924
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nie chce, ponieważ naturalnie chce dobra, lecz wola ta zawsze pozbawiona
jest skutku, jeżeli łaska Boga” nie wesprze i nie uwolni. Jeżeli człowiek poddany jest grzechowi, zaiste złego chce i czyni, ponieważ jest niewolnikiem
grzechu; i jego wolę, jak wyżej mówi Augustyn,928 chętnie czyni. Jakim więc
sposobem naturalnie chce dobra?
2. Czy tą samą wolą człowiek naturalnie chce dobra i chętnie służy
grzechowi, albo nie. Czy to jest ta sama wola, ten sam ruch, którą chętnie
służy grzechowi i którą naturalnie chce dobra? Jeżeli nie ta sama jest wola,
która więc z nich jest, która uwalniana jest od niewoli grzechu, gdy człowiek jest usprawiedliwiany? Jak bowiem wyżej rozprawialiśmy,929 łaska Boga
wolę człowieka uwalnia i wspiera, wolę człowieka przygotowuje do wsparcia
a przygotowaną wspiera. Lecz co to jest za wola? Czy ta, która naturalnie
chce dobra, czy która chętnie służy grzechowi, jeżeli jednak są dwie wole?
3.t Postawione pytanie załatwia najpierw według tych, którzy mówią, że są dwa poruszenia. Postawione zostało głębokie zagadnienie, które
różnym wyjaśnieniem przez różnych jest zamykane. Jedni bowiem mówią,
że są dwa ruchy: jeden, którym naturalnie chce się dobra. Dlaczego naturalnie? I dlaczego zwie się naturalny? Ponieważ taki był ruch natury ludzkiej
w pierwszym stanie, w którym stworzeni [556] zostaliśmy bez wady; on
ściśle zwie się naturą. Człowiek bowiem został stworzony prawy w woli.930
Genadiusz. Dlatego w Ecclesiastica dogmata napisane jest:931 „Jak najmocniej utrzymuj, że pierwsi ludzie i prawi zostali stworzeni, z wolną wolą,
którą mogliby, gdyby chcieli, własną wolą grzeszyć i że oni nie z konieczności, lecz z własnej woli zgrzeszyli.” Słusznie więc mówi się, że człowiek
naturalnie chce dobra, ponieważ stworzony został w dobrej i prawej woli.
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 poruszenie ducha, którym duch porzuciwszy prawo rzeczy wyższych
poddaje się grzechom i nimi się cieszy. To poruszenie, jak mówią, zanim
przy kimś będzie łaska, panuje i króluje w człowieku i gnębi inne poruszenie. Oba jednak są z wolnej woli. Gdy zaś przybywa łaska, owo złe poruszenie jest usuwane, a drugie, naturalnie dobre, jest wyzwalane i wspierane,
by dobra chciało skutecznie. Przed łaską zaś, choćby człowiek naturalnie
928

Dystynkcja 25, rozdział 8, n. 5.
Dystynkcja 26, rozdział 1.
t
„Inni”, jak sam Mistrz w Sermo communis już przytaczanej: „Nie czynię dobrego, które
chcę... Lecz cóż to jest, że mówi, iż nie chce zła, które czyni, skoro uczynił je chcąc? Inaczej
zdawałoby się, że nie popełnił grzechu, który polega na woli. Stąd z jego słów pilnie rozważonych wiadomo, że była w nim jakaś iskra rozumu, z której naturalnie dobry chciał. Było
także w nim postanowienie i pragnienie grzechu, które przeważyło i zaciągnęło czyn grzechu” (tamże).
930
Zobacz Syr 7,30.
931
Raczej w księdze Fulgencjusza, De fide ad Petrum, rozdział 25, n. 66 (PL 65,700 D –
701 A; CCL 91A,752n).
932
In Ezechielem 1,7 (PL 25[1845]22 B; CCL 75,12).
929
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chciał dobra, nie można jednak bezwzględnie przyznać, że ma dobrą wolę,
lecz raczej złą.
4. Według innych mówi się, że wola jest jedna. Inni zaś mówią, że
wola jest jedna, to jest jednym ruchem, którym człowiek chce naturalnie
dobra, a z wady chce zła i nim się raduje; i o ile chce dobra, jest naturalnie
dobry; o ile chce zła, jest zły.
DYSTYNKCJA XLt
Rozdział jedyny (252).
1. Czy wszystkie czyny mają być oceniane z celu, by były wprost
zwane dobre lub złe. Wydaje się, że po tym wszystkim trzeba dorzucić
o czynach, czy i one z celu, jak wola, winny być oceniane jako złe albo
dobre. Chociaż bowiem według niektórych,933 wszyscy są dobrzy, na ile są,
jednak nie należy mówić, że wszyscy są dobrzy bezwzględnie, ani że wszyscy
są godni nagrody; lecz niektórzy zwani są wprost złymi, tak jak inni dobrymi.
[557] 2. Jakie czyny zwane są wprost dobre, jakie wprost złe. Bo
wprost i prawdziwie dobre są te czyny, które mają dobrą przyczynę i zamiar,
to jest które towarzyszą dobrej woli i zdążają do dobrego celu. Wprost złe
nazywane być powinny te, które mają przewrotną przyczynę i zamiar. –
Stąd Ambroży powiada:934 „Zamiar twój nadaje miano twemu czynowi.”
A Augustyn Super Psalmum 31:935 „Niech nikt nie liczy dobrych swych
czynów sprzed wiary. One mi wyglądają tak, jak wielkie siły i bardzo szybki
bieg poza drogą. Ponieważ gdzie nie było wiary, nie było dobrego czynu.
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
najlepszego kierownictwa.”
3. Te świadectwa zdają się pouczać, że czyny są dobre lub złe z zamiaru i celu. Zgadza się z tym, co Prawda mówi w Ewangelii:936 Nie może drzewo dobre owoców złych rodzić, ani drzewo złe owoców dobrych rodzić.
t
Zobacz O. Lottin, Le probleme de la moralité intrinseque..., w Psychologie et morale,
II, 421-425; oraz L’intention morale..., tamże, IV, 317nn. – Numer 1-2: Zobacz Summa sententiarum III,15 (PL 171,1141 D – 1142 C; 176,113 A-C), która streszcza tu stanowisko Piotra
Abelarda (porównaj: Ethica, rozdział 3; PL 178,644 A) oraz Hugona (De sacramentis,
II,14,6; PL 176,561 A); zobacz O. Lottin w Psychologie et morale, IV,316; oraz R. Blomme,
La doctrine du pèché, 19. Powaga Augustyna zawarta jest w Glossa Mistrza na Rz 3,28 (PL
191,1365 A-B). – Numer 5 z Summa sententiarum, tamże.
933
O nich wyżej, Dystynkcja 35, rozdział 2, n. 4.
934
De officiis, I, rozdział 30, n. 147 (PL 16[1845]66 A).
935
Enarrationes, II in Psalmum 31, n. 4 (PL 36,259; CCL 38,227).
936
Mt 7,18. Glossa ordinaria, do Mt 7,18: „Dobre drzewo lub złe nie natura, która we
wszystkim przez Boga stworzona została dobra, lecz wola... Owoce czyny, które nie mogą
być dobre złej woli, ani złe dobrej woli” (u Mikołaja z Liry, V,29a).
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Pod nazwą drzewa pojmuje się nie naturę ducha ludzkiego, lecz wolę; jeżeli
ona byłaby zła, nie dobre lecz złe uczynki robi; jeżeli zaś byłaby dobra,
dobre, a nie złe, robi uczynki.
4. Czy wszystkie czyny człowieka z zamiaru i celu są dobre i złe.
Lecz pyta się, czy wszystkie czyny człowieka są dobre lub złe z zamiaru i celu.
5. Pogląd niektórych, co mówią, że wszystkie są obojętne. Niektórym937 wydaje się, że tak jest. Oni mówią, że wszystkie czyny są obojętne
i same przez się nie są ani dobre ani złe, lecz każdy czyn z dobrej intencji
jest dobry a ze złej zły; według nich każdy czyn może być dobry, jeżeli kierowany jest dobrą intencją.
[558] 6.u Pogląd innych, którzy robią trojakie rozróżnienie czynów. Innym zaś wydaje się, że niektóre czyny są złe w sobie, tak iż nie mogą
być, jak tylko grzechami, nawet jeżeli mają dobrą przyczynę; a niektóre są
dobre w sobie, tak iż choć mają złą przyczynę, nie przestają jednak być dobre. – Potwierdzają to świadectwem Augustyna,938 który mówi, że dobro
czasem nie dobrze powstaje. Co bowiem ktoś czyni wbrew woli lub z konieczności, nie czyni dobrze, ponieważ nie czyni z dobrą intencją, jak mówi Augustyn Super Ioannem:939 „Niewolniczego, powiada, lęku nie ma w miłości.940
W nim chociaż wierzy się Bogu, jednak nie w Boga: i jeżeli powstaje dobro,
jednak nie dobrze.” „Nikt bowiem wbrew woli nie czyni dobrze, nawet jeżeli
dobre jest to, co czyni.”941 – Oto masz, że ktoś nie czyni dobrze tego, co jest
dobre: czyni więc to, co jest dobre, w niedobrym zamiarze. Dlatego oni
twierdzą, że są takie czyny, które są tak dobre, że złe być nie mogą, jakimkolwiek sposobem by się dokonywały; jak i odwrotnie, jakieś są tak złe, że
nie mogą być dobre, z jakiegokolwiek powodu by się działy; inne zaś są czyny,
które z celu lub z przyczyny są dobre lub złe. I do nich odnoszą świadectwa Świętych,942 w których mówią, że z dążenia lub zamiaru waży się osąd
czynów. Oni podają rozróżnienie czynów trójczęściowe.
937
Piotr Abelard, Ethica, rozdziały 3 i 7, oraz Dialogus (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
zobacz inne noty zamieszczone powyżej.
938
Confessiones, I, rozdział 12, n. 19 (PL 32,669; CSEL 33,17).
939
Jak widać z powag przytoczonych przez Florusa z Lyonu na Rz 8,15 (w Bedae Opera
omnia, VI, Coloniae 1688,148-149), zarówno tu jak w Glossa (PL 191,1439 D) Mistrz mylnie przytacza Augustyna, gdyż jego słowa czyta się częściowo w De spiritu et littera, rozdział 32, n. 56: „Owa przeto bojaźń jest niewolnicza: i dlatego chociaż w tym Panu [Bogu,
Florus] się wierzy, jednak sprawiedliwość nie jest umiłowana, lecz boi się potępienia” (PL
44,236; CSEL 60,213). Ten urywek i następne powtarza w Księdze III, Dystynkcji 34, rozdziale 4, n. 2.
940
1 J 4,18.
941
Confessiones, tamże; lecz jak widać u tego samego Florusa (149) oraz w Glossa Mistrza na Rz 8,15, tekst wzięty jest z Sententiae Prospera Akwitańskiego, n. 172 (173) (PL
45,1873; 51,451 C).
942
Przytoczone są one wyżej, Dystynkcja XL, numer 2.

Dystynkcja 40

529

7. Inaczej wydaje się myśleć Augustyn, który mówi, że czyny człowieka są dobre lub złe z zamiaru i przyczyny, poza takimi, które
same z siebie są grzechami. Lecz Augustyn jak najwyraźniej uczy w księdze Contra mendacium,943 że wszystkie czyny są zgodnie z zamiarem i przyczyną dobre lub złe, poza takimi, które tak są złe, że nigdy nie mogą być
dobre, nawet jeżeli zdawałoby się, że mają dobrą przyczynę. „Jak najbardziej ważne jest, powiada, z jakiej [559] przyczyny, w jakim celu, w jakim
zamiarze coś się dzieje. Lecz tego, co wiadomo, że jest grzechem, nie należy
czynić dla osiągnięcia żadnego dobra, żadnego jakby dobrego celu, żadnej
niby dobrej intencji.
Te bowiem czyny ludzi, które nie są grzechami same w sobie, jeżeli mają
przyczyny dobre, albo złe, raz dobre są, raz złe. Jak dawanie żywności ubogim jest dobre, jeśli dzieje się z powodu miłosierdzia z dobrą wiarą;
a współżycie małżeńskie, gdy dokonuje się z powodu rodzenia, jeśli dokonuje się w tej wierze, by rodzili się mający się odrodzić.
One znów są złe, jeżeli mają złe powody: mianowicie jeśli karmi się biednego dla przechwałki, albo współżyje z żoną dla lubieżności, albo rodzi się
dzieci, by zostały wychowane nie dla Boga, lecz dla diabła.
Gdy zaś same czyny są grzechami, jak kradzieże, nierząd, bluźnierstwa,
któż powie, że należy je popełniać z dobrych powodów, albo że nie są grzechami, albo, co jest niedorzeczne, że są sprawiedliwymi grzechami?
Któż powie: Kradnijmy bogatym, byśmy mieli co dać ubogim? Albo:
mówmy fałszywe świadectwa, nie by skrzywdzić niewinnych, lecz raczej wybawić? Dwa bowiem są tu dobra: by ubogi został nakarmiony, oraz niewinny nie został ukarany. Albo kto powie, że należy popełniać cudzołóstwo,
by przez tą, z którą się dokonuje, człowiek został ocalony od śmierci?
Dlaczego też nie kryjemy prawdziwych testamentów, a nie podkładamy
fałszywych, by dziedzictwa nie otrzymali ci, którzy niczego dobrego nie czynią, lecz raczej ci, którzy wspierają potrzebujących? Dlaczego to zło nie
dzieje się, z powodu tych dóbr, jeżeli z powodu tych dóbr nie jest ono złe?
Dlaczego od nieczystych nierządnic, które wynagradzają nierządników dobry
człowiek nie porywa bogactw, by dać je potrzebującym, jeżeli żadne zło
nie jest złem, jeżeli dokonuje się dla dobra?
8. Należy zważać nie tylko „dlaczego”, lecz także „co” się dokonuje. „Któż to powie,944 jeśli nie ten, kto usiłuje obalić ludzkie sprawy i obyczaje? Że bowiem mówi się, iż zbrodnia może się słusznie dokonać, nie
tylko bezkarnie, lecz nawet chwalebnie: że nie trzeba się w niej obawiać
kary, lecz mieć nadzieję nagrody, jeżeli raz zgodzimy się, że w złych uczynkach trzeba badać nie „co” się dokonuje, lecz „dlaczego” się dokonuje:
by co dokonuje się z dobrego powodu, sądzono iż nie jest złe?

943
944

Rozdział 7, n. 18 (PL 40,528n; CSEL 41,489n).
Augustyn, tamże, (PL 40,529; CSEL 41,490n).
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Tymczasem sprawiedliwość słusznie karze tego, kto mówi, że zabrał
zbędne bogatemu, by dać ubogiemu; i fałszerza, który psuje cudzy testament, 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
popełnił, człowieka ocalić od śmierci”.
[560] Gorszy jest kto kradnie pożądając, niż kto litując się. Lecz
„powie ktoś:945 A więc trzeba jakiegokolwiek złodzieja zrównać ze złodziejem, który kradnie z litości. Któż by to powiedział? Lecz z tych dwu żaden
nie jest dobry, ponieważ jeden jest gorszy: gorszy jest bowiem, kto pożądając, niż kto litując się kradnie; lecz jeżeli każda kradzież jest grzechem,
trzeba powstrzymać się od wszelkiej kradzieży. Któż bowiem powie, że należy
grzeszyć, nawet jeżeli jeden grzech jest cięższy a drugi lżejszy? Teraz zaś
pytamy, jaki czyn jest albo nie jest grzechem, a nie co jest cięższe, a co lżejsze.
10. Przyjrzyj się czytelniku całą rozwagą ducha przedłożonym słowom,
zawierają one potrzebne ćwiczenie; a poznasz jaki czyn jest grzechem: który mianowicie ma złą przyczynę, i nie tylko ten, ponieważ są pewne czyny,
które chociaż mają dobrą przyczynę, są jednak grzechami, jak wyżej zostało
powiedziane.
11. Wydaje się z tego wynikać, że nie zawsze z celu osądza się, że wola lub
czynność jest zła, jak w tych, które są złe same w sobie. Gdy je bowiem ktoś
czyni dla jakiejś dobrej przyczyny, wydaje się mieć dobry cel; i nie z powodu
celu wola jest zła, ani z woli czynność jest zła, lecz z czynności wola staje
się zła. – Wśród tych, które stanowią zło same przez się, niektórzy
umieszczają czyn Żydów. Wśród nich niektórzy946 umieszczają czyn
Żydów, którzy Chrystusa krzyżując sądzili, że przysługę czynią Bogu;947
a jednak twierdzą, że ich wola i czynność była przewrotna.
12. O dobrych zaś nie ma żadnego wyjątku w powyższych słowach Augustyna, bo wszelka dobra wola jest dobra z celu; a z celu i woli wszelka
dobra czynność jest dobra. Lecz nie każda zła wola jest zła z celu, ani nie
wszelka zła czynność jest zła z celu i woli. I każda, która ma złą przyczynę
jest zła, lecz nie każda, która ma dobrą przyczynę jest dobra. Dlatego skoro mówi się, że z dążenia nadaje się nazwę dziełu,948 zasada ta jest na ogół
prawdziwa w dobrych dziełach; lecz w złych wyjmuje się te, które są złe
same przez się. Wszystkie więc czyny ludzkie według [561] intencji i przyczyny osądzane są jako dobre lub złe, z wyjątkiem tych, które są złe same
przez się, to jest, które nie mogą zaistnieć bez przewrotności.
945

Augustyn, tamże, rozdział 8, n. 19 (PL 40,529n; CSEL 41,491n).
Zobacz Wilhelm ze Świętego Teodoryka, Adversus Petrum Abaelardum, rozdział 13
(PL 180,282 B-C); Bernard, Epistola ad Hugonem de Sancto Victore seu Tractatus de Baptismo, rozdział 4, n. 17 (PL 182,1042 C); i sam Mistrz w Księdze III, Dystynkcji 20, rozdziałach
5-6. Co do Porretanów zobacz A. Landgraf, Die Abhängigkeit der Sünde von Gott, w Dogmengeschichte, I-2,214,221,225.
947
J 16,2.
948
Zobacz wyżej, Dystynkcja 40, rozdział jedyny, n. 2.
946
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13. Niektórzy mówią, że powyższe nie mogą zaistnieć w dobrym
celu. Niektórzy jednak spierają się,949 że one nigdy nie mają dobrego celu.
Kto bowiem cudze kradnie i daje ubogim, jak mówią nie kradnie dla dobra:
nie jest bowiem dobrem dawać cudze ubogim. Kto bowiem z łupu Bogu
składa ofiarę, jak mówi powaga,950 robi to samo, co gdyby zabijał syna na
ofiarę przed oczyma ojca jego, lub składał Bogu ofiarę z psa.951 Bo obrzydłe
Panu ofiary niezbożnych.952 Tak też mówią, że jest złem, człowieka przez
cudzołóstwo uwolnić od śmierci: chociaż bowiem dobrem jest uwolnić
człowieka od śmierci, jednak tak uwolnić twierdzą, że jest grzechem.
14. Że nie dokonują się w dobrym celu, wskazują w powyższych
słowach Augustyna. I mówią, że Augustyn w powyższych złagodził mowę
i wyraża się ostrożnie, gdy mówi:953 „tego, co wiadomo, że jest grzechem,
nie należy czynić dla osiągnięcia żadnego dobra, żadnego jakby dobrego
celu, żadnej niby dobrej intencji.” Bo nie rzekł wprost „dobrym celu” oraz
„dobrej intencji”, lecz dodał jakby oraz niby, ponieważ takie nie dzieją się
dla dobrego celu i w dobrej intencji; lecz w intencji, która wydaje się dobra
i celu, który uważany jest za dobry, lecz nie jest. I nie dlatego Augustyn je
wyłączył, że mają złe przyczyny, lecz ponieważ mają przyczyny, które zdają
się dobre, jednak są złe.
DYSTYNKCJA XLI v
Rozdział 1 (253).
1. Czy wszelki zamiar i działanie tych, którzy nie mają wiary, jest
zły. Skoro zamiar, jak wyżej zostało powiedziane,954 czyni dzieło dobrym,
a zamiarem kieruje wiara, słusznie można pytać, czy każdy zamiar i każde
dzieło [562] jest złe u tych, którzy nie mają wiary. Jeżeli bowiem wiara kieruje zamiarem, a zamiar dzieło czyni dobrym, gdzie nie ma wiary, wydaje
się że nie ma ani zamiaru dobrego ani dzieła dobrego.
2.w Niektórzy mówią, że wszystkie czynności człowieka bez wiary,
są złe, a które w wierze, dobre. Co niektórzy rozumnie dorzucają,
949
Według O. Lottin, Mistrz nawiązuje tu do pewnych uczniów Piotra Abelarda, a może
Gilberta Porretańskiego (L’intention morale..., w Psychologie et morale, IV,319).
950
Syr 34,24; Glossa ordinaria do tego urywka (u Mikołaja z Liry, III,422c).
951
Zobacz: Iz 66,3 oraz Pwt 23,18; patrz Glossa ordinaria do tych urywków (u Mikołaja
z Liry, III,106c; oraz I,358a).
952
Zobacz: Prz 15,8; 21,27.
953
Jak wyżej, Dystynkcja 40, rozdział jedyny, n. 7.
v
Zobacz: j. Schupp, Die Gnadenlehre, 85nn.
954
Jak wyżej, Dystynkcja 40, rozdział jedyny, 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
Glossa ordinaria do tego urywka (u Mikołaja z Liry, VI,30a); słowa Gilberta są w R. Blomme,
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mówiąc, że wszystkie działania i chęci człowieka bez wiary są złe, te które
w posiadaniu wiary są dobre.
3. Pogląd swój umacniają powagami. – Augustyn w księdze Sententiae Prosperi. Dlatego Apostoł mówi:955 Wszystko, co nie jest z wiary,
jest grzechem. Augustyn wyjaśniając to powiada:956 „Całe życie niewiernych
jest grzechem i nic nie jest dobre bez Dobra Najwyższego. Gdzie brak uznania
prawdy wiecznej, cnota jest fałszywa, nawet w najlepszych obyczajach.” –
A Jakub w liście kanonicznym mówi:957 Kto w jednym upada, mianowicie
w miłości, stał się winien wszystkiego. Kto więc nie ma wiary i miłości,
wszelka jego czynność jest grzechem, ponieważ nie odnosi się do miłości.
Co bowiem nie odnosi się do miłości, jak wyżej wspomina Augustyn,958 nie
dzieje się tak, jak dziać się powinno i dlatego jest złem.
4. Że bez miłości przykazania nie są przestrzegane. Nie przestrzega
więc przykazań, kto nie ma miłości, ponieważ bez miłości żadne przykazanie nie jest przestrzegane. Stąd Augustyn Super Epistolam ad Galatas rzecze:959 „Przestrzeganiem Prawa nazywa Apostoł nie zabijać, nie cudzołożyć
i inne tego rodzaju, do dobrych obyczajów należące, które nie mogą być
spełnione, jak tylko miłością i nadzieją.” Żadnego więc nie spełnia przykazania, żadnego dzieła [563] dobrego nie czyni, kto nie ma wiary i miłości.
Niepodobna jest bowiem, jak mówi Apostoł,960 żeby coś bez wiary podobało się Bogu. Co więc dokonuje się bez wiary, nie jest dobre, ponieważ
wszelkie dobro podoba się Bogu.
5.x Powyższe przeciwstawia się zdaniu ze słów Augustyna. Temu
zaś przeciwstawia się to, co wyżej powiedział Augustyn,961 mianowicie, że
„w niewolniczym lęku jeżeli powstaje dobro, to jednak nie dobrze: nikt
wbrew woli nie czyni dobrze, nawet jeżeli dobre jest to, co czyni.” Tu bowiem mówi, że dokonuje się dobro, lecz nie dobrze, przez tego, kto nie ma
miłości. Kto bowiem lęka się niewolniczo, nie ma miłości: o którym jednak
tu mówi, że czyni dobro, lecz niedobrze. On także o tym urywku Psalmu:962
La doctrine du péché, 344, przypis 4. – Numer 3. Mistrz idzie w ślady ich obu, na ile wprowadza tę samą powagę Augustyna do Glossa na Rz 14,23 (PL 191,1520 A). – Numer 4. Augustyn znajduje się w Glossa na Ga 6,13 (PL 192,167 B).
955
Rz 14,23.
956
Z Prospera Akwitańskiego, Sententiae ex Augustino delibatae, n. 106 (PL 45,1868;
51,441 C). Zobacz Augustyn, Contra Iulianum, IV, rozdział 3, nn. 30-32 (PL 44,753nn); De
civitate Dei, XIX, rozdział 25 (PL 41,656; CSEL 40-II,420; CCL 48,696); oraz tu wyżej Dystynkcja 40, n. 2.
957
Jk 2,10; Glossa ordinaria do tego urywka: „Kto w jednym, to jest w miłości, upada”
itd. (u Mikołaja z Liry VI,212c).
958
Dystynkcja 38, rozdział 1, n. 2.
959
Numer 62 (PL 35,2147); zobacz Ga 6,13: Bo ci, co się obrzezują, bynajmniej nie
zachowują Prawa.
960
Hbr 11,6.
x
Słowa Augustyna o Ps 83,4 z Glossa Mistrza do tego urywka (PL 191,789 D).
961
Dystynkcja 40, rozdział jedyny, n. 6.
962
Enarratio in Psalmum 83,4, n. 7 (PL 37,1060; CCL 39,1151).
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Synogarlica znalazła gniazdo dla siebie, gdzie by złożyła ptaszęta swoje,
powiada, że „Żydzi i błędnowiercy i poganie czynią dobre dzieła, ponieważ
przyodziewają nagich i karmią ubogich itp; lecz nie w gnieździe Kościoła,
to jest w wierze, i dlatego ich pisklęta są deptane.”
6. Jak oni na to odpowiadają. Oni odpowiadają im mówiąc, że dobrymi nazywane są tego rodzaju czyny, które dokonują się bez miłości, nie
dlatego że są dobre, kiedy tak powstają: co wyżej jawnie nauczał Augustyn;
lecz ponieważ byłyby dobre, gdyby inaczej powstawały; one są dobre w swym
rodzaju, lecz stają się złe przez dążenie.
7. Zdanie innych o powyższym zagadnieniu, w którym pytano czy
wszelka czynność jest zła u tych, którzy wiary nie mają. Inni zaś, którzy
robią trojakie rozróżnienie czynów,963 dodają, że wszystkie dzieła powstające w oparciu o naturę, są dobre.
8. Wyjaśnia powyższe słowa Augustyna. Lecz że Augustyn mówi,964
iż są złe, „jeżeli mają złe powody”, nie tak należy brać, jakby same w sobie
były złe, lecz ponieważ grzeszą i są źli ci, którzy je wykonują w złym celu. –
Także i to drugie,965 mianowicie „intencja sprawia, że czyn jest dobry, a intencją kieruje wiara”, wyjaśniają mówiąc, że tam dobrem zwane jest to, co może
być nagrodzone do życia; a nie że tylko to jest dobrym dziełem, bo i wiele
innych, chociaż nie na tej zasadzie, na której ono, jest dobrych.
[564] Rozdział 2 (254).
Jakimi sposobami mówi się dobro. Dobro bowiem mnogo jest brane,
mianowicie jako pożyteczne, jako nagradzane, jako znak dobra, jako gatunek dobra, jako dozwolone, a może na inne sposoby. I tylko ta intencja
jest nagradzana do życia, którą kieruje wiara; ale nie ona tylko jest dobra,
jak mówią. Bo jeżeli jakiś Żyd lub zły Chrześcijanin ulży potrzebie bliźniego, kierowany dobrocią naturalną, uczynił dobro, i dobra była wola, którą
je uczynił.
Rozdział 3 (255).
Tu są przedłożone pewne rozdziały Augustyna, które odwołał, nie
jakoby źle powiedziane, lecz oznajmiając w jakim znaczeniu powiedział. – Pierwszy rozdział. Po tym wszystkim trzeba zbadać jak należy pojmować to, co Augustyn mówi w księdze De vera religione:966 „Aż tak dalece,
powiada, grzech jest złym chceniem, że w żaden sposób nie ma grzechu,
jeżeli nie ma chcenia.” – Odwołanie zawierające podwójne wyjaśnienie.
963

O nich wyżej, Dystynkcja 40, rozdział jedyny, n. 6.
Jak wyżej, Dystynkcja 40, rozdział jedyny, n. 7.
965
Jak wyżej, Dystynkcja 40, rozdział jedyny, n. 2.
966
Rozdział 14, n. 27 (PL 34,133; CSEL 77,20; CCL 32,204); lecz za pośrednictwem
Retractationes, jak w przypisie następnym.
964
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Wyjaśniając podstawę tego powiedzenia Augustyn mówi w księdze Retractationes:967 „Określenie to może wydawać się błędne, lecz jeśli pilniej je
rozważyć, znajduje się jak najbardziej prawdziwe. Jako grzech mianowicie
trzeba pojmować to, co jest tylko grzechem, a nie to, co jest także karą grzechu”, czyli pierwszy grzech człowieka, który był grzechem i przyczyną grzechu, lecz nie karą. „Chociaż i te grzechy, które słusznie nazywane są
grzechami niechcianymi, ponieważ albo przez nieświadomych, albo przez
zmuszonych są popełniane, nie pod każdym względem mogą być popełnione bez woli. Ponieważ i ten, kto grzeszy nieświadomie, chcąc zaiste czyni to, co chociaż nie powinno być uczynione, uważa, że uczynić należy.
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 zwyciężony, chcąc zgadza się na żądzę, i w tym czyni to, co chce. A to, co w niemowlętach jest grzechem pierworodnym, z pierwszej złej woli człowieka
zostało zaciągnięte. Przeto nie jest błędne to, co powiedziałem: Aż tak dalece
grzech jest chceniem” itd. – Oto jak należy to brać, mianowicie albo o [565]
pierwszym grzechu człowieka, albo o wszystkich grzechach śmiertelnych
w ogólności, z których chociaż jakieś zwane są niechciane: czyli które popełniane są przez nieświadomość lub słabość, te same jednak mogą chcianymi
być zwane, ponieważ nie bez woli są popełniane.
Rozdział 4 (256).
Inny rozdział. Trzeba również zbadać pojmowanie tego, co ogłosił
w księdze De duabus animabus mówiąc:968 „Nigdzie nie ma grzechu, jak
tylko w woli.” – Odwołanie. To również w księdze Retractationes otwarcie
wyjaśnia,969 mówiąc: „Można uważać, że błędne jest to zdanie. w którym
powiedzieliśmy: ‘Nigdzie nie ma grzechu, jak tylko w woli’, skoro Apostoł
rzecze:970 To czynię, czego nie chcę” itd. „Lecz przez grzech, którego ‘nigdzie
nie ma, jak tylko w woli’ należy przede wszystkim rozumieć to, po czym
nastąpiło sprawiedliwe potępienie”, to jest pierwszy grzech człowieka.
Rozdział 5 (257).
Również inny rozdział. W tej samej też księdze De duabus animabus
przekazuje coś innego, godnego rozważenia.971 Mówi bowiem: „Tylko
967

Księga I, rozdział 13, n. 5 (PL 32,603n; CSEL 36,60n).
Rozdział 10, n. 12 (PL 42,103; CSEL 25,68); ponownie za pośrednictwem Retractationes, jak niżej.
969
Księga I, rozdział 15, n. 2 (PL 32,608n; CSEL 36,73n).
970
Rz 7,16.
971
Rozdział 10, n. 13 (PL 42,104; CSEL 25,68), gdzie i następujące określenie, (o którym
wyżej: Dystynkcja 26, rozdział 2, n. 1); za pośrednictwem Retractationes, jak w przypisie
następnym.
968
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wolą się grzeszy”; a samą wolę określił mówiąc: „Wola jest poruszeniem
ducha, przez nikogo nie wymuszonym, aby czegoś nie dopuścić, albo coś
osiągnąć”. – Augustyn, Odwołanie. Odsłaniając przyczynę i otwierając
pojmowanie tej wypowiedzi mówi w księdze Retractationes:972 „To powiedziane zostało dlatego, by tym określeniem odróżniono chcącego od
nie chcącego, a tak uwaga skierowana została na tych, którzy w raju dali
początek złu, grzesząc, gdy nikt nie zmuszał, to jest wolną wolą; ponieważ i świadomie postąpili wbrew przykazaniu, i ten kusiciel, by to się stało, namówił, a nie zmusił. Bo kto zgrzeszył nieświadomie słusznie można
powiedzieć, że zgrzeszył niechcąco; chociaż i sam co uczynił niechcąco,
uczynił jednak chcąc. (Nie zawsze wola czynu, który jest grzechem,
jest wolą grzechu, ponieważ ktoś chce tego, co jest grzechem, a jednak nie grzechu). Tak ani ten grzech nie mógł być bez woli; lecz była
tam wola czynu, a nie wola grzechu. Ten jednak czyn był grzechem; to bowiem [566] stało się, co nie powinno się stać. Każdy zaś grzeszy świadomie, jeżeli może bez grzechu oprzeć się zmuszającemu do grzechu,
a jednak tego nie czyni; zaiste chcąc grzeszy: ponieważ kto może się
oprzeć, do upadku nie jest zmuszony. Dlatego jak najbardziej prawdziwe
jest, że grzech nie może zaistnieć bez woli.” Z tego wynika, jak należy brać
powyższe.
Rozdział 6 (258).
Że zła wola jest grzechem chcianym. Jeżeli zaś każdy grzech śmiertelny jest chciany, a zła wola jest grzechem śmiertelnym, wiadomo, że jest
ona grzechem chcianym. – Augustyn w księdze De libero arbitrio:973
„Co bowiem, jak mówi Augustyn, tak mieści się w woli, jak sama wola?” Zła
więc wola słusznie zwie się chcianym grzechem, który na woli polega. „Wola
mianowicie, jak mówi Augustyn w tym samym dziele,974 jest pierwszą przyczyną grzeszenia, albo żaden grzech nie jest pierwszą przyczyną grzeszenia. I nie ma, komu słusznie grzech by poczytywano, jak tylko grzeszącemu;
nie ma więc, komu słusznie by był poczytywany, jak tylko woli.” – To zaś
należy pojmować o grzechu uczynkowym i śmiertelnym. Tymi słowami nie
chciał Augustyn wykazać czegoś innego, jak sam mówi w Retractationes,975
jak tylko że „wola jest, którą się grzeszy i dobrze żyje.”

972

Księga I, rozdział 15, n. 3 (PL 32,609; CSEL 36,74n).
Księga I, rozdział 12, n. 26 (PL 32,1235; CSEL 74,26).
974
Księga III, rozdział 17, n. 49 (PL 32,1295; CSEL 74,130n).
975
Księga I, rozdział 9, n. 4 (PL 32,596; CSEL 36,41), skąd Mistrz zaczerpnął także
poprzednie powagi De libero arbitrio.
973
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DYSTYNKCJA XLII
Rozdział 1 (259).
1. Czy wola i czynność zła w tym samym człowieku i co do tej samej
rzeczy są jednym, czy wieloma grzechami. Skoro zaś zła wola i czynność
są grzechem, zwykło się pytać, czy w tym samym człowieku i co do tej samej
rzeczy, te dwie są jednym grzechem, albo różnymi. Jak jeżeli ktoś chcąc
kradnie, miał złą wolę, która jest grzechem; i zły uczynek, który także jest
grzechem. Tych dwoje zaś różni się, mianowicie wola i czyn; lecz czy różne
są grzechy, czy jeden?
[567] 2. Sprzeciw wobec tych, którzy mówią: jeden grzech. Jedni
mówią, że jeden jest grzech.976 Drudzy zaś powiadają,977 że są różne grzechy,
ponieważ skoro wiadomo, że ci dwoje różnią się, nazywają się albo dwa
różne grzechy, albo dwa różne nie grzechy. – Odpowiedź. Inni odpowiadają im, że ci dwoje są różnymi nie grzechami. Nie są bowiem grzechami,
lecz jednym grzechem, ponieważ w obojgu dopuszczono się jednego przekroczenia albo nieposłuszeństwa, czy to chcąc, czy to działając, i jedna jest
tam wzgarda; ale mniejsza, gdy grzech zawarty jest w samej woli, większa
zaś gdy do woli dodany jest także czyn; i dlatego grzech staje się większy,
ale nie liczniejszy, gdy wola służy czynowi.
3. Inny sprzeciw wobec tych samych. Lecz nadto zarzuca się im: Jeżeli tych dwoje jest jednym tylko grzechem, gdy ktoś powziąwszy wcześniej
wolę zła, popełnia później czyn, nie jest winien czegoś innego, jak tylko
czego winien był przed czynem, gdy jeszcze grzech polegał na samej woli.
Nikt bowiem nie jest winien śmierci wiecznej, jak tylko za grzech. Lecz czynem nie został popełniony inny grzech, niż wcześniej popełniony został
wolą; a więc nie za coś innego będzie potępiony on grzesząc czynem, niż
przedtem był, gdy samą grzeszył wolą. – Odpowiedź. Na to także i oni odpowiadają, mówiąc, że zaiste ów złodziej tylko z powodu grzechu staje się
winny; a chociaż jego wola i czyn są jednym grzechem, czego innego jednak stał się winny grzesząc czynem, niż był wcześniej grzesząc samą wolą,
ponieważ winny czynu, który jest czymś innym niż wola, chociaż nie innym
grzechem.
4. Inny zarzut przeciwko tym samym. Również i nadal obstają przy
pytaniu, mówiąc że dlatego tych dwoje są różnymi grzechami, ponieważ są
przekroczeniami różnych przykazań prawa. Innym bowiem przykazaniem
prawa zakazany jest czyn kradzieży, mianowicie:978 Nie kradnij; innym wola kradzieży, mianowicie:979 Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy, która jest
976

Wśród nich autor Summa sententiarum, III,15 (PL 171,1142 B; 113 C).
Na przykład Robert Pullus, Sententiae, VI,2 (PL 186,865 A-B).
978
Wj 20,15; Pwt 5,19.
979
Wj 20,17; Pwt 5,21.
977
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bliźniego twego. A skoro są to dwa różne przykazania, którymi zakazuje się
tych dwojga, widać, że ci dwoje są różnymi przekroczeniami: a więc różnymi grzechami. – Odpowiedź. Na co również oni powiadają, że przykazania
są wprawdzie różne, którymi tych dwojga z osobna się zakazuje, jak Au[568] gustyn uczy, Super Exodum;980 jednak w ich nie przestrzeganiu popada się tylko w jedno wykroczenie i jeden grzech się zaciąga, chociaż nimi
dwie różne rzeczy są zakazane; tak jak na odwrót dwa są przykazania miłości, którymi dwoje nakazuje się miłować,981 jednak zalecana jest nam w nich
jedna miłość.
Rozdział 2 y (260).
1. Czy grzech przez kogoś popełniony jest w nim, aż odpokutuje.
Prócz tego zwykło się pytać, gdy po popełnieniu wolą przez kogoś grzechu,
wola jego uczynienia i czynność przeminęły, jeszcze jednak bez prawdziwej pokuty, czy ten grzech jest w nim aż odpokutuje. Wydaje się, że nie ma
go, ponieważ nie ma woli, która wcześniej była; ani czynności, ponieważ
nie chce i nie czyni tego, czego przedtem chciał i czynił.
2. Odpowiedź wyjaśniająca pytanie. Lecz należy wiedzieć, że na dwa
sposoby mówi się, iż grzech w kimś jest i znika, mianowicie co do czynu
i winy.982 Czynem jest w kimś, gdy to, co jest grzechem, jest w grzeszącym
jako czynność lub chęć; winą zaś gdy przezeń, czy minął, czy jest, duch
człowieka jest zmazany i skażony, a cały człowiek winien wieczystych
męczarni. I nigdy w nikim nie ma grzechu czynem, prócz pierworodnego,
by nie był też winą; ale niekiedy jest winą, gdy przeminął czynem.
Rozdział 3 (261).
1. Jakimi sposobami mówi Pismo Święte: wina. Wina zaś w Piśmie
Świętym wielorako jest brana, mianowicie jako wina, jako kara, jako obowiązek kary doczesnej, lub wiecznej. Jeżeli bowiem jest grzech śmiertelny,
zobowiązuje nas do kary wiecznej; jeżeli powszedni, zobowiązuje nas do
kary doczesnej.
2. Co to jest grzech śmiertelny. Co to jest grzech powszedni. Dwa
bowiem są rodzaje grzechów, śmiertelnych mianowicie i powszednich.
Śmiertelny jest, przez który człowiek zasługuje na śmierć wieczną: „występ980
Quaestiones in Heptateuchum, II, zagadnienie 71 (PL 34,620n; CSEL 28-II, 135-138;
CCL 33, 102nn).
981
Zobacz: Mt 22,37-39.
y
Rozdział 2. Zobacz Summa sententiarum, III,15 (PL 171,1142 B; 176,113 B). – Rozdział 3. Zobacz L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur, 614-623; A. M. Landgraf, Der Begriff des Peccatum habituale, w Dogmengeschichte, IV-1. 100-103. – Rozdział 3,
numer 2. Określenie Augustyna znajduje się w Glossa Mistrza na Tt 1,5 (PL 192,386 A).
982
Zobacz niektóre powagi powyżej, Dystynkcja 32, rozdział 1, n. 6, które mówią także
o grzechu aktualnym.
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kiem bowiem, jak mówi Augu- [569] styn,983 jest to, co godne jest oskarżenia
i potępienia”, powszednim zaś, co człowieka nie obciąża aż do powinności
śmierci wiecznej, zasługuje jednak na karę i łatwo jest odpuszczane.”
Rozdział 4z (262).
1. O sposobach grzechów, które wielorako są wskazywane. – Pierwsze rozróżnienie. Sposoby zaś grzechów mają w Piśmie Świętym rozmaite rozróżnienia: mowa w nim, że grzechy popełnia się dwoma sposobami,
mianowicie żądzą i lękiem, jak przekazuje Augustyn o tym urywku Psalmu:984
Spalona ogniem i rozkopana. Tym dwojgiem bowiem mówi, że wszystkie
grzechy śmiertelne są objęte; i spalone zwie te, które pochodzą z żądzy
źle zapalającej; a rozkopane te, które pochodzą z lęku źle upokarzającego.
Co zachodzi, gdy ktoś pożąda, czego pożądać nie należy, albo lęka się,
czego lękać się nie należy.
2. Drugie rozróżnienie. Gdzie indziej zaś mowa, że grzech popełnia
się trzema sposobami, mianowicie myślą, mową i czynem. Dlatego Hieronim, Super Ezechielem:985 „Ogólnie są trzy grzechy, którym podlega rodzaj
ludzki: albo bowiem myślą, albo mową, albo czynem grzeszymy.” Czasem
dodaje się do nich czwarty sposób, mianowicie przyzwyczajenie: co oznacza
czterodniowy Łazarz.986
3. Trzecie. Mówi się także, że człowiek grzeszy przeciwko Bogu, przeciwko sobie, przeciwko bliźniemu. Przeciwko Bogu, gdy o Bogu źle myśli
jak błędnowierca; albo odważa się przywłaszczyć to, co jest Boga, niegodnie uczestnicząc w sakramentach; albo kiedy krzywo przysięgając imię Boga
naraża na wzgardę. Przeciwko bliźniemu grzeszy, gdy bliźniego niesłusznie
uraża; przeciwko sobie zaś, gdy szkodzi sobie, a nie komuś innemu.
[570] Rozdział 5a (263).
Czym różni się występek i grzech. Różną też ma nazwę: zwie się bowiem i grzechem i występkiem. I „występkiem może jest, jak mówi Augustyn
983

In Ioannem, traktat 41, n. 9 (PL 35,1697; CCL 36,362).
Numer 1. Tekst sporządzony z Summa sententiarum, III,16 (PL 171,1142 C; 176,113 C)
oraz Glossa Mistrza do Ps 79,17 (PL 191,766 A-B). – Numer 2: z Glossa ordinaria do Ez
43,25 (u Mikołaja z Liry, IV,281a). – Numer 3: częściowo z Summa sententiarum, tamże.
984
Enarratio in Psalmum 79,17, n. 13 (PL 36,1026n; CCL 39,1117n).
985
In Ezechielem 43,23-25 (PL 25[1845]427 B; CCL 75,642).
986
Zobacz J 11,39; porównaj Augustyn, In Ioannem, traktat 49, n. 3 (PL 35,1748; CCL
36,421); oraz niżej, Księga IV, Dystynkcja 16, rozdział 1.
a
Rozdział 5. Z Glossa Mistrza na Ga 6,1 (PL 192,162 A); zobacz jego Glossa na Tt 1,6 (386 A)
oraz Summa sententiarum, III,16 (PL 171,1142 D; 176,113 D). – Rozdział 6. Częściowo z Summa
sententiarum, III,16 (PL 171,1142 D; 176,113 D – 114 A); o tym rozdziale tejże Summa zobacz:
L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur, 444n. Zobacz inne przypisy wyżej do
tekstu dodane, gdzie przytaczana jest Glossa ordinaria do Wj 23,22.
z
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w Quaestiones Levitici,987 uchylać się od dobra; grzechem jest czynić zło.
Czym innym bowiem jest uchylać się od dobra, czym innym jest czynić zło.
Grzechem więc jest dokonanie zła, występkiem opuszczenie dobra. Co i sama
nazwa wskazuje. Cóż bowiem znaczy występek, jeśli nie opuszczone? A co
opuszcza, kto popełnia występek, jeśli nie dobro? Albo występkiem jest, co
dzieje się nieświadomie, grzechem co świadomie się popełnia. Bez różnicy
jednak i grzech zwany jest mianem występku i występek mianem grzechu.
Rozdział 6 (264).
O siedmiu wadach głównych. Trzeba prócz tego wiedzieć, że siedem
jest wad głównych albo naczelnych, jak mówi Grzegorz o Księdze Wyjścia,988
mianowicie: pycha, gniew, zazdrość, lenistwo albo smutek, chciwość,
obżarstwo, lubieżność. One, jak mówi Złotousty,989 oznaczone są przez
siedem narodów, które zajmowały ziemię obiecaną Izraelitom przyrzeczoną. Z tych jak gdyby siedmiu źródeł wypływają wszystkie śmiertelne zepsucia dusz. I zwą się one główne, ponieważ z nich rodzi się wszelkie zło. Nie
ma bowiem żadnego, które by nie pochodziło od jednej z nich.
[571] Rozdział 7b (265)
1. O pysze, która jest korzeniem wszelkiego zła. Z pychy zaś rodzi
się wszelkie zło, i to i inne, ponieważ, jak mówi Grzegorz,990 „korzeniem
wszelkiego zła jest pycha, o której mówi się:991 Pycha jest początkiem grzechu każdego”; ona jest „ukochaniem własnej wybitności”.992
2. O czterech rodzajach pychy. Cztery są jej rodzaje, jak mówi Grzegorz:993 „Pierwszy jest, gdy ktoś dobro, które ma, przypisuje sobie; drugi,
987
Quaestiones in Heptateuchum, III, zagadnienie 20 (PL 34,681n; CSEL 28-II,248n;
CCL 33,185nn).
988
Glossa ordinaria do Wj 23,22 (u Mikołaja z Liry, I,173v); z Grzegorza Moralia XXXI,
rozdział 45, n. 87 (PL 76,621 A).
989
To zdanie pod imieniem Złotoustego znajduje się w Glossa ordinaria do Wj 23,23
(u Mikołaja z Liry, I,173c); wyraźniej zaś, lecz bezimiennie, do Pwt 7,1 (tamże, 340n); a obie
glosy dosłownie wzięte są od Jana Kasjana (a nie Złotoustego), Conlationes, konferencja 5,
rozdziały 16 i 23 (PL 49,632 A, 639 B; CSEL 13,140n, 147n). Zobacz J. M. Herrouet, Un texte
de Pierre Lombard, w Bulletin Du Cange, 4(1928)199n; oraz Bulletin de Théologie ancienne
et médievale 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
Glossa ordinaria do Wj 23,22 (u Mikołaja z Liry, I,173 c); z Grzegorza, Moralia,
XXXI, rozdział 45, n. 87 (PL 76,621 A).
991
Syr 10.15.
992
Augustyn, De Genesi ad litteram, XI, rozdział 14, n. 18 (PL 34,436; CSEL 28-I.346).
993
Glossa ordinaria, do Hi 32,8 (u Mikołaja z Liry, III,60v); z Grzegorza, Moralia, XXIII,
rozdział 6, n. 13 (PL 76,258 C).
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gdy wierzy, iż dane jest przez Boga, lecz jednak za jego zasługi; trzeci, gdy
chełpi się, że ma to, czego nie ma; czwarty, gdy gardząc innymi, sam chce
być widziany.” Pycha więc słusznie zwana jest korzeniem wszelkiego zła.
3. Że chciwość jest korzeniem wszelkiego zła. Temu zaś zdaje się
sprzeciwiać, co mówi Apostoł:994 Korzeniem wszelkiego złego jest chciwość;
bo jeżeli chciwość jest korzeniem wszelkiego zła, więc i pychy. Jakim więc
sposobem pycha jest korzeniem i początkiem wszelkiego grzechu?
Rozdział 8c (266).
W jakim znaczeniu obie zwą się korzeniem wszelkiego zła, mianowicie pycha i chciwość. Lecz jedno i drugie uznaje się za słusznie powiedziane, jeżeli pojmujemy, że w obu wypowiedziach zawarte są rodzaje
osobnych grzechów, a nie osobność rodzajów. Żaden bowiem rodzaj grzechu nie istnieje, który by czasem od pychy nie pochodził; żaden także, który
by czasem z chciwości nie płynął. Są bowiem niektórzy ludzie, co z chciwości
stają się pyszni, a jacyś z pychy stają się chciwi. „Jest bowiem, jak mówi Augus- [572] tyn,995 człowiek, który nie byłby miłośnikiem pieniędzy, gdyby
nie myślał, że przez to stanie się wybitniejszy”; i dlatego, żeby się wybić, chce
bogactw. Takiemu z pychy rodzi się chciwość. A jest ktoś, kto nie lubiłby
być wybitnym, gdyby nie myślał, że przez to będzie miał większe bogactwa;
dlatego więc usiłuje się wybić, ponieważ lubi mieć bogactwa. Jemu rodzi
się pycha, to jest ukochanie wybitności, z chciwości. Widać więc, że z pychy
czasem chciwość, a z chciwości czasem pycha się rodzi; i dlatego o obu
słusznie mówi się, że są korzeniem wszelkiego zła.
DYSTYNKCJA XLIIId
Rozdział jedyny (267).
1.e O grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, który zwany jest także
grzechem do śmierci. Jest prócz tego pewien rodzaj grzechu, cięższy
994

1 Tm 6,10.
Z wyjątkiem zakończenia („dlatego więc usiłuje się wybijać...wszelkiego zła”) wszystko
z Glossa Lombarda na 1 Tm 6,10 (PL 192,359 A-B).
995
De Genesi ad litteram, XI, rozdział 15, n. 19 (PL 34,437; CSEL 28-I,347).
d
Zobacz L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur, 631-641; A. M. Landgraf, Sünde wider den Heiligen Geist, w Dogmengeschichte, IV-1,13-69; zobacz także kazanie Mistrza In Pentecoste, jeszcze nie wydane, w rękopisach: Paryskiej Biblioteki Narodowej,
łacińskim 13374, karty 48r-49v; oraz urywek w rękopisie Praskiej Biblioteki Uniwersyteckiej, XXIII. E. 63, karta 117 c-d.
e
Numer 1-2: Prawie wszystko z Glossa Mistrza na Rz 2,5 (PL 191,1339 A-D). Lecz co
oznacza rubryka pod koniec numeru 2: Augustinus, De verbis Domini (także w Glossa,
1339 B i C; x 16c i d; z 9d), nie jest wprost widoczne, ponieważ prawie te same słowa przyc
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i wstrętniejszy od innych, który nazywa się grzechem przeciwko Duchowi
Świętemu. Prawda mówi o nim w Ewangelii:996 Kto zgrzeszyłby przeciw
Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone, ani w tym wieku, ani
w przyszłym; a Jan w Liście kanonicznym:997 Jest grzech do śmierci: i nie
mówię, aby kto zań prosił. Kto bowiem grzeszy przeciwko Ojcu będzie mu
odpuszczone; i kto grzeszy przeciwko Synowi, będzie mu odpuszczone;
kto by zaś zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone,
ani tu, ani w przyszłości.
2. Co to za grzech. Pogląd niektórych. Lecz pyta się, co to jest, ten
grzech przeciw Duchowi Świętemu, albo do śmierci. – Niektórzy [573] mówią,998 że to jest grzech rozpaczy, albo zatwardziałości. Zatwardziałość jest
uporem ducha zakrzepłego w złu, przez nią człowiek staje się nie pokutujący. Przez rozpacz ktoś całkowicie traci zaufanie w dobroć Boga, uznając
że jego złość przekracza wielkość dobroci Bożej, jak Kain, który powiedział:999 Większa jest nieprawość moja, niżbym miał odpuszczenia być
godzien. – Obie zaś nazywane są grzechem przeciwko Duchowi Świętemu,
ponieważ Duch Święty jest miłością Ojca i Syna oraz życzliwością, którą miłują siebie wzajem i nas; ona jest tak wielka, że nie ma kresu. Słusznie więc
mówi się, że grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu ci, którzy sądzą, że ich
złość przewyższa dobroć Boga, i dlatego nie podejmują pokuty, oraz ci,
którzy tkwią w nieprawości tak upartym duchem, że postanawiają nigdy jej
nie opuścić i nigdy do dobroci Ducha Świętego nie powrócić, nadużywając
Boskiej cierpliwości i zbytnio zadufani w miłosierdzie Boże; im złość sama
w sobie podoba się tak, jak zbożnym dobroć. – Augustyn, De verbis
Domini. Ci grzeszą nadmiernym uporem i zarozumiałością, sądząc, że Bóg
nie jest sprawiedliwy; tamci w rozpaczy myślą, że Bóg nie jest dobry, usuwając z tego wzburzonego morza nieprawości przystań Bożego przebaczenia, w której schroniliby się miotani falami. A tą rozpaczą dodają grzechy
do grzechów, mówiąc: Nie ma miłosierdzia, a konieczne jest potępienie
grzeszników.
3. Czy każdy upór albo rozpacz jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Lecz pyta się, czy każdy upór ducha zakrzepłego w złości
i wszelka rozpacz są grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.
tacza Florus z Lyonu jako Ex tractatu Evangelii secundum Ioannem 33 (w Bedae Opera
omnia, VI, Coloniae 1688,53-54). A w rzeczywistości traktat ten włączony jest do zbioru
De verbis Domini jako kazanie 47 (PL 39,2431). Powaga więc jest parafrazą numeru 8 tegoż
Traktatu (PL 35,1651; CCL 36,310n).
996
Mt 12,31-32: Wszelki grzech i bluźnierstwo będzie odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo Ducha nie będzie odpuszczone. I ktokolwiek by rzekł słowo przeciwko Synowi
człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale kto by mówił przeciw Duchowi Świętemu, nie
będzie mu odpuszczone, ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zobacz także Mk 3,28-29; Łk
12,10.
997
1 J 5,16.
998
Glossa ordinaria, na Rz 2,5 (u Mikołaja z Liry, VI,7a).
999
Rdz 4,13.
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4.f Pogląd niektórych. Niektórzy mówią, że wszelki upór i rozpacz są
grzechami przeciwko Duchowi Świętemu. Jeżeli tak jest, niekiedy ten grzech
jest odpuszczany, ponieważ wielu, nawet najbardziej upartych i zrozpaczonych nawraca się, jak mówi Augustyn o tym urywku Psalmu:1000 [574] Przywrócę w głębokość morską: „To jest tych, którzy byli najbardziej
zrozpaczeni”; oraz tam:1001 Ciska swój grad jak okruchy chleba: To znaczy
zatwardziałych czyni nauczycielami innych. Takich nawrócenie ukazane jest
także tam, gdzie mówi:1002 Który wywodzi więźniów w mocy, także i drażniących, którzy mieszkają w grobach. – Według nich grzech ten zwany jest
nieodpuszczalny, nie że nigdy nie jest odpuszczany, lecz ponieważ ledwo
jest odpuszczany i rzadko i z trudem. Bo grad nie rozpuszcza się, jak tylko
pod silnym naporem wiatru.
5. Pogląd innych. Inni zaś przekazują, że nie każdy upór albo rozpacz nazywane są grzechami przeciwko Duchowi Świętemu, lecz tylko te, którym towarzyszy niepokuta. Oni też niepokutę zwą grzechem przeciwko Duchowi
Świętemu, ponieważ Augustyn powiada:1003 „Niepokuta jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.” – Lecz gdy ktoś jest tak zatwardziały, że nie pokutuje, trzeba zbadać, czy innym grzechem jest w nim zatwardziałość, a innym
niepokuta, czy tym samym, lecz na różne sposoby popełnionym. – Według
nich grzech ten zwany jest nieodpuszczalny dlatego, że nigdy nie jest odpuszczany. Stąd też Augustyn mówi,1004 że tylko ten grzech nie może zasługiwać
na darowanie; a Hieronim,1005 że tak grzeszący „godnie pokutować nie może”.
I dlatego słusznie Jan rzecze,1006 i nie mówię, żeby kto zań prosił, ponieważ
kto tak grzeszy, nie może być wsparty modlitwami Kościoła ani tu, ani w przyszłości, mając serce stwardniałe jak kamień, tak jak czyta się o diable.1007
f
Numer 4. Zobacz zagadnienie Lombarda w Glossa na Rz 2,5 (PL 191,1340 A), gdzie
również napisane jest (1340 C) Augustyn do Psalmu 67; porównaj także Glossa Mistrza do
tego urywka (PL 191,614 A). To na Psalm 147 czyta się częściowo w Glossa do tego urywka
(PL 191,1282 A). Zobacz wreszcie Glossa do Psalmu 67,7: „więźniów, ponieważ rozwiązuje
więzy grzechów...; drażniących, mianowicie bluźniących przeciw Bogu” (PL 191,604 C).
O lodzie zobacz Glossa do Psalmu 147,18 (PL 191,1282 D – 1283 A); czego na próżno szukaliśmy u Izydora oraz świeckich pisarzy o przyrodzie. – Numer 5. O tym drugim poglądzie
zobacz zagadnienie przytoczone już w Glossa na Rz 2,5 (PL 191,1340 A oraz B-C), gdzie,
także w rękopisach, przemilczane jest imię Hieronima.
1000
Glossa ordinaria do Ps 67,23 (u Mikołaja z Liry, III,178c); z Augustyna do tego urywka,
n. 31 (PL 36,832; CCL 39,892).
1001
Glossa ordinaria et interlinearis do Psalmu 147,17 (u Mikołaja z Liry, III,304r); z Augustyna do tego urywka, n. 25 (PL 37,1933n; CCL 40,2161).
1002
Ps 67,7.
1003
Sermo 71 (De blasphemia in Spiritum Sanctum), rozdział 12, n. 20 (PL 38,455).
1004
Sermo 71, rozdział 6, n. 10 (PL 38,449).
1005
Glossa interlinearis na Mk 3,29 (u Mikołaja z Liry, V,96v); nieco inaczej Pseudo-Hieronim do tego urywka (PL 30[1846]602 A).
1006
1 J 5,16; jak wyżej Dystynkcja 43, rozdział jedyny, n. 1.
1007
Zobacz Hi 41,15: Serce jego stwardnieje jak kamień; Grzegorz, Moralia, XXXIV, rozdział
6, n. 11: „Ponieważ żadną pokutą nawrócenia nigdy nie zostanie zmiękczone” (PL 76,723 D),
jak w Glossa ordinaria do tego urywka (u Mikołaja z Liry, III,80c).
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Po tym życiu ci, którzy są bardzo źli, zasługami Kościoła nie mogą być
wsparci.1008
[575] 6.g Że inaczej pojmuje się grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jest jeszcze inne oznaczenie tego grzechu. Augustyn bowiem określając ten grzech w księdze De sermone Domini in monte mówi:1009
„Grzech jest do śmierci, gdy po poznaniu Boga przez łaskę Chrystusa, ktoś
walczy z braterstwem i wbrew samej łasce, którą pojednany został z Bogiem,
miotany jest płomieniami zazdrości. Może to znaczy grzeszyć przeciwko
Duchowi Świętemu; mówi się, że grzech ten nie jest odpuszczany; nie ponieważ nie należy litować się nad grzesznikiem, gdy pokutuje, lecz ponieważ
tak wielkie jest zepsucie tego grzechu, że nie może poddać się pokorze
przebłagania. Nawet jeżeli grzech swój złym sumieniem uznać i wyznać jest
zmuszony; jak Judasz gdy powiedział:1010 Zgrzeszyłem, łatwiej pobiegł zrozpaczony na stryczek, niż z pokorą poprosił o przebaczenie. Że dla wielkości
grzechu są tacy, już z potępienia grzechu wierzyć należy.” – Oto przedstawione tu zostało pewne oznaczenie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu,
albo do śmierci, które przekazuje, że grzech ten jest walką z braterstwem
po jego uznaniu, oraz zazdrością łaski po pojednaniu; co można pojąć jako
pewien rodzaj zatwardziałości.
7. Ten przekaz jednak Augustyn przywodząc na pamięć w księdze
Retractationes wyjawia, że trzeba tam coś dorzucić i że nie powiedział
twierdząco. Lecz jednak należało dodać: jeżeli w tej zbrodniczej przewrotności ducha zakończyłby to życie; ponieważ o żadnym najgorszym w tym
życiu nie należy rozpaczać; i roztropnie jest, modlić się za tego, o kim się
nie rozpacza.” Te słowa oznajmiają, że grzech w powyższym określeniu opisany, tylko wtedy powinien być zwany do śmierci, albo przeciwko Duchowi Świętemu, gdy mu nie towarzyszy pokuta; i o żadnym grzeszniku w tym
życiu nie należy rozpaczać, a dlatego za każdego trzeba się modlić.
8.h Stąd owo Janowe:1011 Nie mówię, aby kto zań prosił, wydaje się, że
tak brać należy, iż za kogoś grzeszącego do śmierci lub przeciwko Duchowi Świętemu, gdy skończy swe życie, nie módlmy się; gdy zaś jest w tym
życiu, nie powinniśmy osądzać jego grzechu, ani o nim rozpaczać, lecz za
niego się modlić. – Stąd Augustyn, De verbis Domini, tak mówi o niepokucie,1012 która jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu: „Ta niepo[576] kuta, albo serce nie pokutujące, jak długo ktoś żyje w tym ciele, nie
1008
Augustyn, Enchiridion, rozdział 110 (PL 40,283); zobacz niżej, Księga IV, Dystynkcja 45, rozdział 2.
g
Pod wpływem Augustyna Retractationes, jak niżej, w numerze 7, Mistrz odnosi się do
dzieła De sermone Domini in monte.
1009
Księga 1, rozdział 22, nn. 73,75,74 (PL 34,1266n; CCL 35,82nn).
1010
Mt 27,4-5.
h
Słowa Augustyna i to pod tą samą „rubryką” znajdują się w Glossa Mistrza na Rz 2,5
(PL 191,1340 A-B).
1011
1 J 5,16.
1012
Sermo 77, rozdział 13, n. 21 (PL 191,1340 A-B).
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może być sądzona. O nikim bowiem nie należy rozpaczać, jak długo Boża
cierpliwość do pokuty przywodzi.1013 Dziś jest poganinem, dziś jest niewiernym Żydem, dziś jest błędnowiercą, dziś jest odszczepieńcem: a co jeśli
jutro przyjmie katolicki pokój i pójdzie za katolicką prawdą? A co, jeżeli ci,
których cechujesz jakimkolwiek rodzajem błędu i jak zrozpaczonych potępiasz, zanim skończą to życie, uczynią pokutę i znajdą prawdziwe życie
w przyszłości? A zatem nie sądźcie czegokolwiek przed czasem1014.” Z tego
wynika, że za każdego grzesznika w tym życiu trzeba się modlić, i o żadnym nie należy tracić nadziei, ponieważ może się nawrócić, gdy jest w tym
życiu; ponieważ nie można wiedzieć, o kimś, czy zgrzeszył do śmierci, albo
przeciwko Duchowi Świętemu. Chyba że odszedł z tego życia; albo może
komuś przez Ducha Świętego cudownie zostało objawione.
9. Z powyższych można trochę pojąć, w jaki sposób brany jest grzech
przeciwko Duchowi Świętemu: mianowicie zazdrość łaski walcząca w niepokucie z braterstwem; wydaje się ona zatwardziałością i każdego niepokutującego zatwardziałością oraz rozpaczą. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie
każdy, kto nie pokutuje, może być nazwany nie pokutującym, ponieważ
niepokuta należy ściśle do zatwardziałego, a jak chcą niektórzy, także zrozpaczonego.
10. Inne oznaczenie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. O tym
również grzechu przeciwko Duchowi Świętemu rozprawiając, Ambroży
w dziele De Spiritu Sancto,1015 przekazuje określone oznaczenie mówiąc:
„Dlaczego Pan powiedział:1016 Ktokolwiek by rzekł słowo przeciwko Synowi
Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, a kto by mówił przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone, ani w tym wieku, ani w przyszłym. Starannie rozważ. Czy inna jest obraza Syna, inna Ducha Świętego?
Tak jak jedna godność, tak jedna zniewaga. Lecz jeżeli ktoś zwiedziony
pięknem ciała ludzkiego, opieszalej myśli o Ciele Chrystusa niż zasługuje,
ma winę, nie jest jednak wykluczony od przebaczenia. Jeżeli zaś ktoś zaprzecza godności Ducha Świętego, majestatu i potęgi wiecznej, i myśli, że nie
w Duchu Bożym wyrzucane są demony, lecz przez Belzebuba,1017 nie może
być wezwania przebaczenia tam, gdzie jest pełnia świętokradztwa.” Dość
otwarcie wyjaśnione tu jest, co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. – Co zdaje się zgadzać z tym opisem Augustyna, w którym mówi się,
że grzech ten jest zazdrością łaski [577] walczącą z braterstwem. Kto
bowiem po poznaniu prawdy zaprzecza prawdy Ducha Świętego, i mówi,
że jego dzieła są Belzebuba, nie waha się zazdrościć mocy, dobroci i łaski
Boga.
1013

Zobacz: Rz 2,4.
1 Kor 4,5.
1015
Księga I, rozdział 3, n. 54 (PL 16[1845]717 A-B; CSEL 79,37n).
1016
Mt 12,32.
1017
Zobacz: Mt 12,24-28.
1014
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11.i A więc ta różnica słów1018 nie tak powinna być brana, jakoby trzech
osób różne były zniewagi; lecz różne są tam rodzaje grzechów. Bowiem jako
grzech przeciw Ojcu pojmuje się ten, który popełniany jest ze słabości, ponieważ Pismo Święte często Ojcu przypisuje moc; grzech przeciw Synowi,
który popełniany jest z niewiadomości, ponieważ Synowi przydziela się
mądrość; trzeci został wyłożony.1019 Kto więc grzeszy albo ze słabości, albo
z niewiadomości, łatwo dostępuje łaski; lecz nie ten, kto grzeszy przeciw
Duchowi Świętemu. Skoro zaś jedna jest moc, mądrość, dobroć Trzech,
dlaczego Ojcu częściej przyznawana jest moc, Synowi mądrość, Duchowi
Świętemu dobroć, powiedziane zostało wyżej.1020
DYSTYNKCJA XLIVk
Rozdział 1 (268).
1. O mocy grzeszenia, czy człowiek albo diabeł ma od Boga. Po powyższym godne rozważenia jest, czy moc grzeszenia mamy od Boga, czy ze
siebie.
[578] 2. Pogląd niektórych, że nie jest od Boga, lecz błędny przez
podobieństwo. Niektórzy sądzą, że moc dobrego postępowania mamy od
Boga, moc zaś grzeszenia nie jest od Boga, lecz od nas lub od diabła; tak
jak złą wolę nie od Boga mamy, lecz od siebie i od diabła, tylko zaś dobrą
mamy od Boga. – Zasada dowodzenia, że dobrej woli człowiek nie ma,
jak tylko od Boga. – Augustyn w księdze De fide ad Petrum:1021 „Początek bowiem dobrej woli i myśli nie rodzi się człowiekowi z samego
siebie, lecz przez Boga jest przygotowany i dany, Bóg w tym jawnie ukazał,
że ani diabeł, ani któryś z aniołów jego, odkąd zostali strąceni w tę ciemność,
i
W starszej postaci Glossa na Rz 1,20, o której wyżej, Księga I, Dystynkcja 34, rozdział 4
wraz z przypisem do niego, po słowach tam odpisanych: „...okazała się odeń oddalona”,
następuje tekst: „i stąd jest, że w Ewangelii Pan mówi: Kto zgrzeszyłby przeciw Ojcu, będzie
mu odpuszczone; i kto zgrzeszyłby przeciw Synowi, będzie mu odpuszczone; kto zaś zgrzeszyłby przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie miał odpuszczenia ani tu, ani w przyszłości.
Kiedy grzeszymy z ułomności, mówi się, że grzeszymy przeciw Ojcu, jakby przeciw mocy;
gdy zaś z niewiadomości, przeciw Synowi, jakby przeciw mądrości; kiedy ze złej woli i zatwardziałości, przeciw Duchowi Świętemu, jakby przeciw miłości, ponieważ Duch Święty
jest miłością Ojca i Syna; i te dwa pierwsze łatwo są przebaczane; trzeci zaś nie. Moc przeto i mądrość i dobroć Boga przez to, co zostało uczynione, pojęli, albo pojąć mogli” (x 13b-c;
z 7d-8a). Ten dodatek, którego brak w wydaniu, zależy wprost od Hugona, De amore sponsi
ad sponsam (PL 176,989 A-B).
1018
Jak wyżej, Dystynkcja 43, rozdział jedyny, n. 1.
1019
Jak wyżej, Dystynkcja 43, rozdział jedyny, n. 2nn.
1020
Jak Wyżej, Księga I, Dystynkcja 34, rozdział 4, n. 2.
k
Zobacz A. M. Landgraf, Die Abhängigkeit der Sünde von Gott, w Dogmengeschichte,
I-2,238-248.
1021
Rozdział 3, n. 32 (dzieło Fulgencjusza, PL 65,687 C; CCL 91 A,733).
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nie mógł albo nie będzie mógł odzyskać dobrej woli. Bo jeśliby było możliwe, aby ludzka natura, gdy odwrócona od Boga utraciła dobroć woli,
sama ze siebie mogła ją znowu mieć, tym bardziej mogłaby to mieć natura
anielska, która im mniej obciążona jest wagą ziemskiego ciała, tym bardziej
byłaby obdarzona tą zdolnością.” – A więc człowiek albo anioł nie może od
siebie mieć dobrej woli, lecz złą. Podobnie też mówią o mocy, podobnie
do woli rozprawiając o mocy dobra i zła, że ta jest od Boga, a nie tamta.
3. Powagami popiera, że moc grzeszenia jest od Boga. Lecz wieloma świadectwami Świętych niewątpliwie wykazuje się, że moc zła jest od
Boga, od którego jest wszelka moc. Mówi bowiem Apostoł:1022 Nie ma
zwierzchności jeno od Boga; co nie tylko o mocy dobra, lecz i zła trzeba
rozumieć, skoro Piłatowi Prawda rzecze:1023 Nie miałbyś żadnej mocy nade
mną, gdyby ci z góry dana nie była. – Augustyn, Super Psalmum 85:
„Złość bowiem ludzi, jak mówi Augustyn,1024 ma przez siebie żądzę szkodzenia, mocy zaś, jeśli on nie da, nie ma. I dlatego diabeł zanim coś zabrał
Hiobowi, mówił Panu:1025 Ściągnij rękę twoją, to jest: daj moc”; „ponieważ
moc nawet szkodzących nie jest, jak tylko od Boga,1026 jak mówi Mądrość:1027
Przeze mnie królowie królują, i tyrani przeze mnie dzierżą ziemię. Dlatego i Hiob mówi o Panu:1028 On czyni, aby królował człowiek obłudny dla
grzechów ludu. [579] A o ludzie Izraelskim Bóg mówi:1029 Dałem im króla
w zapalczywości mojej.” – Augustyn, Super Genesim:1030 „Wola bowiem
szkodzenia może być z ducha człowieka, moc zaś nie jest, jak tylko od Boga,
i to z ukrytą i stosowną sprawiedliwością”; „bo przez moc daną diabłu,1031
Bóg swoich czyni sprawiedliwymi.” – O tym także Grzegorz w Moralia1032
mówi: „W przestępstwie jest wyniosłość nadęcia, a nie ład mocy. Bóg daje
moc, wyniosłość zaś mocy wynalazła złość naszego ducha. Usuńmy więc,
co jest z naszego ponieważ nie jest potępiana sprawiedliwa moc, lecz zła
czynność.” – Tymi powagami i wieloma innymi jawnie wykazuje się, że nikt
nie ma mocy dobra1033 i zła jak tylko od sprawiedliwego Boga, chociaż sprawiedliwość jest ci zakryta.
1022

Rz 13,1.
J 19,11.
1024
Prawidłowo: Enarratio in Psalmum 32, mowa 2, n. 12 (PL 36,291; CCL 38,263);
zobacz jednak Enarratio in Psalmum 85, n. 9 (PL 37,1088; CCL 39,1183n).
1025
Hi 2,5.
1026
Augustyn, De natura boni, rozdział 32 (PL 42,561; CSEL 25,870).
1027
Prz 8,15-16, według Septuaginty.
1028
Hi 34,30, według Septuaginty.
1029
Oz 13,11.
1030
Księga XI, rozdział 3, n. 5 (PL 34,431; CSEL 28-I,337); zobacz także słowa Augustyna,
jak wyżej, Dystynkcja 21, rozdział 4, n. 1.
1031
Augustyn, De natura boni, rozdział 32 (PL 42,561; CSEL 25,871).
1032
Księga 26, rozdział 26, n. 48 (PL 76,378 A).
1033
Niektóre rękopisy te ostatnie słowa przypisują Augustynowi. Zobacz: Enarratio in
Psalmum 61,12-13, n. 21 (PL 36,744; CCL 39,789); oraz Glossa Mistrza na Rz 13,2 (PL
191,1504 C).
1023
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Rozdział 2 (269).
1. Czy czasem trzeba oprzeć się mocy. Tu rodzi się pytanie, którego
nie należy pominąć milczeniem. Powiedziane bowiem zostało wyżej, iż moc
grzeszenia i szkodzenia człowiek, albo diabeł, ma tylko od Boga. Apostoł
zaś mówi,1034 że kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. Skoro więc diabeł ma z Bożego zrządzenia moc zła, nie
należy sprzeciwiać się jego mocy.
2.l Że niekiedy trzeba się sprzeciwić mocy. Lecz należy wiedzieć,
że Apostoł mówi tam o władzy świeckiej, mianowicie królu i władcy i tego
rodzaju: im nie należy przeciwstawiać się w tym co Bóg nakazuje im wykonywać, mianowicie w daninach1035 i tego rodzaju. – Jeśliby zaś jakiś władca,
albo diabeł, nakazał coś, albo radził przeciwko Bogu, wtedy trzeba się opierać. Stąd Augustyn, określając kiedy należy opierać się władzy, w księdze
De natura boni powiada:1036„Jeżeli władza nakazuje to, czego nie powinieneś czynić, tu zaiste wzgardź władzą, lękając się władzy wyż- [580] szej.
Zwróć uwagę na stopnie ludzkich spraw. Jeżeli coś każe nadzorca, czy należy czynić, jeżeli nakazuje wbrew prokonsulowi? Znowu, jeżeli coś sam
prokonsul nakazuje, a co innego każe Cesarz, czy wątpi się, że wzgardziwszy tamtym, trzeba służyć temu? Jeżeli więc coś innego nakazuje Cesarz,
coś innego Bóg, wzgardziwszy nim, trzeba słuchać Boga.” Mocy więc diabła
lub człowieka wtedy przeciwstawiamy się, gdy coś przeciw Bogu radziła;
nie opieramy się w tym zarządzeniu Bożemu, lecz jesteśmy posłuszni: tak
bowiem Bóg przykazał, byśmy w złu nie słuchali żadnej władzy.
KOŃCZY SIĘ KSIĘGA DRUGA.

1034

Rz 13,2.
Powaga Augustyna wzięta jest z tej samej Glossa na Rz 13,2 (PL 192,1505 B); przez
nieuwagę zaś Mistrz powyższą rubrykę De natura boni (1504 D, lecz raczej do słów „Niesprawiedliwe bowiem nie jest...”) do tych słów przenosi. W niektórych rękopisach Sentencji rubryka słusznie jest poprawiona na De verbis Domini, mianowicie kazanie 6 (obecnie
kazanie 62).
1035
Zobacz Rz 13,6-7; Mt 23,2.
1036
Raczej w Sermo 62. rozdział 8, n. 13 (PL 38,420n).
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AMBROZJASTER
Haec non nominat opera sed fructus... 60.
Homo subiectus peccato... 555.
Manifestum... omnes in Adam... 501.
Non habitat peccatum in animo... 507.
Omne verum a quocumque dicitur... 320n.
Omnia quidem potest Deus... 294.
Omnis... ratio sapientiae... in eo... 257.
Per hoc intelligitur Patrem esse... 163.
Quomodo habitat peccatum in carne... 507.
Ut Deus, qui natura invisibilis est... 69
AMBROŻY
Aliud horum significat aeternitatem... 66.
Cum dudum audierint quidam... 212.
Cum omnis creatura... circumscripta... 264.
Cum unum dicimus Deum, unitas... 187n.
Deus et Dominus nomen est naturae... 64.
Ego Filium natum esse confiteor... 104.
Est in Patre et Filio... una divinitas... 186.
In nomine ait, non in nominibus... 67.
Licet multi dicantur spiritus... 128.
Non est diversa... aequalitas... 186.
Non est ipse Pater qui Filius... 189.
Omne quod natum est, principium... 103.
Omnis mutabilis est creatura... 128.
Pater et Filius divinitate unum sunt... 186.
Quando Adam solus erat... 493.
Quis est qui dicit: Misit me... 133.
Quo purius niteat fides... 178.
Quod unius est substantiae, separari... 186.
Sed quaeris a me quomodo si Filius... 105.
Unum dixit ne fiat discretio potestatis... 67.
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AUGUSTYN
A summe et aequaliter et immutabiliter... 318.
Absit ut ideo potentior sit Pater... 92.
Abstinere a cibo non est substantia... 535.
Acute sane quidam respondit haeretico... 89.
Ad iustitiam faciendam... liber... 466n.
Ad Verbum Dei pertinet... ubique... 274.
Adam, perdita caritate, malus... 493.
Adam, praeter imitationis exemplum... 501.
Admonemur, si utcumque videre... 74.
Aliae atque aliae voluntates... 549.
Aliae essentiae... capiunt accidentia... 97.
Aliquando bona voluntate homo vult... 325.
Aliter sapientia mittitur... 136.
Alius est Pater in persona... 192.
Angeli illo fruentes iam beati sunt... 57.
Anima facta est similis Deo... 408.
Animae si libero ad faciendum... 481.
Animadverte primo quare omnis creatura... 98n.
Bonae voluntatis et cogitationis... 578.
Caritas Dei hic dicta est virtus... 151.
Carnalibus cogitationibus pleni... 85.
Confiteor Deum Patrem... genuisse... 86.
Cooperando Deus in nobis perficit... 470.
Creator relative dicitur... 220.
Creaturarum natura caelestium mori... 360.
Credamus Patrem et Filium et Spiritum Sanctum... 76n.
Credamus rerum creatarum... causam... 332.
Credimus unum Deum... 80.
Cum anima quodam modo immortalis... 97.
Cum Apostolus Adam praevaricatorem... 442.
Cum coronat merita nostra... 484.
[585] Cum de sempiterna re... dicatur est... 96.
Cum decedant et succedant tempora... 276.
Cum ex tempore cuiusque mente... 136.
Cum homine in Deo frueris... 58.
Cum igitur quaeritur quid tres... 182, 183.
Cum in Deo sint omnia quae condidit... 269.
Cum resurrexisset Christus... 127.
Cum sapiens Deus dicitur... 234n.
Cum vero audimus omnia esse ex Deo... 216.
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Cur non haec tria simul unam personam... 182.
Custoditionem legis dicit Apostolus... 562.
Daemones aëria dicuntur (sunt) animalia... 366.
De Christo scriptum est quod acceperit... 129n.
De Filio Dei... cum Patre semper fuit... 91.
Dederat Deus homini bonam voluntatem... 451.
Dei Filius aequalis Patri... 140.
Dei voluntas causa prima est... 309.
Deo hoc est esse quod est fortem esse... 100.
Deus est quaedam substantia... 245.
Deus cum Verbum genuit... 82.
Deus futurorum praescius... praedixit... 278.
Deus nec per loca nec per tempora... 97.
Deus non alicubi est... 274.
Deus non est magnus ea magnitudine... 180.
Deus omnipotens non potest mori... 295.
Deus omnipotens... semper idem, movet... 271.
Deus Pater, qui verissime se indicare... 82.
Deus quasdam voluntates suas... 326.
Deus solus scrutatur corda... 551.
Deus ubique est, cui... propinquamus... 269.
Dicimus Deus solum esse... Trinitatem... 80.
Dicimus ea re nos frui... 58.
Dicitur Filius consilium de consilio... 82n.
Dicitur relative Pater... principium... 216n.
Eis aufertur excusatio... ignorantia... 446.
Eo quippe filius quo verbum... 207.
Erraverunt homines ea quae de Christo... 140.
Est ergo Dei Filius... aequalis... 141.
Est itaque Deus... substantia... 95.
Eundem Spiritum Sanctum datum cum... 127.
Ex ineffabili potentia Dei... 365.
Ex ipso ait propter Patrem... 68.
Filius non hoc tantum habet nascendo... 155.
Finis fidelium Christus est... 548.
Firmissime tene... concipitur... 499.
Forte aliquis cogat ut dicamus... 133.
Forte virtutes quas... amamus... 59.
Fruimur cognitis... utimur eis... 57.
Gratia per baptismum id agitur... 512

553

554

Haec est imago in qua homines... 553.
Haec igitur tria non sunt tres vitae... 72.
Haec trinitas mentis... imago... 75.
Hanc autem seductionem... Apostolus... 442.
His nominibus relative ostenduntur... 156.
Hoc est Deo esse quod sapere... 82.
Hoc est ibi esse quod sapere... 81.
Hoc genuit Pater quod est... 87.
Hoc solum non potest Deus... 301.
Humana inopia, quaerens quid... tria... 185.
Id dici accipimus cum dicitur verbum... 214.
Id ergo in rebus considerandum... 56.
Ideo Christus dicitur virtus et sapientia Dei... 83.
Ideo nusquam scriptum est quod Deus... 139.
Illa mala quae ab iniquis fideles pie... 318.
Illius enim gratiae percipiendae... 477.
Illo frueris quo efficieris beatus... 58.
Illud nostrum quod in actione... 456.
Illud praecipue teneamus... nomina... 178.
Illud quod in parvulis dicitur... 516.
Illud unum peccatum, in loco... 521.
In Christo lex iustitiae... 548.
In Dei substantia non est aliquid... 102.
In essentia veritatis, ... verum esse... 170.
In illa summa Trinitate... intervalla... 118.
In illa Trinitate... aliud est genuisse... 197.
In omni mutabili natura nonnulla mors... 97.
In omnibus aequalis est Patri Filius... 113.
In Patre... unitas, in Filio aequalitas... 228.
In Patris nomine ipse Pater... 209.
In promptu est intelligere de Spiritu Sancto... 138.
In templo suo habitat Deus... 266.
In Trinitate tria sunt: unus... 113, 238n.
Infirmitas prona ad ruinam... 428.
Intelligamus Deum... bonum... 100.
Interest plurimum qua causa... 558n.
Ipsum arbitrium liberandum est... 473.
Ista impoenitentia vel cor... 575n.
Istas poenas pauci vident... 537.
Iustitia magna virtus animi... 480.
Libero arbitrio male utens homo... 465.
Licet humana mens non sit eius naturae... 72.
Loquendi causa de ineffabilibus... 182.
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[586] Magna Dei potentia est, non posse mentiri... 295.
Malitia nempe hominum... 578.
Melior est fidelis ignorantia... 292.
Melior est ‘semper natus’... 107.
Mens amare seipsam non potest... 73.
Mens et notitia eius et amor... 75.
Mitissima sane poena eorum... 521.
Nemo computet bona opera... 557.
Nequaquam dubitare debemus... 526.
Nescio cur, sicut sapientia... 111.
Nihil in Deo secundum accidens dicitur... 198.
Non alio magnus, alio Deus est... 160.
Non aliquis discipulorum Christi... 129.
Non debemus ideo evangelizare... 549.
Non dicturi sumus caritatem... 144.
Non eo ipso quod de Patre natus... 135.
Non ergo Pater solus nec solus Filius... 176.
Non est aliud Deo esse, aliud personam... 181.
Non est aliud Filius quam illud... 86.
Non est fruendum nisi Trinitate... 59.
Non est hoc dicere ingenitum... 209.
Non est putandum... homo... elatio... 439.
Non fit aliquid nisi Omnipotens... 311.
Non frustra in hac Trinitate... Verbum... 119.
Non frustra putandum est... diabolum... 344.
Non frustra putari potest... diabolum... 344.
Non fuit corruptio corporis... 515.
Non ideo atrbitrandum est minorem esse... 137.
Non ideo carent libero arbitrio... 360.
Non ideo minorem Spiritum Sanctum... 129.
Non ista ex aliquo tempore cognovit... 276.
Non latuit angelos mysterium... 382.
Non pigebit me... quaerere... 62.
Non potest dici Trinitas pater... 200.
Non propter hoc naturam summi boni... 102.
Non quasi speciosa magnitudine... 273.
Non quoniam Deus Trinitas est... 171.
Non sunt ergo audiendi... 411.
Non tres deos, sed unum Deum... 79.
Non vult Deus ut peccet homo... 322.
Nostrum est credere et velle... 490.
Nulla creatura est ante saecula... 338.
Nulla res est quae se ipsam gignat... 77.
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Nullo sapiente homine auctore fit... 319.
Nullus horum alium aut praecedit... 159.
Nummus, cum dicitur pretium, relative... 221.
Omne verum a veritate verum est... 320.
Omnes catholici tractatores... 62.
Omnia fecit Deus valde bona... 346.
Omnia praecepta divina... 548.
Omnia quidem potest Deus... 294.
Omnipotentis voluntas multa potest... 302.
Omnis doctrina vel rerum est... 55.
Omnis natura bonum est... 532.
Omnis perturbatio passio... 541.
Opera nostra... possunt... videre... 551.
Oportet et Creatorem per ea quae facta... 70.
Pater Deus, de nullo genitus Deo... 85.
Pater est principium totius divinitatis... 137, 215.
Pater et filius unius... substantiae... 253.
Pater ipsa sapientia est... 83.
Pater principium est sine principio... 216.
Pater solus non est ab alio... 124.
Pater ut haberet Filium de se ipso... 80.
Peccati reum tenere quemquam... 489.
Peccatum ad mortem est... 575.
Per donum quod est Spiritus Sanctus... 152n.
Per gratiam baptismatis... 513.
Persona ad se dicitur... 181, 190.
Placuit universitatis creatori... 437.
Possunt intelligi plura peccata... 518.
Praedestinatione Deus ea praescivit... 538.
Primum secundum auctoritates Sacrae Scripturae... 63.
Princeps vitiorum dum vicit... 493.
Probet se quisque... profecerit caritas... 148.
Propter unitatem naturalem totus Pater... 161.
Quae tria in mente naturaliter... 74.
Quamquam per hoc quod dicit hodie... 106.
Quamvis diversum sit esse patrem... 213.
Quamvis ea quae mala sunt... non... bona... 315.
Qui putant eius esse potentiae Deum... 78.
Qui quaerit quare voluerit Deus mundum... 308.
Quia bonus est Deus, sumus... 59, 332.

Skorowidz

Powagi

Quia dum sibi invicem vir... 509n.
Quidquid ad se dicitur... sublimitas... 179n.
Quidquid ad se dicuntur, non... 207.
Quidquid casu fit... 531n.
Quocirca ridenda est dialectica... 89.
Quod credimus, nostrum est... 490.
Quod datum est, et ad eum qui dedit... 157.
Quod de corpore mortuo... 499.
Quod de Patre natum est, ... refertur... 158.
Quod dictum est, Filii caritatis... 85.
Quod proprie singula in Trinitate persona... 180.
[587] Quod putatur diabolus... 346.
Quod relative dicitur, non indicat substantiam... 81.
Quodam modo creatus... immortalis... 424.
Quomodo beatus inter angelos... 349.
Quomodo praeputium per circumcisionem... 509.
Recte ipse Deus Trinitas intelligitur beatus... 79.
Res quibus fruendum est nos beatos... 194.
Satis est christiano rerum creatarum... 80.
Scientia Dei est ipsa sapientia... 280.
Semper in nobis voluntas libera... 468.
Semper procedit Spiritus Sanctus ab aeternitate... 154.
Si caritas qua Pater diligit Filium... 113.
Si de Patre et Filio procedit Spiritus Sanctus... 120n.
Si Dei Filius virtus et sapientia Dei... 104.
Si dixisset tantum ‘te fruar’... 58.
Si essentia genus est, species persona... 165.
Si fruitur [nobis Deus], eget bono... 59.
Si gignens ad id quod gignit... 217.
Si hoc adiutorium vel angelo... 451.
Si illud iubeat potestas... 579n.
Si in donis Dei nihil maius caritate... 143.
Si in illa natura... una... persona... 64.
Si inhaeseris atque permanseris... 60.
Si propter se homo diligendus... 58.
Si sic esset una persona... 77.
Si Spiritus Sanctus filius diceretur... 122.
Sic Christum Dei Filium... crede... 82.
Sic factus est homo rectus... 451.
Sic habetur in natura uniuscuiusque... 102
Sicut ab eo quod est esse... essentia... 100n.
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Sicut corpus carnis nihil... 131.
Sicut dicis ‘Spiritus Sanctus genuit’... 88.
Sicut enim morbis ac vulneribus... 527.
Sicut Filio praestat essentiam... 155n.
Sicut illi primi parentes... 522.
Sicut in illo coniugio primorum... 458.
Sicut natum esse est Filio... 153.
Sicut nostra scientia scientiae Dei... 88.
Sine Spiritu Sancto constat Christum... 147.
Solum Patrem dicimus, non quia... 175.
Spiritum Sanctum nec genitum nec ingenitum... 124.
Spiritus mali quaedam vera... 362.
Spiritus Sanctus commune est aliquid Patris... 113.
Spiritus Sanctus in tantum donum Dei est... 153.
Spiritus Sanctus ineffabilis Patris Filiique communio... 201n.
Spiritus Sanctus nec Patris est solius... 110.
Spiritus Sanctus non de Patre procedit... 126.
Spiritus Sanctus procedit de Patre non... natus... 122.
Spiritus Sanctus qui non Trinitas... 154, 201.
Spiritus Sanctus ubi sit dictus caritas... 112.
Substantia intelligitur id quod... 546.
Substantiam Dei sine... commutatione... 98.
Summum malum nullum modum habet... 530.
Superna Ierusalem, mater nostra...376.
Talem potuit Deus hominem fecisse... 304.
Tanto maiori iniustitia... 521.
Tempora variata sunt, non fides... 293.
Teneamus Patrem et Filium et Spiritum Sanctum... 63, 103.
Tres personas eiusdem essentiae... 88, 192.
Trinitas est unus et solus et verus... 61.
Trinitas haec unius... substantiae... 87.
Trinitas nullo modo potest dici filius... 202.
Una est Trinitatis essentialiter divinitas... 215.
Unde est dilectio nisi... a Spiritu Sancto... 149.
Utendum est hoc mundo... 56.
Uti est assumere aliquid... 57.
Utrique legimus: Ut simus... 86.
Verbum quidem solus Filius accipitur... 206.
Video infirmae cogitationi... 362.
Viderunt summi philosophi nullum... 69.
Voluntas est per quam fruimur... 60.
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BEDA
Cum ad nos Angeli veniunt... 272.
Cum Spiritus gratia datur hominibus... 126.
Decebat ut dies a luce... 391.
Hoc superius caelum... 340.
In eo quod dicit faciamus... 406.
Non sunt ergo audiendi... 411.
Notandum quod mentem hominis... 370.
Occidente luce paulatim... 392.
Spiritus immundus... venenum... 370.
FULGENCJUSZ [PSEUDO AUGUSTYN]
Praeparavit Deus malis ignem... 287.
Alius est Pater in persona... 192.
Bonae voluntatis et cogitationis... 578.
Deus cum Verbum genuit... 82.
Deus Pater, qui verissime se indicare... 82.
[588] Firmissime tene... concipitur... 499.
In Dei substantia non est aliquid... 102.
In illa Trinitate sancta aliud est... 197.
Nullus horum alium aut praecedit... 159.
Pater Deus de nullo genitus... 85.
Si in illa natura... una... persona... 64.
Si sic esset una persona... 77.
Sic Christum Dei Filium... crede... 82.
Teneamus Patrem et Filium et Spiritum Sanctum... 103.
Una est Trinitatis essentialiter divinitas... 215.
GENADIUSZ
Animas hominum non esse ab initio... 421.
Daemones per inergiam... 369.
GRZEGORZ WIELKI
Contemnenti qui non vult... 537.
Dominus Deus Iesus, in eo quod... 106.
In illa summa civitate... 372.
Licet Deus communi modo... insit... 264.
Multi voluntatem Dei peragunt... 323.
Omnes in peccatis nati sumus... 499.
Peccatum quod poenitentia... 539.
Quanto in eo subtilior... 355.
Quid est quod ibi nesciant... 383.
Superna illa civitas... 376.
Tumoris elatio... 579.
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HIERONIM
Ab Arianorum praesule hypostaseon... 197.
Cetera cum sint liberi arbitrii... 361, 462.
Credimus in Spiritum Sanctum, qui de Patre... 119.
De Filio Dei... scriptum est... 91.
Deus solus qui exordium non habet.... 95.
In Sacra Scriptura ‘quis’ saepissime... 105.
Magna dignitas animarum... 380.
Non est prorsus in Trinitate gradus... 196.
Omne quod est, aut ingenitum est... 125.
Sex millia necdum nostri temporis... 338.
Solus Deus est in quem peccatum... 359, 462.
Spiritus Sanctus nec Pater est nec Filius... 112.
Spiritus Sanctus Pater non est... 124.
Tria generalia delicta... 569.
HILARY
Absolutius voluit intelligi... 64.
Affert plerisque obscuritatem... 161.
Aliud est sine auctore semper... 109.
Comparatio terrenorum ad Deum nulla... 249.
Conserva hanc, oro, fidei meae... 120.
Cum dicit Christus: Sicut Pater... 108.
Dominus dicit: Qui me videt... 185.
Donat Pater Filio tantum esse... 109.
Eandem naturam habet genitus... 84.
Eos qui dicunt... esse Filium... 91.
Esse non est accidens Deo... 96.
Est unus ab uno, scilicet... 211.
Fateamur ergo quod Pater... 162.
Homo aut aliquid ei simile... 249.
Intelligentia dictorum... 84, 192, 540, 547.
In Deo totum quod est vivit... 108n.
In Sancto Spiritu tuo... misso... 120.
Ipso quo Pater dicitur... auctor... 218.
Imago eius ad quem... species... 227.
Minus forte expresse videtur... 231.
Nativitas Dei non potest... 83, 156.
Nativitas proprietas est... 241.
Natura filius est, quia... 88.
Naturae cui contradicis... unitas... 236n, 297.
Nemo ambigit quin quae in rebus... 109n.
Nihil nisi natum habet Filius... 83.
Non ex compositis Deus... vita... 101.
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Non humano modo ex compositis Deus... 101.
Non per desectionem... ex Deo Deus... 156.
Nos unigenitum Deum in forma Dei... 84.
Numquid unigenito Dei contumelia... 84.
Optimus lector est qui dictorum... 239.
Qui dixit: Faciamus hominem... 64.
Si igitur donantes auctoritate... 141.
Si quis innascibilem... Filium... 228.
Si semper Patri proprium est... 199.
Unigenitus Deus cum natus sit... 87.
Utriusque natura non differt... 241.
Vero Patri solus... vere Filius... 200.
Vivens Deus... potestas est... 108.
JAN ZŁOTOUSTY
Non, ut haereticus inanitur... 394n.
Omnipotens dicitur quia posse... 296.
Sicut multa de Deo intelligimus... 267.
[589] JAN DAMASCEŃSKI
Characteristica idiomata... 243.
Communia et universalia... 167n.
Confitemur deitatis naturam... 161.
Differentiam hypostaseon... 205n.
Esse quidem intemporaliter... 205.
In deitate unam naturam... 196.
Non differunt ab invicem... 205.
Substantia significat communem... 168.
ORYGENES
Omnia quae Dei sunt... 101 (przypis).
Puto sane quia sancti... 358.
Salvator noster est sapientia... 107.
Serpens hostis contrarius veritati. 347.
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III. [590] PISARZE I DZIEŁA
ABELARD, zobacz Piotr Abelard.
ADEMAR ze Świętego Rufa w Walencji: 244n.
ALBERT WIELKI, i początek Dystynkcji 15 Księgi Drugiej: 398.
ALCHER z Clairvaux(?): De diligendo Deo (PL 40,847nn): 334.
ALEKSANDER III, zobacz Roland Bandinelli.
ALEKSANDER z Hales, i początek Dystynkcji 18 Księgi Pierwszej: 152; początek Dystynkcji 27 Księgi Drugiej: 480. – Glossa in Sent. I (Quaracchi
1951), dystynkcja 32, rozdział 1, n. 5: 241.
ALIPIUSZ, Epistola (Aug.) 186 ad Paulinum (PL 33; CSEL 57), rozdział 3:
472; rozdział 10: 471; zobacz też Augustyn, Epistola 170.
ALKUIN: Interrogat. et resp. in Genesim (PL 100,516nn): 388.
AMBROZJASTER, In Epist. S. Pauli (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.
– Quaestiones Vet. et N. Test. (PL 35,2213nn; CSEL 50), zagadnienie 97:
294; zag. 106: 294; zag. 122: 186.
AMBROŻY, De fide (PL 16[1845]527nn; CSEL 78,1nn). Księga I, rozdział
1: 64, 67; rozdział 2: 186, 187, 189; rozdział 8: 104; rozdział 9: 104; rozdział 10: 104n; rozdział 11: 66, 103, 104. - Księga II prolog: 178; rozdział
1: 186; rozdział 3: 186; rozdział 6: 462; rozdział 8: 186. – Księga V, rozdział 3: 186; rozdział 16: 258. – De incarnationis dom. Sacramento (PL
16[1845]817nn; CSEL 79,223nn), rozdział 8: 212. – De officiis (PL
18[1845]23nn), Księga I, rozdział 30: 557. – De paradiso (PL 14[1845]
275nn; CSEL 32,265nn), rozdział 8: 529. – De Spiritu Sancto (PL 16[1845]
703nn; CSEL 79,1nn), Księga I, rozdział 3: 576; rozdziały 4-5: 128; rozdział 7: 128, 264; rozdziały 10-11: 273. – Księga III, rozdział 1: 133; rozdział 2: 133; rozdział 11: 261; rozdział 13: 187. – Księga IV, zobacz: De
incarnationis dom. sacr. – De Trinitate, zobacz: De fide. – Epistola 49 ad
Sabinum (PL 16[1845]876nn; CSEL 82,1nn), n. 2: 493. – Hexaëmeron
(PL 14[1845]123nn; CSEL 32,3nn), Księga I rozdziały 1-2: 329; rozdział
9: 390. – In Psalmum 118 (PL 15[1845]1197nn; CSEL 62,1nn), kazanie
4: 493.
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Am 3,6: 546.
ANZELM Kantuaryjski, zdanie o grzechu: 531. – De conceptu virginali (PL
158,431nn), rozdział 9: 445. – De libertate arbitrii (tamże, s. 489nn), rozdział 1: 467.
ANZELM z Laon, Glossa ordinaria in Epistolas S. Pauli (Biblia sacra cum
glossis, Wenecja 1588; rękopisy, Florencja, Bibl. Laurentina, Plut. 5. dext.
11, Plut 23,5), Rz 7,15: 555; 1 Tm 2,14: 443. – Liber pancrisis (wyd.: O. Lottin, Psychologie et morale V,32nn) n. 41: 422. [591] – Sententiae (wyd.
O. Lottin, tamże), n. 109: 466; n. 169: 408, 450n; n. 286: 254. Jego szkoła:
359, 453, 501, 503 (wszyscy w Adamie), 508 (podobieństwo do naczynia),
521. 531 (o grzechu). – Sententiae (wyd. O. Lottin, tamże), 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. – Sententiae divinae paginae: 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.
APULEJUSZ, De deo Socratis (wyd.: P. Thomas, Lipsk 1908, 367).
ARYSTOTELES, (wyd. I. Bekker, Berlin 1831-1870; Wenecja 1550-1553),
De generatione et corruptione II, rozdział 9, tytuły. 51-52: 331.
ATANAZY, Oratio III contra Arianos (PG 26,11 n), nn. 60-67: 90. – Zobacz
też Symbolum Athanasianum.
AUGUSTYN, Ad Valerium, zobacz: De nuptiis et concupiscentia. – Collatio cum Maximino (PL 42,709nn), n. 14: 87. – Confessiones (PL 32,659nn;
CSEL 33), Księga I rozdział 12: 558 – Księga VII rozdział 4: 160, 302 –
Księga 12 rozdział 3: 386; rozdział 12: 338; rozdział 13: 337; rozdział 15:
336. – Contra Academicos (PL 32,905nn; CSEL 63,3nn), Księga I, rozdział
7: 366. – Contra Adimantum (PL 42,129nn; CSEL 25,115 nn), rozdział 26:
490; rozdział 27: 490. – Contra adversarium Legis et Prophetarum (PL
42,603nn), Księga I, rozdział 14: 410n; rozdział 23: 330; rozdział 24: 539.
– Contra Faustum (PL 42,207nn), Księga 22, rozdział 10: 389; rozdział
27: 529. – Contra Gaudentium (PL 43,707nn; CSEL 53,201nn), Księga I
rozdział 30: 299. – Contra Iulianum (PL 44,641nn). Księga II rozdział 3:
513 – Księga IV rozdział 3: 562; rozdział 9: 507 – Księga V rozdział 3: 539.
– Contra Iulianum opus imperfectum (PL 45,1049nn), Księga I rozdział
47: 537; rozdział 141: 288, 470 – Księga IV rozdział 104: 503 – Księga VI
rozdział 14: 507. – Contra Maximinum (PL 42,743nn), Księga I rozdział
8: 140 – Księga II rozdział 7: 173, 304; rozdział 10: 163, 164; rozdziały
11-13: 176; rozdział 12: 92, 97, 172, 173, 176, 360; rozdziały 12-18: 172;
rozdział 13: 176, 177; rozdział 14: 85, 86-88, 105, 114, 123, 172, 174, 253;
rozdział 15: 88, 173, 174; rozdział 17: 216; rozdział 18: 87, 173, 174; rozdział 19: 173; rozdział 20: 229n; rozdział 21: 266. – Błędnie przytoczono: 140. – De agone christiano (PL 40,289nn; CSEL 41,101nn), rozdział
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18: 268,269. – De baptismo parvulorum, zobacz: De peccatorum meritis.
– De blasphemia, zobacz Kazanie 71. – De civitate Dei (PL 41; CSEL 40;
CCL 47-48), Księga VIII, rozdział 6: 69n; rozdział 11: 95; rozdział 15: 366;
rozdziały 15-16: 367 – Księga XI rozdział 6: 339; rozdział 10: 102; rozdział 11: 354; rozdział 13: 347, 350; rozdziały 13-15: 346; rozdział 23:
291; rozdział 33: 337, 355 – Księga XII rozdziały 1-2: 543; rozdział 2: 95
– Księga XIV rozdział 3: 515; rozdział 11: 443; rozdział 12: 521; rozdział
21: 427 – Księga XVIII rozdział 32: 67 – Księga XIX rozdział 25: 562 – Księga XXI rozdział 10: 366, 368 – Księga XXII rozdział 1: 334, 354, 376; rozdział 14: 505; rozdział 19: 505; rozdział 30: 462, 463. – De continentia
(PL 40,349nn; CSEL 41,141nn), rozdział 3: 500; rozdział 8: 507. – De correptione et gratia (PL 44,915nn), rozdział 1: 467; rozdział 9: 318; rozdział
10: 350; rozdział 12: 464; rozdział 13: 284,484. – De diversis quaestionibus ad Simplicianum (PL 40,101nn), Księga I zagadnienie 2: 287, 288,
289, 292. – De diversis quaestionibus 83 (PL 40,11nn), zagadnienie 1: 320;
zagadnienie 3: 319, 532, 545; zagadnienie 4: 319; zagadnienie 6: 530; zagadnienie 20: 274, 535; zagadnienie 21: 320, 544, 547; zagadnienie 23:
234, 536; zagadnienie 24: 531n, 544; zagadnienie 28: 308; zagadnienie
37: 107; zagadnienie 46: 418; zagadnienie 47: 366; zagadnienie 50: 304;
zagadnienie 68: 290, 291; zagadnienie 77: 541. – De doctrina christiana
(PL 34,15nn; CSEL 80,1nn; CCL 32,1nn), Księga I rozdział 2: 55; rozdział
3: 56, 194; rozdział 4: 56; rozdział 5: 56, 194, 228; rozdział 10: 269; rozdział 22: 56, 58; rozdział 30: 57; rozdziały 30-32: 59; rozdział 31: 58; rozdział 32: 332, 532; rozdział 33: 58; rozdział 35: 61 – Księga III rozdział
10: 151,486. – De dono perseverantiae (PL 45,993nn), rozdział 11: 481;
rozdział 14: 287; rozdział 17: 287. – De duabus animabus (PL 42,93nn;
CSEL 25-I,51nn), rozdział 10: 471, 565; rozdział 11: 529; rozdział 12: 481,
489; błędnie przytoczono: 490. – [592] De fide et symbolo (PL 40,181nn;
CSEL 41,3nn), rozdział 3: 82; rozdział 4: 87, 95; rozdział 9: 102. – De Genesi ad litteram (PL 34,245nn; CSEL 28-I,3nn), 329 przypis – Księga I rozdział 1: 341, 344, 387; rozdział 2: 393; rozdział 3: 337, 345; rozdziały 3-5:
389; rozdziały 4-5: 390; rozdział 5: 386; rozdział 9: 336; rozdział 10: 393;
rozdział 11: 392; rozdział 12: 398; rozdziały 14-15: 403; rozdział 15: 385;
rozdział 17: 337, 384, 389 – Księga II rozdział 1: 396, 397; rozdziały 3-4:
396; rozdział 4: 388; rozdział 5: 396; rozdział 9: 397; rozdział 10: 397;
rozdział 13: 399; rozdział 14: 400; rozdział 17: 362 – Księga III rozdział
10: 355, 366; rozdział 14: 401; rozdział 15: 401; rozdział 20: 408 – Księga IV rozdział 1: 384, 401; rozdział 3: 374; rozdział 12: 401; rozdziały
33-34: 403; rozdziały 33-35: 385 – Księga V rozdziały 1-4: 402n; rozdział
14: 258; rozdział 15: 257; rozdział 19: 338, 382 – Księga VI rozdział 10:
419; rozdział 13: 412; rozdział 15: 413; rozdział 17: 413; rozdział 18: 419;
rozdział 19: 423; rozdziały 23-24: 423; rozdział 25: 424; rozdziały 25-26:
423 – Księga VII: 420; rozdział 1-3: 410n; rozdział 24: 411n; rozdział 27:
412; rozdział 28: 385, 403 – Księga VIII rozdział 1: 413; rozdział 5: 426;
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rozdział 6: 415; rozdział 13: 415n; rozdział 14: 414n; rozdział 16: 438;
rozdział 17: 438; rozdział 20: 97; rozdział 21: 270; rozdział 26: 271 – Księga IX rozdział 3: 428, 429; rozdział 4: 428; rozdział 6: 429; rozdział 7:
428; rozdziały 8-9: 427; rozdział 10: 423, 428; rozdział 15: 418; rozdział
17: 419; rozdziały 17-18: 420 – Księga X: 420; rozdziały 11-26: 505 – Księga XI rozdział 2: 434; rozdział 3: 434n, 579; rozdział 4: 447; rozdział 5:
439; rozdział 6: 447, 448; rozdział 7: 304,448; rozdział 9, 447, 448; rozdział 10: 448; rozdział 14: 351, 541, 571; rozdział 15: 571n; rozdział 16:
344, 347; rozdział 17: 349; rozdziały 17-19: 450; rozdział 18: 348; rozdział 19: 349n; rozdziały 19-20: 344; rozdziały 21-22: 346; rozdział 23:
346, 354; rozdział 26: 355; rozdział 27: 440; rozdziały 27-29: 435; rozdziały 27-30: 343n; rozdział 30: 439; rozdział 31: 443; rozdział 34: 440;
rozdział 35: 444; rozdział 40: 494; rozdział 42: 442, 443, 493. – Błędnie
przytoczono: 390, 411. – De Genesi contra Manichaeos (PL 34,173nn),
Księga I rozdział 2: 308; rozdział 4: 386; rozdział 5: 384, 386; rozdział 7:
385n – Księga II rozdział 11: 455; rozdział 14: 459; rozdział 22: 494; rozdział 23: 495. – De Genesi liber imperfectus (PL 34,219nn; CSEL 28I,459nn), rozdziały 3-4: 403; rozdział 5: 389. – De gratia et libero arbitrio
(PL 44,881nn), rozdział 3: 446; rozdział 5: 485; rozdział 15: 468; rozdział
17: 470. – De haeresibus (PL 42,21nn; CCL 46,286 nn), n. 36: 230; n. 41:
230; n. 49: 230; n. 88: 488. – De libero arbitrio [PL 32,1221nn; CSEL 74),
Księga I rozdział 12: 566 – Księga II rozdział 9: 479; rozdział 19: 61; rozdział 20: 481 – Księga III, rozdział 7: 543; rozdział 17: 566; rozdział 18:
489, 537n, 540, 542. – De mendacio (PL 40,487nn; CSEL 41,413nn), rozdział 7: 558n; rozdział 8: 560. – De moribus Ecclesiae et Manichaeorum
(PL 32,1309nn), Księga I rozdział 11: 151, 152 – Księga II rozdział 6: 543.
– De natura boni (PL 42,551nn; CSEL 25-II,855nn), rozdział 27: 203; rozdział 28: 216, 262; rozdział 29: 269; rozdział 32: 578, 579; błędnie przytoczono: 535, 579. – De natura et gratia (PL 44,247nn; CSEL 60,233nn),
rozdział 4: 499; rozdział 7: 303; rozdział 20: 535. – De nuptiis et concupiscentia (PL 44,413nn; CSEL 42,209nn), Księga I rozdział 23: 511; rozdział 24: 506, 513; rozdział 25: 511, 513; rozdział 26: 513; rozdziały
30-31: 506 – Księga II rozdziały 27-28: 503; rozdział 28: 525. – De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum (PL 44,109nn;
CSEL 60,3nn), Księga I rozdział 9: 445, 497, 501; rozdział 10: 501, 502,
503; rozdziały 37-38: 430; rozdział 39: 512 – Księga II rozdział 9: 509;
rozdziały 18-19: 475; rozdział 21: 495; rozdział 28: 500, 512; rozdział 34:
522 – Księga III rozdział 7: 503; rozdział 8: 509. – Błędnie przytoczone:
475, 500. - De perfectione iustitiae hominis (PL 44,291nn; CSEL 42,3nn),
rozdział 2: 544; rozdział 19: 471. – De praedestinatione sanctorum
(PL 44,959nn), rozdział 2: 475; rozdział 3: 289, 292; rozdział 5: 491; rozdział 10: 260, 283n, 538; rozdział 19: 290; błędnie przytoczono: 286. –
De quantitate animae (PL 32,1035nn), rozdział 2: 408. – De sermone Domini in monte (PL 34,1229nn; CCL 35,1nn), Księga I rozdział 22: 575 –
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Księga II rozdziały 16-17: 549. – De spiritu et littera (PL 44,199nn; CSEL
60,155nn), rozdział 9: 477, 481; rozdział 14: 475; rozdział 32: 149. 558;
rozdział 33: 310; rozdział 35: 302; błędnie przytoczono: 296. – De symbolo ad catechumenos (PL 40,627nn; CCL 46,185nn), rozdział 1: 295; zobacz także Kazanie 214. – De Trinitate (PL 42,819nn; CCL 50-50A), [593]
Księga I rozdział 1: 77, 78, 97, 98; rozdział 2: 61, 62, 63, 78, 251; rozdział
3: 62; rozdział 4: 62, 251; rozdział 6: 68, 79, 176, 262; rozdział 7: 140,
141 – Księga II rozdział 1: 140; rozdział 5: 132, 133, 134n, 138; rozdział
6: 139; rozdział 7: 367; rozdziały 7-18: 367 – Księga III prolog: 3, 4, 368;
rozdział 1: 308, 367; rozdział 2: 309; rozdział 3: 309; rozdział 4: 308, 309;
rozdział 7: 362; rozdział 8: 363n, 418; rozdział 9: 330, 364, 365, 418; rozdziały 10-11: 369 – Księga IV rozdział 6: 392; rozdział 19: 139; rozdział
20: 135, 136, 137, 153, 215; rozdział 21: 120, 137 – Księga V rozdział 1:
100; rozdział 2: 95, 97; rozdział 5: 198, 213; rozdział 6: 206, 209, 223;
rozdział 7: 81, 206, 210; rozdział 8: 79, 179, 209; rozdziały 8-16: 178; rozdział 9: 182; rozdział 10: 180; rozdział 11: 154, 180, 200, 201, 202, 203;
rozdział 12: 202; rozdział 13: 207, 216, 217, 220; rozdział 14: 122, 157,
158, 217; rozdział 15: 154, 155; rozdział 16: 154, 178, 203, 220, 221, 222,
338 – Księga VI rozdział 1: 103n; rozdział 2: 206, 207; rozdział 3: 230;
rozdział 4: 100, 113, 224; rozdział 5: 113, 224, 233, 238n; rozdział 6: 98n;
rozdział 7: 80, 171, 175, 177; rozdział 8: 163, 171; rozdział 9: 174, 175,
176, 177; rozdział 10: 70, 161, 171, 225n, 262, 276 – Księga VII rozdział
1: 81, 82, 83, 160, 207, 234; rozdział 2: 82, 156, 206, 214; rozdział 3: 83,
206, 232; rozdział 4: 100, 165, 182, 183, 184, 185; rozdział 5: 100; rozdział 6: 88, 156, 165, 166, 167, 181, 182, 185, 192, 251, 269, 407, 409 –
Księga VIII wstęp: 169, 170, 178; rozdział 7: 142; rozdział 8: 142, 143 –
Księga IX rozdział 1: 76; rozdział 3: 73, 75; rozdział 4: 74, 75; rozdział 5:
73, 75, 76; rozdział 12: 76 – Księga X rozdział 10: 57, 60; rozdział 11: 57,
72; rozdział 12: 73 – Księga XI rozdział 6: 547, 549, 552 – Księga XII rozdział 1: 54; rozdział 3: 456; rozdział 4: 454; rozdział 7: 454, 455; rozdział
8: 454; rozdział 12: 454, 458; rozdział 13: 460; rozdział 14: 454 – Księga
XIII rozdział 2: 487, rozdział 8: 59; rozdział 10: 305; rozdział 16: 318 –
Księga XIV rozdział 8: 72; rozdział 11: 73; rozdział 12: 75 – Księga XV rozdział 5: 233; rozdział 7: 73, 75, 233, 235, 236; rozdział 8: 553; rozdział
13: 88, 276, 280, 281; rozdział 14: 88, 280; rozdział 15: 295; rozdział 17:
102, 110-112, 119, 143, 144, 145, 149; rozdział 18: 145; rozdział 19: 85,
113, 131, 152, 153; rozdział 20: 74, 82, 89; rozdział 22: 74; rozdział 23:
74, 75, 409; rozdział 26: 114, 118, 121, 122, 124, 126n. 129n, 155, 156;
rozdział 27: 116, 120n, 122, 126, 232. – De vera religione (PL 34,121nn;
CSEL 77,3nn; CCL 32,187nn), rozdział 14: 564; rozdział 41: 544; rozdział
55: 70. – Enarratio in Psalmos (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;
błędnie przytoczono: 578. – Enchiridion (PL 40,231nn; CCL 46,49nn), rozdział 2: 347; rozdział 9: 80, 331n; rozdziały 10-11: 318, 401n; rozdział
11: 317, 527; rozdział 12: 527; rozdział 13: 527, 528, 529, 532; rozdział
15: 528; rozdział 19: 528, 545; rozdziały 23-24: 526; rozdział 27: 317; rozdział 29: 334, 376, 437n; rozdział 30: 465, 466, 467; rozdział 32: 471,
473n; rozdział 44: 518, 520; rozdział 45: 518n; rozdział 46: 518, 519, 521;
rozdział 47: 518, 519; rozdział 48: 521; rozdział 93: 520; rozdział 95: 302,
313; rozdziały 95-96: 311; rozdział 96: 296, 315; rozdział 97: 312, 313;
rozdział 98: 313; rozdział 100: 322; rozdziały 100-101: 321n; rozdział
101: 325, 326, 328; rozdział 102: 324; rozdział 103: 313n; rozdział 105:
360, 451, 463; rozdziały 105-106: 492; rozdział 106: 473; rozdział 107:
451; rozdział 110: 574; rozdział 117: 473; rozdział 121: 548; błędnie przytoczono 302. – Epistolae (PL 33; CSEL 34, 44, 57, 58), epistola 9 ad Nebridium: 366; epistola 102 ad Deogratias: 293; epistola 145 ad Anastasium:
475; epistola 157 ad Hilarium: 502; epistola 166 ad Hieronymum: 265,
420; epistola 169 ad Evodium: 261; epistola 170 ad Maximum: 80, 140;
epistola 186 ad Paulinum: 471 (zobacz ALIPIUSZ); epistola 187 ad Dardanum: 264, 265, 267, 273, 510; epistola 190 ad Optatum: 420; epistola
194 ad Sixtum: 287, 288, 446, 470, 477, 483, 484; błędnie przytoczona
epistola ad Bonifacium Papam: 472. – In epistolam ad Galatas (PL
35,2105nn): 130, 562. – In epistolam ad Romanos quaedam propositiones (PL 35,2063nn): 289, 464, 490. - In Ioannem (PL 35,1379nn; CCL 36),
traktat 1: [594] 258, 316, 418, 530, 543; traktat 3: 484, 513; traktat 17:
444; traktat 26: 474; traktat 33: 573; traktat 36: 231; traktat 40: 486; traktat 41: 569; traktat 42: 347; traktat 45: 293; traktat 49: 569; traktat 53:
278; traktat 74: 147, 152; traktat 98: 116; traktat 99: 96,120; traktat 111:
265; traktat 120: 417; błędnie przytoczono: 265. – In I Ioannis (PL
35,1977nn), traktat 7: 142; traktat 8: 142; traktat 9: 148. – Quaestiones
Evangeliorum (PL 35,1321nn), Księga II zagadnienie 33: 333n; zagadnienie 39: 497. – Quaestiones in Heptateuchum (PL 34,547nn; CSEL 28-II,
3nn; CCL 33,379nn), Księga II zagadnienie 25: 71; zagadnienie 71: 568;
zagadnienie 80: 510. Księga III zagadnienie 20: 570. – Retractationes (PL
32,583nn; CSEL 36). Księga I rozdział 3: 418; rozdział 4: 61, 62; rozdział
9: 473, 479, 481, 487, 489, 537n, 540, 566; rozdział 13: 515n, 544, 564;
rozdział 15: 471, 481, 489, 529, 565; rozdział 19: 575; rozdział 22: 490;
rozdział 23: 289, 292, 490; rozdział 26: 235, 291, 366, 547. – Sermones
(PL 38-39; CCL 41; PLS 2,900nn), kazanie 5: 338; kazanie 26: 259; kazanie 27: 292; kazanie 30: 500; kazanie 52: 408; kazanie 62: 579; kazanie
71: 574, 575; kazanie 128: 128n; kazanie 151: 501; kazanie 152: 513; kazanie 165: 291; kazanie 197: 539; kazanie 214: 295, 301; kazanie 277:
366; ad Catech. de symbolo: 295. – Soliloquia (PL 32,869nn), Księga I,
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rozdział 1: 61, 62. – Inne urywki błędnie przytoczone: 91 (HIERONIM).
530 (BEDA).
AUGUSTYN (pseudo), zobacz Ewodiusz Quodvultdeus. – De ecclesiasticis
dogmatibus, zobacz GENADIUSZ. – De fide ad Petrum, zobacz FULGENCJUSZ. – Dialogus quaestionum 65 ad Orosium (PL 40,733 nn): 89,124. –
Hypognosticon (PL 45,1611nn), Ksiega I rozdział 5: 544 – Księga II rozdział 4: 499 – Księga III rozdział 4: 477 – Księga IV rozdział 1: 544 – Księga VI rozdział 6: 260, 286. – Quaestiones Veteris et Novi Testamenti,
zobacz AMBROZJASTER, – Sermones: (PL 39), kazanie 233: 80.
BAZYLI, Hexaëmeron (PG 29,3 nn), homilia 2: 390; homilia 3: 388, 395.
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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. – Homiliarum in Evangelia libri II: (PL 94,9nn), Księga II homilia 10 (16): 126. – In Actus Apostolorum (PL 92,937nn), Dz 5,3: 370; Dz
28,3: 370. – In Lucam (PL 92,301nn; CCL 120,5nn), rozdział 1: 272; In 1
Ioannis (PL 93,9nn), rozdział 3: 530.
BERNARD, przeciwko Gilbertowi de la Porrée na konsystorzu w Reims:
251. – De consideratione (PL 182,727nn; wydanie Rzymskie 3,393nn), Księga V rozdział 4: 365; rozdział 8: 240. – De gratia et libero arbitrio (PL
182,1001nn; wydanie Rzymskie 3,165nn), rozdziały 2-3: 466, 468; rozdział
4: 467; rozdział 6: 496; rozdział 14: 482. – Epistola ad Hugonem seu tractatus de baptismo (PL 182,1031nn), rozdział 4: 560. – Sermones de tempore (PL 183,35nn; wydanie Rzymskie 4,161nn), na Boże Narodzenie
kazanie 2: 412. – Sermones in Cantica (PL 183,785nn; wydanie Rzymskie
1-2), kazanie 5: 365; kazanie 80: 251.
BERNARD z Cluny (de Morlas/Morval), Instructio sacerdotis (PL 184,771),
Księga 1 rozdział 1: 406, 465.
BERTOLA E., La dottrina della creazione: 330. – Il problema delle creature
angeliche: 336.
BLIEMETZRIEDER F. (wydawca), Sententiae Divinae Paginae: 467. –
Summa Principalis et causa (Sententiae Anselmi): 343, 359, 501, 515, 521.
BLOMME R., La doctrine du péché: 525, 530, 557, 562.
BLUME C., Analecta hymnica medii aevi: 400.
BOECJUSZ: Commentarii in categorias Aristotelis (PL 64,159nn), Księga II:
270. – In De interpretatione Aristotelis ed. secunda (PL 64,393nn), Księga
III: 461. – Opusculum I, De Trinitate (PL 64,1247nn; wydanie N. M. Häringa),
rozdział 2: 101.

Pisarze i dzieła

569

BONAWENTURA, i początek Dystynkcji 27 Księgi II: 480. – Commentaria
in Sententias (wydanie: Quaracchi 1882-1889), [595] Księga I, dystynkcja
24: 187 – Księga II, przedmowa: 187; dystynkcja 44, 187.
BRADY I., The Distinctions: 114, 203, 284, 400, 480. – Peter Lombard Canon:
167. – Peter Manducator: 93, 298,381.
BRUYLANTS, Les préfaces du missel: 240.
BUYTAERT E., The Anonymous Capitula: 498. – Zobacz: Jan Damasceński.
CHALCYDIUSZ, In Timaeum Platonis (wyd. Wrobel): 330.
COLKER M. L., The Trial: 244, 246.
CYRYL Aleksandryjski, Epistola 17 (ad Nestorium) (PG 77,105nn): 117.
DANIELOU J., Les anges et leur mission: 380.
DE ALDAMA J., El simbolo Toletano I: 80.
DE BLIC J., L’oeuvre exégétique: 330, 340, 435, 494.
DEKRET GRACJANA zobacz: Gracjan.
DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion symbolorum 32(1963)78, 80,
115, 117, 219, 421.
DHONT R. C., Le problème de la préparation à la grace: 470.
DIONIZY pseudo Areopagita, De caelesti hierarchia (PG 3,119nn; PL
122,1037nn; Dionysiaca 727nn), rozdział 4: 371; rozdział 6: 371; rozdziały 6-7: 377; rozdział 13: 379.
Dn 3,52-90: 546; 3,55: 370; 3,72: 386; 7,10: 377; 10,13: 356; 10,21: 370.
DREVES M., Analecta hymnica medii aevi: 400.
DYDYM Aleksandryjski, De Spiritu Sancto (PG 39,1031nn; przekład Hieronima, PL 23[1845]103nn), n. 34: 117; n. 36: 117; n. 60: 370.
Dz 1,5: 513 (Glossa ordinaria); 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 (Glossa ordinaria); 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:
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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 (Glossa interlinearis); 3,9-10: 381 (Glossa ordinaria
i Lombard), 382; 3,10: 338 (Lombard); 4,3: 113, 233; 4,8: 128; 4,22-24:
509; 5,8: 392; 5,32: 417; 6,12: 355.
[596] EUGENIUSZ III,107.
EWODIUSZ, De fide contra Manichaeos PL 43,1139nn; CSEL 25-2,
951nn), rozdział 8: 531.
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(Glossa ordinaria); 18,20: 523; 28,12: 347 (Glossa ordinaria); 28,12-13:
354; 28,12-19: 373; 28,13: 355; 43,25: 569 (Glossa ordinaria).
Flm 20: 58.
FLORUS z Lyonu, Expositio epistolarum Beati Pauli (w Venerabilis Bedae opera VI, Kolonia 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.
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82, 85, 197, 198, 509; rozdział 3: 578; rozdział 25: 556; rozdział 26: 499;
błędnie przytoczone: 79n, 82, 102. – De Trinitate (PL 65,497nn; CCL
91A,633nn), rozdział 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 (Lombard).
GENADIUSZ, Liber seu diffinitio ecclesiasticorum dogmatum (PL 42,
1211n; wydanie 2: 58, 979nn), rozdział 14: 421; rozdział 27: 530; rozdział
50 (83): 369; błędnie przytoczone: 499, 556.
GEYER B. (wyd.), Sententiae divinitatis: 385.
GILBERT de la Porrée, o dobroci czynów: 533; o łasce działającej, współdziałającej: 478; o grzechu: 543n; o cnotach: 486; przeciwstawiony na Konsystorzu w Reims: 246; przeciwstawiony przez Mistrza: 240, 242, 244, 291;
w Summa sententiarum: 291; przeciwstawienie szkoły: 77, 244. – Expositio in Boethii De Trinitate (PL 64, [597] 1255nn; wyd.: N. M. Häring), Księga I rozdział 5, nn. 37 i 43: 242. – Glossatura in epistolas Pauli (rękopis
Florencja, Bibl. Laurentina, Plut. XVI,33), na Rz 5,12: 497, 501; 9.13: 291;
14,23: 562; na 1 Kor 1,24: 235; 6,17: 229.
GILBERT Uniwersalny: 240.
GLORIEUX P. (wyd.), Autour de la spiritualité des anges: 365.
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Wenecja 1588). Zobacz poszczególne księgi Pisma Świętego. – Glosa do
Księgi Rodzaju: 328; jej tematy: 329, 330, 337, 340, 344, 384, 388n, 402.
GOFRED z Auxerre, Epistola ad Albinum Cardinalem (PL 185,587nn):
251.
GRACJAN, Decretum (wyd. A. Friedberg), Dicta Gratiani ad C. 23, q. 4,

Pisarze i dzieła

571

rozdział 23: 275; De consecratione, d. 1, rozdział 55: 375; d. 3, rozdział
30: 62.
GRÜNDEL J., Die Lehre von den Umständen: 547.
GRZEGORZ Wielki, Collecta pro pace: 333. – Dialogi (PL 77,149nn), Księga IV rozdział 33: 383. – In Evangelia (PL 76,1075nn), homilia 16: 435n;
homilia 22: 357; homilia 34: 272, 334, 354, 371, 372, 373, 375, 376, 377,
378, 379; In Ezechielem (PL 76,785nn), Księga I, homilia 11: 537. – Moralia (PL 75-76), Księga II rozdział 3: 383 – Księga IV rozdział 3: 440 – Księga V rozdział 36: 106 – Księga VI rozdział 18: 323 – Księga XII rozdział
11: 357- Księga XIV rozdział 18: 543 – Księga XVII rozdział 13: 379 – Księga XVIII rozdział 50: 95 – Księga XXIII rozdział 6: 571 – Księga XXV rozdział 9: 539; rozdział 11: 445 – Księga XXVI rozdział 26: 579 – Księga
XXVII rozdział 18: 499 – Księga XXIX rozdział 1: 106 – Księga XXXI rozdział 45: 570, 571 – Księga XXXII rozdział 12: 385: rozdział 23: 354,355
– Księga XXXIV rozdział 6: 574.
GRZEGORZ z Nazjazu, Orationes (PG 36), Mowa 38: 339; Mowa 41: 339.
GRZEGORZ z Nysy, De vita Moysi (PG 44,297nn) 380.
Ha 1.13-14: 282; 3,2: 67.
HÄRING N. M., The Case of Gilbert de la Porrée: 240. – The Commentaries of Boethius: 101, 242. – Notes on the Council and Consistory: 79. –
Petrus Lombardus und die Sprachlogik: 77, 240. – The Porretans and the
Greek Fathers: 116, 246. – Das sogenannte Glaubensbekenntnis: 79, 194,
240. – Die Vätersammlung des Adhemar von Saint Ruf: 244.
HAURÉAU B., Notices et extraits III: 553.
HAYMON z Auxerre, In Epistolas Sancti Pauli (PL 117,362nn). Na Ef 3,10:
382; na Hbr 1,4: 377.
Hbr 1,2: 393; 1,3: 394n (Lombard); 1,14: 333, 377, 379; 2,9: 141; 11,3: 385
(Lombard); 11,6: 563; 13,4: 427, 428, 506.
HERMANN, zobacz: Sententiae Hermanni.
HERROUET J.M., Un texte de P. Lombard: 570.
HIERONIM, Adversus Iovinianum (PL 23[1845]211nn): 397. – Contra Ioannem Hierosolymitanum (PL 23,355nn): 421. – Epistolae (PL 22,325nn;
CSEL 54-56), list 15 ad Damasum: 95, 197, 543; list 21 ad Damasum: 359,
462; list 126 ad Marcellinum: 421. – Homilia De filio prodigo, zobacz: Epistolae: 21. – In Ecclesiasten (PL 23,1009nn; CCL 72,147 nn), 3,21: 105. –
In Ezechielem (PL 25[1845]15nn; CCL 75,1nn), 1,7: 556; 18,2: 523, 524;
26,19: 543; 43,23-25: 569. – [598] In Habacuc (PL 25,1273nn), rozdział
1: 282. – In Matthaeum (PL 26[1845]15nn; CCL 77,1nn), 18,10: 380. – In
IV epistolas paulinas (PL 26,307nn), na Ef 1,15: 91; 3,9-10: 381; na Tt 1,2:
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338n. – Liber hebraicarum quaestionum in Genesim (PL 23,935nn; CCL
72,1nn), na 1,1: 385; na rozdział 2: 405. – Liber interpretationis hebraicorum nominum (PL 26,355nn; CCL 72,57nn): 371. – Łaciński przeklad
Dydyma z Aleksandrii, De Spiritu Sancto: 117; Łaciński przekład Orygenesa,
In Ieremiam homiliae, 6: 107.
HIERONIM, pseudo, Breviarium in Psalmos (PL 26,821nn) na Ps 17,7:
112. – Epistola 17: 119n. – Explanatio fidei, zobacz: Pelagiusz. – In Marcum (PL 30[1846]589nn), 3,29: 574; 14,21: 317. – Regulae definitionum,
zobacz: Syagriusz.
HILARY, De synodis (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 Trinitate
(tamże, 25nn), Księga I n. 9: 249; n. 17: 162; n. 18: 239 – Księga II n. 1: 225;
n. 4-5: 242, 243; nn. 9-11: 244 – Księga III n. 1: 161; n. 4: 162; n. 8: 162; n. 11:
201; n. 23: 64, 162, 223 – Księga 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 – Księga V n. 8: 215; n. 37:
83, 84, 88, 156 – Księga VI n. 30: 201; n. 40: 241 – Księga VII n. 11: 96; n. 21:
241; n. 22: 241; n. 27: 101, 108; n. 28: 108; nn. 38-39: 162, 185 – Księga
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 – Księga IX n. 48: 236, 297; n. 51: 84; n. 53: 84;
n. 54: 109, 141 – Księga X nn. 1-2: 3 – Księga 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 (Glossa ordinaria); 33,4: 253;
34,30 (Septuaginta): 578; 38,7: 340; 38,12: 106 (Grzegorz); 40,14: 344,
346,354; 40,20: 378; 41,15: 574 (Glossa ordinaria).
HONORIUSZ z Autun, Liber XII Quaestionum (PL 172,1177nn): 375n.
HUGO z Ambiano, Dialogorum seu Quaestionum theol. Libri VII (PL
192,1141nn): 467.
HUGO ze Św. Kara OP, zobacz początek Dystynkcji 18 Księgi I: 152.
HUGO ze Św. Wiktora, De amore sponsi ad sponsam (PL 176,987nn;
198.1784nn): 577. – De sacramentis christianae fidei (PL 176.173nn),
Księga I, część 1, rozdział 1: 330; rozdział 2: 384n; rozdział 4: 387; rozdział 5: 337, 387, 403; rozdział 6: 338, 387n; rozdział 7: 388; rozdział 9:
389-392; rozdział 15: 392; rozdział 20: 397; rozdziały 24-25: 399 – Część
2, rozdział 1: 332, 333; rozdział 2: 337; rozdział 4: 331; rozdział 8: 252;
rozdział 9: 254, 255; rozdział 14: 255, 275; rozdział 19: 283; rozdział 16n:
292; rozdział 21: 254; rozdział 22: 295, 298, 301, 303 – Część 3, rozdział
17: 263, 268, 269, 273; rozdział 18: 270, 271; rozdział 21: 74 – Część 4,
rozdział 2: 309; rozdział 5: 314; rozdział 8: 311; rozdział 13: 314, 315;
rozdział 15: 325; rozdziały 17-20: 317 – Część 5, rozdział 1: 336; rozdział 2:
336; rozdział 4: 338; rozdział 5: 340; rozdziały 7-8: 341; rozdziały 8-11:
341n; rozdział 12: 343; rozdział 14: 348; rozdział 16: 350n; rozdział 18:
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348; rozdział 19: 343, 344; rozdziały 19-20: 344n; rozdział 21: 352, 461;
rozdział 22: 461n; rozdział 23: 351; rozdział 24: 351; rozdziały 24-25:
352n; rozdział 30: 334, 370n, 375; rozdział 31: 376, 381; rozdział 32: 372;
rozdział 33: 377, 379 – Część 6, rozdział 1: 334, 406; rozdział 2: 408; rozdział 3: 410, 411, 412; rozdziały 6-7: 432n; rozdział 11: 421; rozdział 12:
448; rozdziały 12-15: 448n; rozdział 15: 450; rozdział 16: 464; rozdział
17: 478; rozdział 18: 421n, 424, 425; rozdział 22: 427; rozdział 25: 428;
rozdział 26: 429-432; rozdziały 28-29: 432n; rozdział 32: 414n; rozdział
34: 416; rozdział 35: 416n; rozdział 36: 417n – Część 7, rozdziały 1-3:
433nn; rozdział 4-6: 435n; rozdział 5: 438; rozdział 9: 436, 437; rozdział
10: 441-444; rozdział 25: 496; rozdział 29: 505n; rozdział 30: 506; rozdział 31: 507; rozdział 35: 515n; rozdziały 35-36: 514; rozdział 36: 515n;
rozdział 37: 511; rozdział 38: 517, 520 – Część 8, rozdział 13: 455 – Księga II, część 1, rozdział 2: 93; rozdział 4: 62, 67, 100, 163, 165, 195, 223 –
Część 14, rozdział 5: 557. – Miscellanea (PL 177,482nn) I, n. 175: 453. –
Notulae in Genesim (PL 175,29nn): 397n, 413.
Iz 5,20: 528, 545; 6,6: 66, 67 (Glossa ordinaria), 273, 370, 377, 379; 7,9
(Septuaginta): 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 (Septuaginta): 411;
61,1: 67, 133, 248; 63,1: 381 (Glossa ordinaria), 382 (Glossa ordinaria);
64,4: 255; 66,1: 265 (Glossa ordinaria); 66,3: 561 (Glossa ordinaria).
IZYDOR, Etymologiae (PG 82,73nn), Księga VII rozdział 1: 95, 102; rozdział 4: 189 – Księga VIII rozdział 11: 378. – Liber differentiarum (PL
83,9nn), Księga II rozdział 11: 385. – Sententiae (PL 83,537nn), Księga I
rozdział 1: 102; rozdział 10: 336, 354, 355, 361, 383 – Księga II rozdział
17: 445.
IZYDOR pseudo, Quaestiones de vetere et novo Testamento (PL 83,
201nn), na Rdz rozdział 5, n. 14: 495.
J 1,1: 68; 1,1-3: 71; 1,3: 316, 543 (Augustyn); 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 (Augustyn); 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 (Glossa ordinaria);
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 Damasceński, De fide orthodoxa (PG 94,781nn; wyd. E. Buytaert),
Księga III, rozdział 4: 168; rozdział 5: 196, 205; rozdział 6: 161, 167, 205,
243; rozdział 7: 205 – Księga IV rozdział 9: 573.
JAN Kasjan, Conlationes (PL 49,477nn; CSEL 13), konferencja 5: 570; konferencja 8: 339, 380; conferencja 13: 380.
JAN Mediocris, Sermones (PLS 4,669nn), kazanie 26: 117; kazanie 27: 117,
296.
JAN Złotousty, In epistolam ad Hebraeos (PG 63), homilia 2: 107, 267,
394. – Błędne przytoczenie: 570.
JAN Złotousty łaciński, zobacz Jan Mediocris.
JAN Złotousty pseudo, Opus imperfectum in Matthaeum (PG 56,611nn),
homilia 20: 482.
JAN z Salisbury, Historia Pontificalis (wyd. R. L. Poole): 246.
Jdt 9,17: 251.
Jk 1,17: 97, 258, 465; 2,10: 562 (Glossa ordinaria).
Jl 2,28: 248.
[599] JOACHIM da Fiore: 80.
Joz 11,17-18: 358 (Glossa ordinaria); 11,20: 256 (Glossa ordinaria).
Jr 11,10: 107 (Glossa ordinaria); 17,5: 58; 18,12: 291; 23,24: 132, 264.
JULIAN z Toledo, Prognosticon futuri saeculi (PL 96,453nn), wstęp: 4.
KASJAN, zobacz Jan Kasjan.
KASJODOR, In Psalterium (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 (Ambroży); 2,9: 264; 2,23: 4.
KONSTANCJUSZ cesarz: 253.
Kor I 1,24: 83, 104, 106, 111, 234, 235 (Gilbert i Lombard); 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 (Lombard); 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 (Lombard); 15,24: 356; 15,33: 117; 15,44-45: 422; 15,46:
432; 15,54: 423.

Pisarze i dzieła

575

Kor II 2,11: 459; 2,15: 318; 3,5: 475 (Glossa ordinaria i Lombard); 3,17:
466; 4,4: 3; 5,4: 335; 5,7: 57; 5,21: 149; 6,1: 512; 6,15: 378 (Lombard);
11,14: 197; 12,2: 339 (Lombard); 12,4: 370n (Lombard); 12,7: 318.
Krl III 8: 405.
Krl IV 2,9: 147 (Glossa ordinaria).
KUTTNER S., Kanonistische Schuldlehre: 446.
LANDGRAF A. M., Die Abhängigkeit der Sünde: 314, 530, 531, 543, 560,
577. – Der Begriff des Peccatum habituale: 568. – Caritas und Heiliger
Geist: 141, 148. – Commentarius Porretanus: 235. – Drei Zweige der Pseudo-Poitiers-Glossa: 147. – Die Erkenntnis der helfenden Gnade: 472, 481.
– Zur Lehre von der Gotteserkenntnis: 68. – Mitteilungen zur Schule Gilberts: 229. – Partes animae, norma gravitatis peccati: 456. – Potestas auctoritatis...: 129. – [600] Die Stellungnahme der Frühscholastik: 425. –
Sünde wider den Heiligen Geist: 572. – Untersuchungen zu den Eigenlehren: 291, 478. – Unverlierbarkeit... der caritas: 148. – Die Vererbung der
Sünden: 517.
Lb 11,17: 157; 14,18: 519; 17,8: 420; 21,7 (Septuaginta): 520; 22,28-30:
435.
LIBER Pontificalis II (Paryż 1892): 115.
LOTTIN O. a źródła, Księga II, Dystynkcja 30, rozdział 15: 504; Dystyncja 31,
rozdział 6: 508; a pogląd odrzucony, Księga II, Dystynkcja 40, n. 13: 561;
i źródło, Księga II, Dystynkcja 42, rozdział 7: 571. – L’école d’Anselme de
Laon: 264, 309, 359, 436, 515. – L’intention morale: 531, 547, 551, 556n.
– Libre arbitre et liberté depuis s. Anselme: 453, 461. – Les mouvements
premiers: 453. – Péché originel et baptême: 511. Les premières defin... des
vertus: 480. – Le problème de la moralité intrinsèque: 530, 542, 556n. –
Les théories sur le péché originel: 496, 498. – wydanie źródeł: Sententiae
Atrebatenses: 212; Sententiae Anselmi: 436; Sententiae Guillelmi de Campellis: 453; Summa Deus summe atque ineffabiliter bonus: 521; Summa
Prima rerum origo: 359; Summa Voluntas 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 (Glossa ordinaria); 16,9:
357; 17,5: 487 (Augustyn); 18,19: 209; 20,26: 438; 21,1-2: 3; 22,3: 459.
Magnae Deus potentiae (hymn): 400.
MAIANO V., Il commento... Gilberto: 235.
MAKSYM, Sermo in Pascha: 93.
MARTIN R. M., Les idées de Robert de Melun: 513. – Ouvres de Robert de
Melun II: 555. – Le péché originel d’après Gilbert: 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 (Glossa interlinearis); 6,35-44: 505; 12,40: 538; 12,42-43: 3; 13,19-22: 357; 14,21: 317
(Glossa interlinearis).
Ml 7,2-3: 289; 3,6: 97.
MOJŻESZ, przeciwko błędom o stworzeniu: 330; o sześciu dniach: 385,
403.
Mt 1,20: 510 (Glossa ordinaria); 2,20: 520; 3,16: 138; 4,11: 358; 4,9: 358
(Glossa ordinaria); 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 (Glossa
ordinaria); 6,33: 549; 7,7-8: 474; 7,17-18: 525, 531; 7,18: 557 Glossa ordinaria); 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 (Glossa ordinaria); 13,28: 347; 14,15-21: 418; 16,23:
326; 18,10: 379n (Glossa ordinaria); 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 (Glossa ordinaria); 24,21-24: 357; 25,41: 356; 26,53: 302;
27,4-5: 575; 28,19: 67,127.
ODO (Otto) z Lukki, zobacz Summa sententiarum.
ODO Rigaldi OFM, zobacz początek Dystynkcji 18 Księgi I: 152.
ODO z Soissons (Ursicampianus), 148, 381.
ODO z Soissons, pseudo: 208; zobacz Piotr Pożeracz (Manducator).
OLIVAR A., Sol intaminatus: 268.
ORBE A., Doctrina trinitaria: 125.
OROZJUSZ pseudo, Dialogus quaestionum 65 (PL 40,733nn), zagadnienie 2: 124; zagadnienie 7: 89.
ORYGENES, błąd o przedistnieniu dusz: 291. – In epistolam ad Romanos
(PG 14,833nn), na 5,12: 445; 8,30: 277. – In Ezechielem (PG 13,663nn;
GCS 33), homilia 1: 347. – In Ieremiam (PG 13,255nn), homilia 8: 101
(przypis); homilia 9: 107. – In librum Iesu Nave (PG 12,825nn; GCS 30,
286nn), homilia 15: 356, 358; homilia 23: 380. – In Lucam (PG 13,1799nn;
GCS 35), homilia 12: 380. [601] – Periarchon (PG 11,111nn; GCS 22),
Księga II rozdział 3: 339 – Księga III rozdział 2: 380; rozdział 5: 339.
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OSTLENDER H. (wyd.), Epistola Gualteri de Mauritania: 172.
OTT L., Die Trinitätslehre der Summa sententiarum: 63, 74, 77, 97, 105,
106, 115, 161, 179, 198, 240, 253, 263, 265, 268, 270, 271, 272, 273. – Der
Trinitätstraktat Walters: 240. – Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur: 124, 172, 229, 232, 252, 263, 268, 376, 446, 464, 477, 568, 570,
571, 572.
OTTO z Fryzyngi, Gesta Friderici I: 246.
OTTO z Lukki, zobacz Summa sententiarum.
OTTO S., Die Funktion des Bildbegriffes: 71, 407.
Oz 4,2: 537; 13,11 (Septuaginta): 579; 13,14: 357 (Glossa interlinearis).
P II 1,1: 149; 2,4: 356 (Glossa ordinaria).
PATERIUSZ św., Liber testimoniorum Veteris Testamenti (PL 79,683nn):
na Rdz 37,7: 323; Wj 13,13: 499.
PELAGIUSZ, Libellus fidei ad Innocentium Papam (wydania podane
wyżej str. 196, przypis 1), numer 3: 196, 241, 242; numer 9: 421; numery
10, 13: 542; numery 13-14: 491.
PIOTR Abelard, walka z nauką o mocy Boga: 298nn; błąd co do mocy Ojca:
93 (przypis); nauka (i jego szkoły) o cnotach: 486, o moralności czynów:
561; zobacz też Sententiae Hermanni. – Apologia (PL 178,107nn): 298. –
Dialogus (tamże, 1611nn): 557. – Ethica (tamże, 633nn), rozdział 3: 455,
557; rozdział 7: 557. – Expositio in epistolam ad Romanos (PL 178,785nn;
wyd. E. M. Buytaert I,41nn), 5,6: 127; 5,19: 498, 517. – In Hexaëmeron (PL
178,731nn): 402, - Sic et non (tamże, 1339nn), rozdział 5: 181; rozdział
8: 56, 181; rozdział 13: 308; rozdział 16: 107; rozdzial 35: 301; rozdział
46: 338, 354; rozdział 48: 381; rozdział 49: 377; rozdział 115: 420; rozdział 116: 517n, 522. – Theologia christiana (PL 178,1123nn; wyd. E. M.
Buytaert II, 71nn), Księga I rozdział 4: 211: rozdział 5: 105 – Księga III:
77, 107, 178, 211, 220 – Księga IV: 112, 114, 190, 196, 215, 220, 225, 308
– Księga V: 294, 298, 302, 303. – Theologia ‘Scholarium’ (PL 178,979nn;
wyd. E. M. Buytaert III), Księga I rozdziały 5-6: 209; rozdział 6: 124, 178,
181, 211; rozdział 10: 93; rozdziały 10-12: 252; rozdział 13: 63, 105; rozdział 15: 93; rozdziały 10-12: 252; rozdział 13: 63, 105; rozdział 15: 67,
68 – Księga II rozdział 3: 105; rozdział 10: 98, 100n, 160, 165, 171, 301n;
rozdziały 14-15: 114n, 118 n; rozdział 15: 166; rozdział 17: 126, 127, 152
– Księga III rozdział 4: 294, 296; rozdział 5: 280, 292, 298, 299, 300, 303,
305, 312; rozdział 6: 268, 270, 330; rozdział 7: 278, 461, 462, 463.
PIOTR Lombard, na konsystorzu w Reims (1148): 246; podróż do Rzymu
(1154-1155): 167; nie znał pewnych dzieł Augustyna: 350 (przypis); na
przykład De Genesi ad litteram: 350 (przypis), 367, 390 (przypis), 425;
druki przekaz Sentencji: 151, 224, 225; dodawał glosy po ogłoszeniu księgi:
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61; gdzie ‘nauka Mistrza nie jest utrzymywana’: 187 (przypis). – Glossa in
Psalmos (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. – Glossa in
beati Pauli Epistolas (PL 191-192), pierwotna 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
(pierwotna), 577 (pierwotna); 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; postać pierwotna w 11,36: 56,126, 130, 131, 132, 133, 134n,
138, 145, 152; postać przyjęta: 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. – Sermones (PL 171), in Nativitate Domini: 105, 357; kazanie II in Resurrectione: 535; De Trinitate et poenitentia: 406; nie wydane
In Pentecoste: 572; kazanie wspólne Quis dabit: 553, 555; in Septuagesima: 414n, 435.
PIOTR Pożeracz (Manducator), Quaestiones: 219, 298.
PIOTR z Poitiers, Sententiae (PL 211,789nn; wyd. Moore i i.), Księga I rozdziały 28-30: 219.
PIOTR z Poitiers pseudo, Summa divinae paginae, glosa do Księgi I Sentencji, Dystynkcja 2, rozdział 1: 61; rozdział 2: 62; Dystynkcja 5, rozdział
1: 224; Dystynkcja 6, numer 5: 91; Dystynkcja 7, rozdział 2: 93; Dystynkcja 8, rozdział 8: 101; Dystynkcja 9, rozdział 4: 107; Dystynkcja 12, roz-
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dział 2: 120n; Dystynkcja 15, rozdział 6: 151; Dystynkcja 17, rozdział 5: 147;
Dystynkcja 19, rozdział 9: 167; Dystynkcja 21, rozdział 2: 176n; Dystynkcja 29, rozdział 4: 219; Dystynkcja 30, rozdział 1: 220n; Dystynkcja 31,
rozdział 1: 225; rozdział 2: 227, 228; rozdział 4: 231; Dystynkcja 32, rozdział 2: 234; Dystynkcja 36: rozdział 4: 269; Dystynkcja 37, rozdział 9: 107
– do Księgi II Sentencji, Dystynkcja 35, rozdziały 1-2: 529.
PITRA I. B. Kardynał, Quaestiones Magistri Odonis: 298.
PLATON, Timaios: 330.
Pnp 2,6: 550; 4,4: 3; 4,12: 459; 5,17: 264 (Glossa ordinaria).
POOLE R. L. [wyd.], Historia Pontificum Ioannis Saresburiensis: 246.
PORRETANIE: 533, 560, 561.
PRAEPOSITINUS (Prévostin) z Kremony, Summa ‘Qui producit ventos’
oraz Księga I Sentencji, Dystynkcja 17: 148; Dystynkcja 31: 224n.
PREFACJA o Trójcy Świętej: 240.
PROSPER z Akwitanii, Sententiae ex Augustino delibatae (PL 45,1859nn;
51,427nn), numer 106: 562; numer 172 (173): 558; numer 190: 548; numer 206: 548; nu mer 316: 491.
Prz 8,15-16 (Septuaginta): 578; 8,22-30: 66; 8,23: 95; 8,25: 107; 8,35 (Septuaginta): 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 (Glossa Lombardi); 9,16: 551 (Lombard); 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 (Lombard); 32,15: 421; 36,23: 471 (Vetus Latina); 50,7:
510, 518, 519; 57,9: 537 (Lombard); 58,11: 474; 58,18: 144; 61,6: 144; 63,7:
301; 63,7-8: 146 (Glossa ordinaria); 66,7-8: 66; 67,5: 66; 67,7: 574 (Lombard); 67,23: 573 (Glossa ordinaria); 68,3: 545 (Lombard); 68,10: 3; 68,28:
537; 68,30: 149; 70,5: 144, 151; 74,7: 260; 79,2: 370n (Lombard), 371
(Glossa ordinaria); 79,17: 569 (Lombard); 80,9-10: 65; 81,6: 199; 83,4:
563 (Lombard); 88,2: 310; 89,2: 95; 90,9: 144; 90,11-12: 333; 101,25: 160
(Glossa ordinaria); 101,26: 337; 101,27-28: 97; 103,3: 395; [603] 103,4:
128, 378; 103,10: 408 (Lombard); 103,24: 393 (Glossa ordinaria oraz Lombard); 103,26: 344; 104,4: 62; 108,14: 523 (Lombard); 110,2: 310, 322;
113,11: 296, 309, 312, 313, 314, 324; 113B,15: 339 (Lombard); 118,20: 476
(Lombard); 118,21: 480 (Lombard); 118,96: 547n (Lombard); 118,100: 65;
118,119: 530; 118,152: 4; 137,6: 260; 138,2: 326; 138,6: 254; 138,7: 67;
142,2: 359 (Lombard); 142,10: 253; 144,3: 171; 146,5: 373 (Lombard);
147,17: 574 Glossa ordinaria et interlinearis).
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Pwt 5,6-7: 63; 5,9: 519, 567; 5,21: 567; 6,4: 63, 184; 7,1: 570 (Glossa ordinaria); 23,18: 561 (Glossa ordinaria); 32,4: 545; 32,8: 334, 376.
QUODVULTDEUS, Sermones XII (zobacz: Clavis, nn. 401nn), kazanie 4:
493.
RABAN Maur, In Genesim (PL 107,443nn): 385. – In Exodum (PL 108,9nn):
95. – Liber de sacris ordinibus (PL 112,1165nn): 513.
Rdz 1,1: 65, 329, 331 (Glossa ordinaria), 337, 339n (Glossa ordinaria),
345, 384, 390, 393; 1,1-2: 339 Glossa ordinaria), 385 (Glossa ordinaria);
1,1-25: 402 (Glossa ordinaria); 1,2: 67, 253, 340 (Glossa ordinaria), 385,
386 (Glossa ordinaria), 387 (Glossa ordinaria); 1,3: 71, 337 (Glossa ordinaria), 345, 389n (Glossa ordinaria); 392 (Glossa ordinaria), 393
(Glossa ordinaria); 1,3-5: 389; 1,4: 352, 386n (Glossa ordinaria), 391
(Glossa ordinaria); 1,5: 352, 391, 392 (Glossa ordinaria), 1,6: 71; 1,6-7:
340, 387n (Glossa ordinaria), 395n (Glossa ordinaria), 397 (Glossa ordinaria); 1,8: 339, 340, 397 (Glossa ordinaria); 1,9: 397n (Glossa ordinaria), 402n (Glossa ordinaria); 1,10: 398; 1,11: 414; 1,12: 398; 1,14: 398,
399n (Glossa ordinaria); 1,20: 365 (Glossa ordinaria); 366 (Glossa ordinaria);1,24: 401 (Glossa ordinaria); 1,25-26: 402; 1,26: 64, 188, 330, 406
(Glossa ordinaria), 408 (Glossa ordinaria), 409 (Glossa ordinaria); 1,27:
330; 1,31: 318, 346, 401, 545; - 2,2: 373 (Glossa ordinaria), 388 (Septuaginta), 401 (Glossa ordinaria), 403n (Glossa ordinaria); 2,2-3: 405
(Glossa ordinaria); 2,7: 330, 410 (Glossa ordinaria et interlinearis), 411n
(Glossa ordinaria), 412n (Glossa ordinaria), 422n (Glossa ordinaria),
424 (Glossa ordinaria); 2,8: 413 (Glossa ordinaria), 414 (Septuaginta);
2,9: 414n (Glossa ordinaria), 426 (Glossa ordinaria); 2,15: 413, 459; 2,16:
414n (Glossa ordinaria); 2,16-17: 424, 426, 495; 2,17: 414n (Glossa ordinaria), 423 (Glossa ordinaria), 436, 438 (Glossa ordinaria); 2,18: 427
(Glossa ordinaria), 428n (Glossa ordinaria), 456; 2,19-20: 449, 495; 2,20:
417n (Glossa ordinaria), 419n (Glossa ordinaria); 2,21-22: 416, 495, 505;
2,28: 426. – 3,1: 343n (Glossa ordinaria), 345n (Glossa ordinaria), 349
(Glossa ordinaria), 351 (Glossa ordinaria), 434 (Glossa ordinaria), 439
(Glossa ordinaria), 447 (Glossa ordinaria); 3,1-3: 435; 3,1-6: 347, 358;
3,2: 435n (Glossa ordinaria); 3,3: 436, 438; 3,4: 436, 439 (Glossa ordinaria); 3,5: 65, 436, 440, 441, 443; 3,6: 439; 3,9: 439n (Glossa ordinaria);
3,12: 442, 444; 3,12-13: 443n (Glossa ordinaria); 3,13: 434n (Glossa ordinaria), 439n (Glossa ordinaria), 444; 3,14: 347; 3,16: 443: 3,22-23: 494
(Glossa ordinaria); 3,24: 494; 3,26: 494n (Glossa ordinaria). – 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 (Glossa interlinearis).
– 37: 323.
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REMIGIUSZ z Auxerre, pseudo, Commentaria in Genesim (PL 131,51nn)
340.
RIVIÈRE J., Les «Capitula» d’Abélard: 498.
ROBERT Pullus, Sententiae (PL 186,649nn), Księga II rozdział 5: 344; rozdział 16: 376 – Księga VI rozdział 2: 567; rozdziały 32-33: 377.
ROLAND Bandinelli, Sententiae (wyd.: A. M. Gietl): 89, 103, 104, 121, 178,
195, 280, 292, 305, 376, 378, 492.
RUPERT z Deutz, De Trinitate et operibus eius (PL 167,197nn), Na Rdz
Księga I rozdział 11: 365 – Księga II rozdział 2: 407. – De victoria Verbi
Dei (PL 169,1215nn), I rozdział 28: 365.
Rz 1,19: 69; 1,20: 56, 68, 70; 1,21: 267; 1,21-32: 537; 1,24: 539 (Glossa
Lombarda); 1,24-32: 539; 1,26: 537, 538 (Lombard), 539 (Glossa ordinaria); 1,29: 541 (Glossa interlinearis); 2,4: 576; 2,5: 572n (Glossa ordinaria oraz Lombard); 2,12: 446 (Lombard); 3,23: 499 (Lombard); 3,24: 473;
3,27: 475; 4,7: 499n (Glossa ordinaria oraz Lombard); 4,17: 258, 376; 5,1:
473 (Lombard); 5,5: 127, 128, 145, 149, 150, 290, 475; 5,12: 445 (Lombard). 496. 501 (Glossa ordinaria oraz Lombard), 502, 503; 5,14: 441, 442,
497; 5,19: 496, 502 (Lombard), 503; 6,4-6: 509; 6,6: 512 (Lombard); 6,12:
512 (Lombard); 6,12-14: 511; 6,13: 458; 6,18: 466; 6,20: 466; 7,15: 540,
555 (Ambroży, Anzelm); 7,16: 565; 7,17-18: 469; 7,18: 508; 7,19: 555; 7,23:
512n (Lombard); 7,24: 501, 511; 8,9: 114; 8,9-11: 247, 248; 8,10: 422 (Lombard), 423, 494; 8,11: 68, 114; 8,28: 317, 318; 8,29: 255; 8,32: 134, 333
(Lombard), 334; 8,38-39: 151; 9,11: 292; 9,16: 469, 470, 471 (Lombard),
474; 9,18: 287, 288, 290, 324; 9,19: 268, 309, 312, 315; 10,4: 548 (Lombard); 10,10: 474 (Lombard); 10,17: 449; 11,5: 290; 11,6: 353; 11,33: 288,
516; 11,36: 68 (Lombard), 216, 260, 261, 262; 12,2: 309; 12,3: 448, 472;
13,1: 362, 578 (Lombard); 13,2: 579 (Lombard); 13,6-7: 579; 13,10: 495;
14,23: 562 (Glossa ordinaria oraz Gilbert; 16,27: 176.
SACRAMENTARIUM GELAZJANUM (wydanie C. Mohlberg): 240.
SCHNEIDER J., Die Lehre vom Dreieinigen Gott: 77, 93, 126, 181, 187,
190, 203, 209, 224, 225, 229, 240, 284.
SCHUPP J.: Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus: 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.
SENTENTIAE ANSELMI, zobacz: Summa Principium et causa.
SENTENTIAE ATREBATENSES (wyd.: O. Lottin): 515.
SENTENTIAE DIVINAE PAGINAE (wyd.: F. Bliemetzrieder): 515.
SENTENTIAE DIVINITATIS (wyd.: B. Geyer): 385.
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SENTENTIAE HERMANNI (PL 178,1695nn): rozdział 4: 211; rozdziały
8-10: 252; rozdziały 9-10: 63; rozdział 10: 105; rozdział 15: 127; rozdział
18: 303; rozdział 21: 278; rozdział 32: 486.
SOBÓR CHALCEDOŃSKI (451): 115.
SOBÓR EFESKI (431): 115.
SOBÓR KONSTANTYNOPOLSKI I (381): 115.
SOBÓR KONSTANTYNOPOLSKI II (553): 115.
SOBÓR LATERAŃSKI IV (1215), rozdział De Trinitate: 80.
SOBÓR LYOŃSKI II (1274) i tchnienie: 219.
SOBÓR NICEJSKI (325) i pochodzenie Ducha Świętego: 115, oraz współistotny: 253.
[604] STRABO Walafryd, do Rdz 1,1: 329n, 340; 2,9: 413n, 426; 3,1: 435;
3,24: 494.
SUMMA Deus de cuius principio et fine tacetur (wyd.: H. Weisweiler): 343,
344, 355, 359,515.
SUMMA DIVINAE PAGINAE, zobacz Piotr z Poitiers pseudo.
SUMMA Deus summe atque ineffabiliter bonus (wyd.: O. Lottin): 359.
SUMMA Prima rerum origo (ed. O. Lottin): 359.
SUMMA Principium et causa omnium Deus (Sententiae Anselmi): 343,
359, 501, 515, 521.
SUMMA SENTENTIARUM (PL 171,1067nn; 176,41nn), Księga I rozdział 4:
63, 74, 259, 263, 265, 266, 268, 269, 273; rozdział 5: 97, 270, 271, 272;
rozdział 6: 63, 74, 114, 115n, 126; rozdział 7: 89, 105, 106, 124, 131; rozdział 8: 103, 161, 171, 223; rozdział 9: 179, 181, 185, 190, 198; rozdział
10: 56,178, 220, 252; rozdział 11: 77, 79, 101, 195, 209, 234, 235, 240;
rozdział 12: 254, 275, 276, 278, 280, 282, 283, 284, 288, 291; rozdział 13:
306n, 308, 309, 311, 314, 315, 318, 321, 323, 325; rozdział 14: 294, 296,
298, 290n, 301, 302, 303 – Księga II rozdział 1: 331, 332, 334, 335, 336,
337, 339, 340; rozdział 2: 341, 343, 344, 348, 350n; rozdział 3: 343, 344,
347, 351, 352, 354; rozdział 4: 349, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361;
rozdział 5: 334, 370, 372n, 374, 375, 376; rozdział 6: 377, 378, 379, 380,
381, 383 – Księga III rozdział 1: 338, 340, 384, 385, 389, 395, 400, 402,
405; rozdział 2: 408, 409, 410, 411, 412n; rozdział 3: 416, 417, 418, 419,
420n; rozdział 4: 413, 414, 421, 422, 424, 427, 429, 432, 433; rozdział 5:
434, 435, 436, 437; rozdział 6: 439, 440, 441, 442, 443, 445, 447; rozdział
7: 450n, 470, 492, 493, 494; rozdział 8: 452n, 465, 466; rozdział 9: 461n,
462, 463, 464, 466, 468, 469, 479; rozdział 10: 503, 504, 521, 522; rozdział 11: 498, 500, 511, 512n; rozdział 12: 508, 509, 514, 515, 516n; roz-
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dział 13: 517n, 522, 524; rozdział 14: 525, 535; rozdziały 14-15: 526; rozdział 15: 533, 556n, 567, 568; rozdział 16: 569, 570, 571.
SUMMA Voluntas Dei (wyd.: O. Lottin): 453.
SYAGRIUSZ, Regulae definitionum (wyd.: Künstle; PLS 3,136n), numery
1-2: 125; numer 8: 124.
SYMBOLUM ATHANASIANUM: 117,159.
SYMBOLUM CONSTANTINOPOLITANUM: 78.
SYMBOLUM CONCILII TOLETANI I: 80.
SYNOD w RIMINI (359) i współistotny: 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
ordinaria); 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
(Lombard), 443 (Glossa ordinaria), 445; 4,1-2: 4; 6,10: 571n (Lombard);
6,13: 360 (Lombard); 6,15: 79, 176; 6,13: 62, 79, 97, 98, 128, 176; 6,20:
254.
Tm II 4,3-4: 4.
TOMASZ z Akwinu, i początek Księgi II Dystynkcji 15: 398; oraz Dystynkcji 27: 480.
Tt 1,2: 338.
VAN DEN EYNDE D., Essai chronologique: 79. – Nouvelles précisions: 79.
WALAFRYD, zobacz Strabo.
WALTER z Mauretanii, De Trinitate (PL 209,575nn), rozdział 1: 97; rozdział 2: 63, 190; rozdział 3: 144; rozdział 4: 103; rozdział 6: 190, 191;
rozdział 8: 179; rozdział 12: 195. – Epistola ad Petrum Abaelardum (wyd.:
H. Ostlender, Florilegium Patristicum XIX,34nn): 172.
WEISWEILER H. (wyd.) Summa Deus: 343, 355, 359. – La «Summa sententiarum» source: 291, 303, 332, 341, 433, 435, 442, 464.
WERYK (pseudo) OP, i początek Księgi I Dystynkcji 18 Sentencji Piotra
Lombarda: 152.
WILHELM z Champeaux, Sententiae (wyd.: o. Lottin, Psychologie et morale V,189nn), n. 244: 453; n. 246: 426.
WILHELM ze Św. Teodoryka, Adversus Petrum Abaelardum (PL 180,
240nn): 560.
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WILHELM z Vaurouillon OFM, i początek Księgi II Dystynkcji 27 Sentencji
Piotra Lombarda: 480.
Wj, 3,6: 251; 3,14: 64, 95 (Glossa ordinaria); 4,22: 199; 7-8: 362; 7,10-11:
412; 8,18: 71; 8,19: 362, 365; 13,3: 498 (Glossa ordinaria); 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 (Glossa ordinaria); 23,22: 570 (Glossa ordinaria), 571
(Glossa ordinaria); 23,23: 570 (Glossa ordinaria); 32,4: 520; 32,31: 520;
33,20: 369.
YSAGOGE IN THEOLOGIAM (wyd.: A. M. Landgraf): 211.
Za 3,1: 378.

IV. [605] TEOLOGIA
Abraham, ofiara: 311, 324.
Adam grzech i karę przekazał potomkom 496, 502, 503; skaził wszystkich
(Augustyn) 501; zaszkodził całemu rodzajowi ludzkiemu (Augustyn) 499,
520; zmienił ludzką naturę 519, 521; jakim sposobem wszyscy w nim zgrzeszyli 501n; zobacz: Grzech pierworodny.
Adam i Chrystus, z boku Adama Ewa, z boku Chrystusa Sakramenty 417;
Ciało Chrystusa uformowane z ciała pochodzącego od Adama 509.
Adam i Ewa, niewiasta z mężczyzny 416n; czy w raju mogli spółkować
427n, 506; jakie dzieci by rodzili 429-432; obojgu dane zostało przykazanie 438; ich kuszenie 433-438; dlaczego Bóg dozwolil kusić człowieka
447n; diabeł kusiciel z zawiści w postaci węża 433-435; trojaki przedmiot
436; porządek kuszenia 440; kusiciel radził, nie zmuszał, dlatego dobrowolnie zgrzeszyli 565; pochodzenie i korzeń ich grzechu 439-442; jakim
sposobem mogli zgodzić się na grzech 446n; kto bardziej zgrzeszył 442445; Adam zgrzeszył przeciwko sobie i przeciw Bogu, Ewa także przeciwko
bliźniemu 443; jak się tłumaczyli 444; grzech został im odpuszczony, ale
nie zostali przywróceni do raju (Augustyn) 522; dlaczego dał się naprawić,
a aniołów nie 437n, 440.
Adam, kuszony tylko zewnętrznie 437; nie z konieczności lecz dobrowolnie zgrzeszył 556 (Genadiusz), 565 (Augustyn); czy uwiedziony 441n;
w czym oszukany 443; nie uwierzył diabłu 441-445; zobacz: Adam i Ewa.
Adam, niewolnik grzechu 466, wzięty pod władzę diabła 535; zraniony
w przyrodzonych, pozbawiony darmowych 465, 493, 535; wygnany z raju
493-495; znaleziony zły (Quodvultdeus) 493; uciśniony i zwyciężony przez
żądzę 464; w złu ma słabość 464; przytłumienie wolnej woli 465, konieczność umierania 422, 536.
Adam, pierwszy grzech, odstępstwo (Augustyn) 537; nieposłuszeństwo
496, 502; przekroczenie 441n; zamierzone (Izydor) 445; w woli (Augustyn)
565; w którym wiele widać grzechów 518n; czy cięższy od innych 521n;
czy uczynkowy ten sam co pierworodny 496, 500, 502, 508, 521; grzech
i przyczyna grzechu, lecz nie kara za grzech (Augustyn) 564.
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Adam, początek rodzaju ludzkiego 416; jakim sposobem wszyscy ludzie
w nim byli 501n, 503n.
Adam, stworzony poza rajem 413, 416; uczyniony w męskim wieku 410,
412n; uczyniony prawy 451, 556 (Genadiusz); dlaczego uczyniony (cel człowieka) 332n; dlaczego dusza jest złączona z ciałem 334n; czy dusza została stworzona przed ciałem 411n (Augustyn); stworzony przed niewiastą
i dlaczego 416; dlaczego Pan Bóg stworzył, który wiedział, że staną się
źli 447n.
Adam, umieszczony w raju 413; tam przez jakiś czas 495; stan przed upadkiem 421-433; duch przylegał do Boga (Ambroży) 493; wolny był od wszelkiej biedy 468; bez pożądliwości 443; jego dobra przyrodzone i darmowe
465; zdobny cnotami 493; miał łaskę stałości a nie postępu 450-452, ani
wytrwania 492; stąd potrzebował łaski współdziałającej, a w pewien sposób także działającej 492; wolność jego woli 464; znajomość rzeczy, poznanie Stwórcy i siebie 448n; znajomość dobrego i złego 415; czy przewidywał
przyszłość 450; jak nieśmiertelny oraz śmiertelny 422-427; nieśmiertelny
z natury czy łaski 424, 492; potrzebował pożywienia 422; przykazanie
o drzewie życia 424-427, 495; przykazanie posłuszeństwa 433; kiedy i jakich
synów zrodził 427-432; na końcu miał przejść do lepszego 426, 428n, 432;
zobacz: Adam i Ewa; Stan sprawiedliwości.
Agabus prorok (Dz 21,10) 328.
Aniołów chóry, dziewięć i hierarchia 370-375; określenie 371; aniołowie
nierówni ani naturą ani łaską 342; chóry zwane są od zadań, które pełniej
przyjęły (Grzegorz) 372, 373; podzielone przez Dionizego 371; z którego
chóru byl Lucyfer 373n.
Aniołów dziesiąty chór, ludzie mający zastąpić upadłych aniołów 334, 375
(Gracjan, Glossa ordinaria) 437.
Aniołów dziewiąty chór, aniołowie w ścisłym znaczeniu 370n; nazwa od
zwiastowania (Dionizy) 378; zwiastują mniej ważne 371; zadanie: straż
ludzi i natchnienie wolą Bożą 379-381.
Aniołów posłannictwo 367n, 377-381; posyłani są na służbę człowiekowi
272 (Beda), 273 (Ambroży), 333, ponieważ teraz są nasi 333; czy wszyscy
są posyłani 377n; przez to nie przestają kontemplować 378n, ponieważ
w Bogu biegną gdzie są posyłani (Beda) 272, 378 n.
Aniołów straż 283, 379-381; aniołowie stróżowie są z najniższej hierarchii
380; dani są poszczególnym ludziom, czy samym wybranym 379n.
Aniołowie dobrzy, zwróceni do Boga i utwierdzeni w dobru przez łaskę
351-354, 390; nie było ich zasługą, że nie upadli 452; czy przewidzieli przyszłe dobro 348-350; ich uformowanie 389n, jako zmienni z natury stają się
niezmienni przez łaskę (Izydor) 361; stąd zwani są światłem 336, 345, 353,
389n, niebem 337, 341, 344, 345, 384, 385, dniem 352, życiem i mądrością
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(Augustyn) 336; umocnienie usuwa grzeszność 359, ale nie wolność woli
359-361; czy na umocnienie i szczęśliwość w jakiś sposób zasłużyli 353n;
co zasługują przed sądem 354, 381-383; poznanie w Słowie (Izydor) 383 –
miejsce ich, niebo empirejskie 339n; w Bogu biegną (Beda) 272, 378; są
świątynią Boga 263,266; imiona 378; dlaczego wszyscy zwani są aniołami
379; liczba ich ma być dopełniona przez ludzi 375n – ukazywanie się 366368; ich przybrane ciała 366, 367n – wyżsi oświeceni przez Boga, niżsi
przez wyższych, ludzie przez niższych 379 – dwojaki obowiązek: towarzyszyć, kontemplować i służyć 272, 377; służebni Syna 379 – moc, której poddani są źli aniołowie i źli ludzie 346; nie są stwórcami 406, 418; ich posługa
w formowaniu Ewy (Augustyn) 418.
Aniołowie duchy niebiańskie w ogólności 336-383; stworzeni, czy przed
wszelkim stworzeniem 336-339; dobre dzieło Boga 526; z natury dobrzy343-347. 351, lecz jakby bez formy 340n, ciemności (ponieważ niedoskonali) 390; czy stworzeni w darmowych 345, 348-351; czy doskonali
i szczęśliwi 348-351, 350 przypis; nierozkładalni i nieśmiertelni 343; w niebie empirejskim (Strabon, Beda) 339n.
Aniołowie przymioty istotne 341-343; różnią się własnościami osobowymi 341; czy równi w przymiotach 342n; jakie poznanie przed upadkiem
348; wolna wola 352; miłość naturalna 348; zmieniają się we właściwościach wewnętrznych 271; czy już podzieleni na chóry 373n; cieleśni czy
bezcieleśni 346, 365-367; opisani miejscem 270-273; poruszają się z miejsca
na miejsce i w czasie 271, 273; zobacz: Miejsce, Opisowo.
Aniołowie źli, zobacz: Demony, Diabeł.
Anomia, niegodziwość wbrew prawu lub bez prawa, 530.
Antychryst, ukaże się przed sądem 357.
Archaniołowie, zwiastują ważniejsze 371. Zobacz: Aniołów chóry.
Ariusz i Arianie, błędy 186, 196, 212, 230, 253.
Barwa, przypadłość w stworzeniu cielesnym 99.
Belial, oznacza odstępcę 378.
Belzebub, władca demonów 576.
Bezgrzeszny, dlaczego człowiek nie został uczyniony 448.
Błąd, postępuje nie za prawdą lecz upodobaniem (Hilary) 3 (zobacz: Niewiedza); błędy orzekania osób o substancji 79; błędy potępione na konsystorzu w Reims (1148) 79.
Blask, Syn (Augustyn), 107 (Orygenes).
Błędnowiercy nie idą za prawdą, lecz za upodobaniem (Hilary) 3; psują
świętość wiary 4; czy ich czyny są dobre 562-566; w jaki sposób grzeszą
przeciwko Bogu 569.
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Błędnowierstwo, Gilberta odmawiającego orzekania trzech osób o substancji Bożej 78, 246, o odniesieniu właściwości do osób 242-246; Maksymina przeczącego współistotności Syna 85, twierdzącego, że Ojciec jest
potężniejszy od Syna 92, twierdzącego, że jest trzech bogów 163-165;
zobacz: Ariusz, Eunomiusz.
Bliźni, grzech przeciwko bliźniemu 569.
Bluźnierstwo, złe samo w sobie i nie może zaistnieć w dobrym celu 559.
Bóg – działanie na zewnątrz 393-395; stwórca i początek wszystkiego 77,
216, 329, 363, 418; stwarza bez poruszenia albo zmiany 98, 331, bez
konieczności 332, z dobroci (Augustyn) 332, rozkazując, chcąc (Beda) 410
(zobacz: Stwórca, Dzieła sześciu dni – rozrządził wszystkim co do liczby,
miary i wagi 343, 374; sprawca wszelkiego dobra 319; nie jest sprawcą zła
345, 347, 531, 545, 546; czy jest sprawcą grzechu jako czynu 530, 531-534,
540n, 543-546; czy możliwość grzeszenia jest od Boga albo od nas 577-579;
sam widzi serce człowieka 551; sam usprawiedliwia człowieka 264 (zobacz:
Usprawiedliwienie); sam sprawia cnotę w człowieku 480 (zobacz: Cnoty);
wieńcząc zasługi wieńczy swoje dary (Augustyn) 484; cel celów 549, cel dobrej woli 547; dochodzi się do niego nie miejscami lecz czynnościami 269;
przez zamieszkanie bardziej znany niż bliźni (Augustyn) 142; Ojciec nasz
200, 222; ‘cierpliwość moja’ 144; ucieczka nasza 222; litujący się nad nami
471, 472, 474, miłujący nas 58n; nim winniśmy się rozkoszować, a nie posługiwać 58.
Bóg – istota jedna i prosta 70; tylko Bóg właściwie nazywany jest istotą albo
istnieniem 95, 96, 97; sam prawdziwie istnieje, niezmiennie i prosto 69
(Augustyn), 95; w Bogu tym samym jest posiadacz i posiadane 101n; jakim
sposobem substancja 100n, 245; nic odeń lepszego (Augustyn) 72; najwyższy duch (Beda) 272; pierwsze i najwyższe życie 108, 226; z natury a nie
z woli jest Bogiem 89-91; jeden 63 (Fulgencjusz), 79 (Augustyn), 229-231;
wszystko, co jest w Bogu, jedno jest (Hilary) 101; cokolwiek w Bogu jest,
jest Bogiem 101n; jedność okazana w Nowym Testamencie 67; prawda
samoistna (Hilary) 96, i prawdomówny 96 (zobacz: Prawda); najwyższe
dobro 71, 252, nic mu nie brakuje 350n (zobacz: Dobro niestworzone);
miłość 110n, umiłowanie 142n; sprawca dobrego 260.
Bóg – istota jego, poznawany przez to, co zostało uczynione 68-77; rozumowaniem z braków stworzenia 69; z piękna, porządku itd. stworzenia
70, 76.
Bóg – nazwa natury, mocy, (Ambroży) 64; Elohim 65; Pan 220-222; Pan
przed czasem 220n, 338; jeden Bóg, jedna istota, jeden początek 76.
Bóg – przymioty: wieczny 331 (zobacz: Wieczność); szczęśliwy 79; niezmierny 249, 269, 270, 273, 535; wielki nie masą lecz siłą (Augustyn) 99,
ogarnia wszystko (Augustyn) 273n; nieporuszony i nieopisany przez miejsca i czasy 270-273; niezmienny 69, 95, 97, 221n. 263, 264 (Augustyn), 369,

Teologia

589

532, stąd sam prawdziwie istnieje (Augustyn) 101, czego przeczy Eunomiusz 89; dlatego nie może się ani zwiększyć ani zmniejszyć 332n, jakim
sposobem rośnie w sercu człowieka 146n; bezcielesny 97, 98n, 116; uznawany przez filozofów 69; niewymowny 254; nieomylny 276, 278, 295; nie
jest zawistny 304; niewidzialny 69, 369, ukazywanie się 367-369; wszechmocny 79, 294-298; wszechwiedzący 280n; sam prawdziwie prosty 98-102,
164n, 186, 249; piękny 70.
Bóg – wiedza Boża: pierwszy i najwyższy umysł 226; jego mądrość 234239, 252, 254, 255, 257; i wiedza 226, 254-261, 275-279; rada 310; zrządzenie 255, 309; wolny osąd w Bogu 359, 462; zobacz: Wiedza Boża.
Bóg – wola 294, 296-316; jedna wola i działanie (Augustyn) 134; nie należy
szukać przyczyny jego woli 334; wola upodobania i znaku 309-312 (zobacz:
Upodobanie); wola jego jest koniecznością (Augustyn) 413, niezmienna
(Augustyn) 420; najwyższa sprawiedliwość (Augustyn) 296; najwyższa moc
252, 317, niezwiązana prawami przyrody 420; sprawiedliwa i słuszna 516,
579.
Bogactwa, dlaczego zwane mamoną 356n.
Braterstwo, walka z nim jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu 575;
zobacz: Zazdrość.
Byt, podział (Syagriusz) 125; czy trzy byty w Trójcy (?) 193.
Byt, zobacz: Istnienie.
Całość, która jest w Bogu, jest jedna (Hilary) 101; i żyje (Hilary) 108.
Cel czynności, co to 325, 551; różni się od woli i od zamiaru 551n; wskazuje
czy wola jest dobra czy zła (Augustyn) 547; nie zawsze wystarczy do osądzenia dobroci lub złości czynów 560; wiele w jednej woli 548n; czy możliwe są dwa cele różnie skierowane 540n; dobry cel nie wystarczy, by każdy
czyn stał się dobry 557-561; czasem wydaje się dobry, lecz w rzeczy samej
zły 561.
Cel ostateczny, sam Bóg celem nad celami 60, 548, 549 (Augustyn), do którego należy odnosić wszystkie cele 550; miłość 547n; szczęśliwość 56.
Cham i Chanaan 525.
Chaos 340, 384.
Charybda i Scylla, unikane przez katolika (Augustyn) 231.
Chciwość, wada główna 570; nieopanowana żądza posiadania zaszczytów,
wiedzy, pieniędzy 436; Boga nie chwali 546; w grzechu Adama 519.
Cherubiny, pełnia wiedzy 371, 373, 495, to jest miłość (Izydor) 495; dlaczego strzegą raju ziemskiego 494n.
Choroba natury, zarzewie 500, 506.
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Chrystus oblubieniec Kościoła uformowanego na krzyżu 417; po zmartwychwstaniu dwa razy dał uczniom Ducha Świętego 126n, którego przyjął jako człowiek, wylał jako Bóg (Augustyn) 130; cel wiernych w woli
i działaniu (Augustyn) 548; cel prawa i przykazania 548; grzech przeciwko
ciału Chrystusa mniejszy niż grzech przeciwko Duchowi Świętemu (Ambroży) 576.
Chrystus, moc i mądrość Boga (Augustyn) 83, cudzego nie przywłaszczył
444; posłany nam na dwa sposoby: widzialnie w ciele 132, niewidzialnie
138; przyjął ciało i ludzką postać z Maryi Dziewicy 132, 140, ciało uformowane z ciała, które pochodziło od Adama, bez grzechu pierworodnego
509; to przyjęcie jest z łaski, a nie z natury (Augustyn) 148; przez nie stał
się mniejszy od Ojca 139n; Ducha przyjął jako człowiek 130, nie według
miary 147n; Bóg mieszka w nim przez łaskę zjednoczenia 264; wiara Ojców
w jego przyjście 293.
Chrystus, odkupiciel rodzaju ludzkiego 375; stał się posłuszny aż do śmierci 140, odnowił nam wolność 466n; jego męka przyczyną naszego zbawienia 326, 392; czy męka podobała się dobrym 327; dobra wola Boga spełnia
się w niej przez złą wolę ludzi 325-327; zbawiłby człowieka choćby anioł
nie upadł 375; dlaczego grzech człowieka naprawił, lecz anioła nie 437n;
sakramenty wypłynęły z jego boku 417; zstąpił do piekieł 357.
Chrzest, forma ukazuje Trójcę 67; gładzi grzech pierworodny (Augustyn
wbrew Pelagianom) 497; gładzi co do winy 502, 511, 512, 513; powoduje
pełne odpuszczenie grzechów (Augustyn) 512; osłabia pożądliwość 511,
512; czy zmywa brzydotę ciała 513n.
Ciała – ludzkie, Adama uformowane z mułu ziemi 410; stan przed grzechem 423; jakim sposobem wszystko w ciele pierwszego człowieka 504;
formowanie w łonie (Genadiusz) 421; rosną w odstępach czasu zgodnie
z naturą 430; postawa wyprostowana 409; nie są więzieniem duszy 291n;
grzech, pozbawienie i zepsucie dobrego ciała (nieśmiertelności) 536;
zobacz: Dusza i ciało.
Ciała – powietrzne aniołów (?) 346, 365-368; ciała przybrane przez aniołów (Augustyn) 367n.
Ciała – uwielbione, co zmartwychwstanie 504n, w jakiej postawie 505;
przez łaskę Stworzyciela 335, będą uduchowione, chyże, nieśmiertelne 423.
Ciała – wszystkie razem stworzone w pomieszaniu 387; różnice co do istoty,
formy, wagi 342; wymiary 270; poruszane przez Boga miejscowo i czasowo
(Augustyn) 271.
Ciało, stworzenie najniższe335.
Ciemności, brak światła (Augustyn) 386; lecz i jakimś sposem „coś” 386n;
były nad głębokością (Glossa ordinaria, Augustyn) 387.
Ciężar, pociąga do stałości (Augustyn) 374.
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Cisza, gdzie nie ma dźwięku (Augustyn) 386.
Cnota (sprawność), dobra jakość ducha, którą dobrze się żyje itd 479, 480;
dobry użytek wolnej woli (Augustyn) 479; dobra jakość ducha, która daje
formę duszy (Bernard?) 482; czy dobry użytek władz wewnętrznych 486;
przypadłość w stworzeniu 100; fałszywa, bez uznania prawdy odwiecznej
(Augustyn) 562; czy cnota jest łaską 481n.
Cnoty (sprawności), poruszane przez Boga z zewnątrz, przez wolną wolę
od wewnątrz 481-483; formą ich miłość 484; z ich darów jesteśmy dobrzy
i żyjemy sprawiedliwie 484; doskonalone są pokusami diabła 437; czy należy
pragnąć ich dla nich samych 59-61.
Cnoty teologiczne, konieczne do zachowania przykazań Bożych 562n;
miłość formą cnót 151n, 484; zobacz: Wiara, Miłość.
Cokolwiek w Bogu jest, Bogiem jest 72,101n.
Cudzołóstwo złe w sobie 559; w jaki sposób złe 533; dobra przyczyna nie
czyni dobrym 559, 561.
Czas 220-272, 400; jest zmienianiem jakości w stworzeniu 271; od Boga
usuwa się 96, 97, 118, 292n; zaczął się ze stworzeniem 221, 338, i nie było
go przed światem 339; był już pierwszego dnia 390; cztery pory roku, po
stworzeniu świateł 400; teraz biegnie powtarzaniem siedmiu dni 405.
Część, wyklucza się w Bogu 70, w Trójcy 163-165; część w stworzeniu cielesnym 98n.
Członki rodne, przed grzechem pierwsi rodzice nimi władali 427n; zobacz:
Odruchy pierwsze.
Człowiek – godność: postawiony pośrodku wszystkich 333; pan i posiadacz
innych stworzeń 402, któremu służą nawet aniołowie 333, jako stróże 380;
postawą wyprostowany 409; uczyniony na obraz i podobieństwo Boga
w Trójcy 71-76, 406-409; szczególnym sposobem podlega opatrzności
Bożej 283.
Człowiek – natura: z duszy rozumnej i ciała złożony 332; nie ma dwóch
natur, dobrej i złej, jak uważa Pelagiusz 489; co ma wspólnego ze zwierzętami 453, 454, 460; co ma sobie własnego: rozum 453n, 456, 460; wolną
wolę 448, 460 (zobacz: Wolna wola); władze duszy 72-74, ma rozróżnienie
dobra i zła 448; Boga może poznać przez stworzenia 69.
Człowiek – odkupiony a nie anioł 437n, 440; Bóg chce wszystkich zbawić
312-314.
Człowiek – stworzony po wszystkim 406-418, jako pan i posiadacz wszystkiego 402; formowanie go w łonie 421; ma rosnąć ciałem i wiekiem 430;
śmiertelny z konieczności 422; uczyniony, aby Boga chwalić, służyć mu
i nim się rozkoszować 332-336; jesteśmy, bo Bóg jest dobry (Augustyn)
332; czy uczyniony dla naprawy upadku anielskiego 334, 375n; ponieważ
wszyscy z jednego (Adama), powinni miłować się jak jeden 416.
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Człowiek – upadek: pierwszy człowiek zgrzeszył 441n; chcąc rozkoszować
się sobą 444, czego nie powinien 58 (zobacz: Adam); grzeszni jego potomni 532; człowiek może sam z wolnej woli upaść, lecz nie powstać (Augustyn) 481; kuszony na trzy sposoby 436; nie dzięki Bogu staje się gorszy
319n, 545; człowiek zły, natura zła (Augustyn) 527.
Człowiek – zewnętrzny i wewnętrzny (Augustyn) 454.
Człowiek, rozumne stworzenie cielesne 332; dobre dzieło Boga 526;
wybija się spośród innych stworzeń 69 (Glossa ordinaria), 402.
Czuć, jakim sposobem czuje dusza (Augustyn) 99; co można czuć wzrokiem i dotykiem ciała (Augustyn) 70; zmysły umieszczone w twarzy człowieka 413.
Czyn dobry, ma dobrą przyczynę i cel 557, 558, 560n; pogląd, że niektóre
są rodzajowo dobre 542n, niektóre bezwzględnie i doskonale dobre co do
przyczyny i celu 543.
Czyn ludzki, nie jest naturą ani substancją (Augustyn) 544; niektóre
wprost dobre, inne wprost złe 556n; trojaka różnica według niektórych
558; czy istnieje czyn obojętny 557; pogląd, że wszystkie czyny z istoty swej
są dobre 531-542; czy z celu należy je oceniać jako dobre lub złe 556-561.
Czyn zły, zły w sobie 558, który bez wykroczenia zaistnieć nie może 561;
który ma przewrotną przyczynę i cel 557, 558, 560n; w dobrej rzeczy 532534; dobry cel nie czyni dobrym (Augustyn) 558, 559, 560; cel bezpośredni,
rozkosz 547, 551; czy pod żadnym względem nie jest dobry, lecz całkowicie grzeszny 530, 543-547; czy dobry jako istniejący, zły jako grzeszny 531;
czy drugi grzech dodaje złej woli 566-568.
Czynnie i biernie, według skuteczności i skutku 534, 536.
Czyszczenie dobrych przez złych 317n.
Dar i dany 153-157.
Darmowe i naturalne 490n; człowiek zraniony w naturalnych, pozbawiony
darmowych 465, 493, 535.
Dary Ducha Świętego. Nic innego niż sam Duch Święty 128, 131, 143;
Duch zawsze i od wieczności darem, lecz dany (darowany) jedynie w czasie
253n; czy dawane są dary, a nie sam Duch Święty 127-129; rozdzielane są
dary, a nie Dar 152; miłość większa niż wiedza 372; dary łask wspólne
wszystkim w niebie 372.
Dary naturalne, czy równe we wszystkich 373, 517; te które poprzedzają,
ale nie zasługują na usprawiedliwienie 473n, 475-477; inne dary bez miłości
nic nie pomagają (Augustyn) 145.
Dawid prorok 65, 66, 67.
Demony – po upadku, nadal co do natury i rozumu wybitniejsze (Augustyn) 434; zachowują żywe rozumienie i bystrość (Izydor) 361n; oraz
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poznanie 362; mają wolną wolę, lecz nie do dobra 359n, ponieważ zatwardziali w złu 359, stali się ciemnościami 352; hierarchia wśród nich 356; czy
mają ciała 363, 365-367 – ich miejsce: chociaż są tam gdzie Bóg, jednak nie
są z nim 265n, 269; są w ciemnym powietrzu 355n, jak w więzieniu (Augustyn) 362, 366; czy niektórzy już w piekle 357; po sądzie wszyscy zostaną
strąceni do piekła 356; jak mogą cierpieć od ognia (Augustyn) 366 – złość:
zaślepieni opuszczeniem łaski 351, wolę mają zawsze do złego 360; dobrej
woli odzyskać nie mogą 578; jakim sposobem chciały śmierci Chrystusa
328 – posyłane są dla doświadczania: osobnym ludom 356, osobnym ludziom 356, 380 (Grzegorz z Nysy), osobnym wadom 356n, 358 (Orygenes)
– mają moc oszukiwania, doświadczania (szkodzenia), kuszenia (uwodzenia) 362; dlaczego 362, 363n; oszukują sztukami magicznymi 361-365,
gdzie nie są stwórcami 406, 418; czy napadają ludzi (opętanie) 369n; wyrzucane w Duchu Boga 576; mają moc szkodzenia daną i ograniczoną przez
Boga 364, 435, 578n, lecz pokonują ich święci 358; kuszą i pobudzają ludzi
do złego 355n, 362-364, 380, 459n; woli Bożej nie mogą przeszkodzić 324.
Demony – przed upadkiem, stworzeni dobrzy a nie źli 343-347, 351; doskonali 348; ale nie szczęśliwi 350 (i przypis); z wolną wolą 352; nieświadomi przyszłego upadku 348-350; byli z wyższych i niższych 354, czy już
podzieleni na chóry 373n.
Demony – upadek, zaraz czy po jakimś czasie 343-347; zawiniony 353;
jakim grzechem 351, 355; pychą 345; Lucyfer pociągnął ich za sobą 355;
ilu upadlo 355, 375; dlaczego nie odkupieni 437n, 440; liczba ich ma być
odtworzona przez ludzi 334, 375, 437.
Demony (źli aniołowie) 354-370.
Deszcz, pochodzenie (Augustyn) 396; wzór łaski 482.
Diabeł – po upadku: władca demonów (Augustyn) 360, 366; władca tego
powietrza 459; ma władztwo złości 346; wynalazł złość 530n; dobrej woli
odzyskać nie może 578; ma serce zatwardziałe 574; dlatego jego czyny są
wadami (Pseudo Augustyn) 544 – z żaru zazdrości stał się przeciwnikiem
(szatanem) 433, i przez zazdrość kusił człowieka 347, pierwszych rodziców
433-438, i Chrystusa 358; zawiścią wprowadził śmierć na okrąg ziemi 497;
podstępem a nie siłą pokonał człowieka 433; łotr raniący i odzierający 464,
493, 535; chciał śmierci Chrystusa 328 – dotąd ma moc szkodzenia udzieloną przez Boga 435, 578n (zobacz: Demony, moc); kusi ludzi 459n; jakim
sposobem napełnia serce człowieka 370; winą grzechu pierworodnego
trzyma dusze oddzielone od Boga (Augustyn) 512; żądze narzędziami diabła (Augustyn) 500; większą moc będzie miał w czasach Antychrysta 458.
Diabeł – przed upadkiem: początek dróg Boga 354; uczyniony dobry 343347; wspanialszy i godniejszy od innych 354n, 373, 374; z którego chóru (?)
373n; nie przewidywał swego upadku (Augustyn) 347; nie zawsze był
wężem (Orygenes) 347.
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Diabeł – upadek: ‘Jakim sposobem upadłeś’ 355; grzechem jego pycha i pożądanie podobieństwa do Boga 355, 416, chciał wstąpić na niebo 341, nie
chciał być pod Bogiem (Augustyn) 444; i zabił samego siebie 347 – kiedy:
zaraz na początku (Augustyn) 344; po chwilce 343-347; „mężobójca od początku” 344, 346n; ‘początek dzieła Bożego’ 346; grzech dlaczego nieuleczalny 437, 440.
Diabeł (Lucyfer) 354-358, anioł grzeszący swą pychą 355; jeden duch a nie
jeden chór 355; dlaczego ‘Jutrzenka’ 355; liczne jego imiona 378, 433.
Dialektycy, ich reguła o przeciwieństwach chybia w dobru i złu (Augustyn) 528.
Dłużnik, Bóg nie jest naszym dłużnikiem, my jesteśmy jego dłużnikami
300.
Do siebie 179.
Dobra przyrodzone i darmowe, zobacz: Dobro.
Dobro darmo dane, którego człowiek został pozbawiony 465, 535.
Dobro moralne, poczwórne jego ujęcie 317n; czyn godny nagrody do życia
563; wolny osąd wybiera z pomocą łaski 452; czasem niedobrze powstaje
(Augustyn) 558; wadliwe, które zawiera zło (Augustyn) 527.
Dobro naturalne 61, 465, 535; wyróżnia się wielkie (cnota), średnie (moc
ducha), małe (ciało) 479, 485; dobra, w których człowiek został zraniony
465, 535, 544; dobro, które poprzedza usprawiedliwienie, ale nie zasługuje
475-477; dobra nie zanikają, nawet gdy stają się wadliwe 553.
Dobro niestworzone czyli najwyższe, Bóg 58, 59, 252, 320; któremu nie
brak żadnej doskonałości 304; którego inne dobra są uczestnictwem (Augustyn) 532; do niego tylko należy przylgnąć 60; bez niego nic nie jest dobre
562; od niego odpaść jest złem 320, 535; istniejemy ponieważ Bóg jest
dobry 59, 332.
Dobro ontologiczne 318, 319, 532; wszystko, co z natury jest dobre, Bóg
czyni z niczego (pseudo Augustyn) 544; całe dla człowieka uczynione 333;
na ile jesteśmy, jesteśmy dobrzy (Augustyn) 59, 332; poznał Bóg przez
potwierdzenie 260; czy od Boga pochodzi dobro w złym czynie 530-534,
543-546, 558.
Dobro porządku, istnienie lub stawanie się zła jest dobrem 315, 317;
dobro wypływa także ze zła, dobrze przez Boga uporządkowanego 317,
318n; zobacz: Zło, Świat.
Dobro stworzone, wielorako się pojmuje 564; nic dobrego bez dobra najwyższego (Augustyn) 562; doczesne inne, wieczne inne 432; wszelkim naszym dobrem Bóg, albo coś od niego (Augustyn) 59; pełne, całkiem pozbawione zła (Augustyn) 527; wszystko co sprawiedliwe (Augustyn) 547;
‘widział Bóg, że było dobre’ 397,404n.
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Dobroć Boga, Bóg sam (Augustyn) 101; przyczyna rzeczy (Augustyn) 59,
80, 332; przypisywana Duchowi Świętemu 253 – naturalna, którą stworzenie otrzymało od Boga w samym stwarzaniu 517.
Dobroć i złość czynów ludzkich 531-534. 557; z przczyny, celu, zamiaru
558n.
Dobroć naturalna niewiernych, czy jest dobra 564.
Doczesne prowadzi do wiecznego 56; można prosić o nie w modlitwie,
lecz dla życia wiecznego 550.
Dopust, znakiem woli Bożej 310-312, 323n.
Doskonałość, ciała Ewy bez dodatku z zewnątrz 417n; duchowa jest
z Chrystusa (Augustyn) 548 – doskonałe zwie się trzema sposobami 350n;
Bóg wszechdoskonały 351; doskonałe niewłaściwie orzeka się o tym, co
jest niedokonane (Grzegorz) 106.
Drzewo wiadomości dobrego i złego 414-416.
Drzewo żywota, skąd nieśmiertelność przed grzechem Adama 414, 424;
lecz jakie korzystanie 495; czy Adam spożywał przed grzechem 495; po
grzechu 494.
Duch Święty – dany lub darowany jest przez Boga, w czasie 153, 154, 157,
220, 222n; w pochodzeniu czyli posłaniu doczesnym 128-130, 138-148,
którym od Ojca i Syna pochodzi na uświęcenie stworzenia 126; po Zmartwychwstaniu Jezus dał dwa razy 127; czy sam daje siebie 130-132; czy prałaci dają Ducha 129n; widzialnie posyłany jest w postaci gołębicy, w podzielonych językach ognia 138n; niewidzialnie posyłany jest i darowany
wiernym 141-159, jako Dar życzliwości Boga 71; aby był miłością, którą my
miłujemy Boga i bliźniego 112, 142, 152, 484; ten pogląd Mistrza przez
większość jest odrzucony 148-152; aby mieszkał i uświęcał dusze 126-130,
157, 266, 273, 290; czy zwiększa się lub zmniejsza w człowieku wraz z miłością 146-148; dary jego 152n, rozdaje jak chce (Ambroży) 462; wlewany
jest, by opanować gorączkę światowego pragnienia (Ambroży) 128; daje
możliwość dobrego działania 490; bez Ducha wola nie jest wolna (Augustyn) 475; wszelka prawda od Ducha Świętego 320n (Augustyn, pseudo-Ambroży); grzech przeciwko Duchowi Świętemu 572-577.
Duch Święty – Duch Pański wypełnił ziemię 265; sprawca wszystkiego 394;
unosił się nad wodami 67, 386; ciało Chrystusa uformowane działaniem
Ducha Świętego 509; wypełnił Chrystusa 265; natchnął Pismo Święte dla
naszego zbawienia 397; co tylko usłyszał opowiedział Apostołom 96.
Duch Święty – jest darem Boga właściwością niezmienną i wieczną 153,
154, 201; w tej nazwie widoczne jest odniesienie 154, 201; dar Ojca i Syna
(Augustyn) 71, 153; Syn pochodzi jako zrodzony, Duch jako dany 93, 121n,
122 (Augustyn), 156, 158; miłość czy umiłowanie i życzliwość, którą Ojciec
i Syn siebie wzajem i nas miłują 110, 112, 113, 232, 573, 577 (przypis);
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wspólnota, jedność 113, 201, połączenie 226 (Augustyn), zgoda 228 (Augustyn), 232, złączenie 232, „w nim” 68, 71, 262; dar, użycie (Hilary) 225n;
czy podobieństwo 407n; Duch jest Ojca 110, 114n; Duch Syna 68, 110,
114n; czy Duch nasz 158; stąd przypisania: dobroć 71, 577, umiłowanie
577 (przypis); zobacz: Przypisania – Duchowi Świętemu.
Duch Święty – pochodzi od Ojca i Syna 114-121; pocieszyciel wypływający z pociechy (Dydym) 117; nie jest z jakiejś materii, ani z nicości (Augustyn) 87; lecz sam istotnie od Ojca i Syna pochodzi (Fulgencjusz) 77, 87;
od wieczności 131, 154, pochodząc otrzymał by był i by był substancją 155;
równy Ojcu i Synowi 113 (Augustyn), 128n, 137, 139, 159, 224; czy wcześniej lub pełniej pochodzi od Ojca 118-121; nie nazywa się zrodzony 93,
121-123; czy zwie się niezrodzony 124n; czy jest zasadą 215-219.
Duch Święty, 67, 114-159, 201-240; co to jest 113; trzecia osoba Trójcy
127.
Duch, duch rozumny i bezcielesny 73; lepsza część człowieka 72, 73, 75
(Augustyn); wśród dóbr przyrodzonych 465, 535, 544, 553; zawiera rozum
i pożądanie rozumne (Augustyn) 456; odniesienie do jego sił 73n; część
obrazu 72, 75, 553, kiedy właściwie obraz 75; pojemny Boga 69; prowadzi
do poznania Boga 61, 76; tylko Bóg może zapaść w ducha (Genadiusz, Beda) 369-370.
Duchy stworzone jak różnią się od Ducha Świętego (Ambroży) 273; coś
lepszego od ciała (Augustyn) 69; aniołowie 128, 332, 378, 379; człowieka,
dany byśmy istnieli (Augustyn) 157; jeden duch Bóg i człowiek tkwiąc (Augustyn) 230; Chrystus, duch Boga 247n.
Dusza i ciało, dlaczego są połączone 334-335; dusza razem stwarzana jest
i wlewana 412, 421, lecz dopiero w ciało uformowane 421 (Genadiusz)
510 – dusza w ciele, cała w całym (Augustyn) 99, 265; nie jak w więzieniu
291; dusza ożywia i uświadamia ciało 99, 422; dusza zakaża się od ciała
w połączeniu 506, 510; dlaczego niewinna wlewana jest w zepsute ciało
514s, 516n.
Dusza ludzka 71-76, 410n, 420n; błąd Orygenesa o przedistnieniu 291n;
czy wszystkie na początku stworzone 420n; stworzenie duszy Adama 410412; pochodzenie nie ze substancji Boga (Beda) 411, ani z przekazu 420s,
505n, lecz przez stworzenie 410, 412, 420n, 516; stworzona niewinna 515,
516n; najwybitniejsze stworzenie 335; czy wszystkie równe w darach naturalnych 517; poddana przypadłościom (Augustyn) 99; zmienia się w jakościach wewnętrznych 98, 271; mnoga chociaż prosta 99; istota i władze
71-72 – obraz Boga, bo nieśmiertelna i nierozkładalna (Augustyn) 408; bo
pojemna Boga 72; w czym jest obrazem 71-76; świątynia Boga 263, 535;
godność (Hieronim) 380; jakim prawem grzech pierworodny poczytywany
jest duszy czystej ze stworzenia 514n.
Dwór wewnętrzny i rozumny najwyższego Władcy (Augustyn) 308.
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Działanie Boże, jako znak woli Boga 310-312; na zewnątrz, wspólne i niepodzielne 131, 133, 134; cztery sposoby działania Bożego (Alkuin) 388n.
Działanie przez siebie i od siebie 297; zobacz: Syn.
Działanie, nie jest naturą ani substancją 544 (Augustyn); wszelkie do Boga
należy odnosić 548n; czy złe jest od Boga 540n, 543-547; niektórzy mówią,
że bez wiary wszystkie są złe 562.
Dzieła sześciu dni, wydzielanie czyli formowanie rzeczy 329-332, 384-421;
trzy pierwsze dni do formowania i wydzielania, trzy następne do ozdoby
398n; czy dosłownie, czy w przenośni 402n; cztery sposoby działania Bożego
(Alkuin) 388n; odpoczynek dnia siódmego 388, 403n.
Dzieło wskazuje sprawcę 69.
Dzień, na ile sposobów brany 391; dzień naturalny 392; dlaczego siedem
405; zobacz: Dzieła sześciu dni.
Dziś, w rodzeniu Syna [Ps 2,7] 106.
Dziwy, dzieją się z woli Boga (Augustyn) 309; cud nie jest wbrew naturze
(Augustyn) 420.
Eliasz, podwójny duch jego 147.
Elohim 65.
Empirejskie, zobacz Niebo.
Eugeniusz III Papież, 167.
Eunomiusz, śmiesznie błądzi 89.
Ewa, jej uformowanie z żebra Adama 416-420; czy jej dusza z mężczyzny (?)
420n; figura Kościoła 417; wyniosłość przed grzechem 440n; uwiedziona
przez węża 435n, przez diabła 439-443; zwątpiła 436; zgrzeszyła z niewiedzy 445 (Izydor), 446; sama grzesząc, sama zostałaby ukarana 459; zobacz:
Adam i Ewa.
Ezawa miałem w nienawiści [Rz 9,13], 289, 290-292.
Fałszerz słusznie karany, bez względu na dobry zamiar (Augustyn) 559.
Figura, przypisana Synowi 254.
Filozofowie, szukali Boga (Augustyn) 69; przez cień i z dala widzieli prawdę Trójcy 71; zaprzeczali stworzenia 330n; błądzili co do przyczyny rzeczy
przedziwnych 390; prawidło dialektyków zawodzi 100, 528.
Forma cielesna 387; forma Boga (Hilary) 84; forma natury służebnej przyjęta (Hilary) 84.
Gabriel archanioł 378.
Gatunek logiczny wyklucza się od Boga 165n, 167-169.
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Gaworzyć o Bogu możemy (Grzegorz) 106.
Głód, kara grzechu pierworodnego, czy wrodzony człowiekowi 431.
Głos Boga, w dziełach sześciu dni 393.
Głowa wszystkich Chrystus 228; głowa rodzaju ludzkiego Adam 413, 416.
Gniew, wada główna 570; grzech, a niekiedy kara grzechu 541.
Gołąb i posłanie Ducha Świętego 138, 139, 434.
Gorszy, człowiek nie staje się gorszy za sprawą Boga 319n, 545.
Grecy i Łacinnicy, o „Filioque” i pochodzeniu Ducha Świętego 115-117;
o nazwach w Trójcy (substancja, hipostaza, osoba) 167n, 182.
Grzech – Adama uczynkowy, zobacz: Adam, pierwszy grzech; Adam i Ewa.
Grzech – czyn lub porządek grzeszenia w pierwszych ludziach, taki i w nas
455-460; trzy stopnie prowadzące do zgody: pokusa, żądza, zgoda 459n,
524, czwarty w chwaleniu się (Hieronim) 524; wszelki grzech jest zakorzeniony w siedmiu wadach głównych 570n, w pysze (Grzegorz) 571n; trzy
poglądy na grzech 530-547, 556-561; pierwszy: tylko zła wola jest grzechem
530, 556-561; drugi: wola i czyn są grzechem 530, 543-546; trzeci: pozbawienie dobra istotą grzechu 530, 531-536, 545-547.
Grzech – określenia: mowa, czyn lub pragnienie wbrew prawu Bożemu
(Augustyn) 529, 530 (Beda); wola zatrzymania lub zdobycia, czego zakazuje sprawiedliwość (Augustyn) 529; przekroczenie prawa Bożego i nieposłuszeństwo (Ambroży) 529; błądzić w przykazaniach prawdy lub w samej
prawdzie (Augustyn) 531.
Grzech – podziały: występek – grzech 570; z niewiedzy – z trudności (Augustyn) 542; z żądzy – z lęku 569, 571n; z niewiedzy, ze słabości, umyślnie
(Izydor) 445; tylko w woli (wewnętrzny) – w woli i czynie (zewnętrzny)
447, 529, 531, 566n; przeciwko sobie, Bogu i bliźniemu – tylko przeciwko
sobie i Bogu 443, 569; przeciwko prawu naturalnemu – przeciwko prawu
pisanemu (Beda) 530; przeciwko Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu 572,
576, 577 (zobacz niżej); popełniony wolą (myślą), mową, uczynkiem 458,
513, 529, 531, 569 i z przyzwyczajenia 569; śmiertelny (ciężki) – powszedni (lekki) 457-460, 529, 560, 568n, od obu należy się powstrzymać (Augustyn) 560.
Grzech – przyczyna pierwsza i źródło 525n; rodzi się z dobra 525; w naturze rzeczowo dobrej 526n; 531; niektóre grzechy są przyczyną i karą grzechu 526-543; czasem inny grzech jest przyczyną 538-540, ponieważ jeden
pociąga do drugiego (Grzegorz) 539 – Bóg nie pochwala grzechów (Kasjodor) 260; nie z niechcenia Bożego, lecz gdy nie chce 314-316, 323n; jak
grzechy są w wiedzy Boga 260 – diabeł nie jest przyczyną, tylko pokusą
436n – prawdziwą przyczyną sprawczą i podmiotem wolna wola, czyli wola
zła i upadająca 452n, 455-460, 467, 481, 525n, 531, 553n, 564-566; bez
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woli nie ma grzechu (Augustyn) 564, 566, nigdzie jak tylko w woli (Augustyn) 565; z woli rodzi się grzech (Augustyn) 216, 262.
Grzech – skutki: natury nie zachowuje, lecz psuje (Augustyn) 216, 262;
odłącza człowieka od prawdziwego istnienia i prowadzi do niebytu 543;
człowiek staje się daleki od Boga 535n; czyn przemija, wina zostaje, pierworodny na odwrót 512. 513, 568; w człowieku jest odpuszczalny 437n,
grzech nawet najcięższy 574; zobacz: Grzech śmiertelny.
Grzech – ze słabości (ułomności), przeciwko Ojcu 577; ciężkość 445 (Izydor), 540, 542; łatwo przebaczany 577.
Grzech opuszczenia 533n.
Grzech pierowodny – kary: pozbawienie darmowych i zranienie przyrodzonych 465, 493, 535; śmiertelność, czyli konieczność umierania 422, 423;
pożądliwość czynna 500, 501, 506, 509n, 564; zmiana ludzkiej natury 519,
521; pozbawienie oglądania Boga 520.
Grzech pierworodny – odpuszczany co do winy przez Chrzest 511, 512,
513; mija co do winy a pozostaje aktualnie 511-513, 568, w ciele 513 i w duchu 568.
Grzech pierworodny – określenie: grzech który przez Adama przeszedł na
wszystkich lubieżnie zrodzonych z jego ułomnego ciała 497; nie jest grzechem duszy w niebie przed zjednoczeniem z ciałem 291; nie jest powinnością kary za grzech uczynkowy pierwszego człowieka 498; i nie jest
grzechem uczynkowym 499n; lecz winą 498n, oraz karą 496, 511; jest jeden
i nie zawiera grzechów ojców 518-520; zwany zarzewiem lub pożądliwością 499n, 501, 506, 507, osłabieniem natury 500, 506, śmiertelną chorobą
428, prawem ciała 500, prawem członków 500, 506, 512, tyranem 500; tak
chciany jak konieczny 503, 515n; zaciągnięty ze złej woli pierwszego człowieka (Augustyn) 516.
Grzech pierworodny – podmiot: wszyscy pochodzący od Adama, zrodzeni
lubieżnie 497, 499, 501, 509; którzy stanowią jedną masę 290; podmiotem
bliższym nie ciało, lecz dusza, która grzech zaciąga od ciała, 506, 5-7-510,
514n, 516n.
Grzech pierworodny – przekazywany nie naśladowaniem Adama, czyli
podobieństwem występku 497, 501; nie przez rozradzanie, lecz przez
lubieżność (Fulgencjusz) 509, czyli wadą rozrodu i pochodzenia 497, 508;
zaciągany przez duszę z zakażonego ciała 505-510.
Grzech pierworodny 496-525; zaprzeczany przez Pelagian 488; różny od
uczynkowego grzechu Adama 496, 500, 502, 508, 521.
Grzech powszedni, różni się od śmiertelnego 456-460, 568n; czy można
go uniknąć (Augustyn) 542; zasługuje na karę 569; łatwo odpuszczany 569.
Grzech przeciw Duchowi Świętemu 572-577; zobacz wyżej: Grzech umyślny.
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Grzech śmiertelny, którym człowiek zasługuje na śmierć wieczną 568,
ogień wieczny 287; określenia Augustyna mówią o grzechu śmiertelnym
529, 534; można uniknąć z łaską 542; każdy chciany 564-566; stopnie, czyli
przebieg popełnienia grzechu 457-460.
Grzech uczynkowy 525-547, 566-577; pozbawienie albo zepsucie dobra
526n; popełnienie zła 570; zepsucie duszy 535; nie jest substancją 535
(Augustyn); jest nicością 316 (Augustyn), 530 (Augustyn), 531, 543 (Augustyn).
Grzech umyślny (chcenia i uporu), przeciwko Duchowi Świętemu 577
(przypis); rozpacz, albo upór 573n; walka z braterstwem 574-576; zazdrość
łaski 576; niewiara w jej działanie 576n; ciężkość 445 (Izydor), 572, 577;
cięższy od grzechu Adama 521.
Grzech z niewiadomości, przeciwko Synowi 577; ciężkość 445 (Izydor),
542, 576, 577; w jaki sposób poczytywany i chciany 564, 565n; grzech przeciwko ciału Chrystusa mniejszy niż grzech przeciwko Duchowi Świętemu
(Ambroży) 576.
Grzesznicy, Bóg chce nawrócenia 322; należy modlić się za nich, a nie rozpaczać w tym życiu 575n; nie niszczą piękna wszechświata 318; sprawiedliwie są karani 287 (Fulgencjusz), 538, 539.
Grzeszyć, czy słabość, czy moc 295; grzeszyć jest natury, nie grzeszyć jest
łaski (Augustyn) 360. 464; samemu Bogu tylko grzech nie może się zdarzyć 295, 359 (Hieronim), 462 (Augustyn, Hieronim); Bóg nikogo nie zmusza do grzechu (Augustyn) 287; czy moc jest od Boga czy od nas 577-579;
dlaczego człowiek nie został uczyniony bezgrzeszny 448; jakaś śmierć jest
w aniołach i w duszy 98.
Gwiazdy, uczynione czwartego dnia 399, na znaki i czasy 400.
Hierarchia, święta władza 377.
Hiob poczuł rękę Boga 318; skąd diabeł miał nad nim moc 578n.
Hipostaza w Bogu 196n, 214; inaczej brana niż w stworzeniach 168n; co
mówią Grecy 182n, 185; samoistność 192; trzy różne hipostazy (Damascen)
169, 205, 227; i wyrazy odniesień 204n.
Homousion 63 (Fulgencjusz), 86 (Augustyn), 205 (Dmascen), 253n (Augustyn).
Idee Boże jako wzory (Platon) 330; jako wiedza Boża 257-263, 418-420.
Imiona Boże 99n, 111, 178-180; relatywne, które oznaczają osoby i właściwości osobowe 156 (Augustyn), 181-183, 204, 206, 209-215; niektóre
przenośne 254; niektóre przypadają Bogu czasowo, bez jego zmiany 178n,
220-222.
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Inny – inne w Bogu 63, 68, 194-196; nie coś innego Ojciec, coś innego
Syn, lecz ktoś inny i ktoś inny (Fulgencjusz) 63, 103; inny w innym, ponieważ
nie coś innego w obu (Hilary) 162.
Iskra wyższego rozumu, zawsze chce dobra i nienawidzi zła 556.
Istnienie Boga w stworzeniach, istota, moc, obecność 263-275; obecność
(Kasjan) 260; pełniejsza w świętych 265; w sprawiedliwych przez łaskę 263,
267, by przez człowieka była poznawana i miłowana 267.
Istnienie stworzeń w Bogu, 257-263, 271.
Istnienie. najbardziej i najprawdziwiej należy do Boga 95. 97 (Augustyn);
Bóg tylko jest, a nie zna, że „było” 95n; dla niego nie jest przypadłością
(Hilary) 96; istnienie wieczne i rodzenie Syna 109; Bóg przyczyną istnienia
(Augustyn) 320; wszystko co jest, na ile jest, dobre jest (Augustyn) 332,
532; w stworzeniach różni się od mocy (Augustyn) 100; zło dąży do nieistnienia 320.
Istota Boża, natura wspólna trzem osobom i cała w każdej 81, 155, 213,
252; pewna rzecz jedna i najwyższa 82; Grecy zwą „usia” (Augustyn) 95;
przez Łacinników zwykle pojmowana jako substancja 95, 182, 185, 193;
nie coś wspólnego i powszechnego 167; nie rodzaj albo gatunek 165n;
nie materia trzech osób 166; różni się od hipostazy i osoby 167, 246-251;
ani rodząca, ani zrodzona, ani pochodząca 80-87, 155n.
Istota, nazywana od tego czym jest istnienie (Augustyn) 95, 100; różni się
od substancji (Augustyn) 100n; prosta w aniołach 341.
Jabłko (przykład) 517.
Jakuba umiłowałem [Rz 9,13] 289, 290-292.
Jam ciebie dziś zrodził [Ps 2,7], 106.
Jam jest, którym jest [Wj 3,14], 64, 95.
Jedno, prawdziwie jedno, gdy się nie dodaje co jedno (Augustyn) 230;
w którym nie ma liczby (Boecjusz) 101n; wszystko co w Bogu jest, jest
jedno (Hilary) 101; osoby stanowią jedno, nie jednego 162 (Hilary) 249,
jedno jednością natury 67 (Ambroży) 249; jedna wiedza i wola 90, jedna
mądrość i miłość (Augustyn) 111.
Jedność Boska w Starym Testamencie 63n; w Nowym Testamencie 67n;
tam gdzie nie ma żadnej różnicy (Pseudo-Ambroży) 163; w naturze czyli
istocie (Augustyn, Fulgencjusz) 76n; prosta i pojedyncza (Izydor) 189; pojmowana wykluczająco 187 i przypis.
Jednostka, czym jest (Damascen) 167n.
Judasz, jego grzech podsunięty przez diabła 459; zło Judasza dobrem dla
nas (Glossa interlinearis) 317.
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Kain, jego rozpacz grzechem przeciwko Duchowi Świętemu 573; iskra rozumu nie mogła być w nim ugaszona (Hieronim) 556.
Kara – doczesna, czym innym wina, czym innym kara 536; kara Boża, wina
człowieka lub diabła 514, 536; kara, pobawienie dobra według skutku grzechu 536; niektóre kary powodowane są uprzednim grzechem (kara
grzechu) 536n, 539, jaka kara jest sprawiedliwa 537, 541; czy kary są od
Boga 319n, 538, 540, 546 (zobacz: Potępienie, Sprawiedliwość Boża,
Grzech); kary doczesne, miecz ognisty przed rajem (Izydor) 495; niewiedza
i trudność karą (Augustyn) 542.
Kara – wieczna, pozbawienie oglądania Boga, ogień i robak 520, ogień 537;
stopień (Augustyn) 520; najłagodniejsza niemowląt umierających w grzechu
pierworodnym (Augustyn) 520.
Kara, wieczna – doczesna 568; często w Piśmie Świętym zwana sądem 538.
Kara, zobacz: Potępienie, Sprawiedliwość, Grzesznicy.
Kłamać, niemożliwe dla Boga 295.
Kochanie, noga duszy (Augustyn) 551; część wyobraźni 75n; – Boże, istotne
i osobowe 232, 238n; zobacz: Przypisanie. Miłość.
Komary, nie mogli ich zrobić magowie 362; ani demony 364; i dlaczego
(Augustyn) 365,
Konieczność – grzeszenia 343, 491, 540 (Augustyn), 542.
Konieczność, gdzie istnieje, tam nie ma wolności, albo zasługi 466 (zobacz:
Wolność); w Bogu nie ma (Orozjusz) 89; nie było w aniołach przed upadkiem 343.
Konstancjusz cesarz na Synodzie w Rimini 253.
Kontemplacja dobrych aniołów 272, 377; w stanie niewinności 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 przełożeni Kościoła dają Ducha Świętego 129n; Kościół tryumfujący (Grzegorz) 376.
Kradzież w grzechu Adama (Augustyn) 519; zła w sobie i nie może dziać
się w dobrym celu 559.
Król, skąd władza 578n; kiedy należy jej się oprzeć 579n.
Kryształ uczyniony z wód (Beda) 395; przykład 574.
Księstwa (aniołowie), do nich należy czynienie znaków i cudów 371;
są z trzeciej trójki chórów 371.
Kto, często używane w Pismie Świętym na oznaczenie trudnego, a nie
niemożliwego (Hieronim) 105.
Który, która, które w Trójcy Świętej 80-87.
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Lęk niewolniczy, grzech i kara 541; w nim wierzy się Bogu, ale nie w Boga
(Augustyn) 558; co dzieje się z lęku, dzieje się wbrew woli 558. a chociaż
dobre, niedobrze 563, ponieważ działający pozbawiony miłości 563; lęk
kary, niedoskonały cel posłuszeństwa 548; lęk i żądza, dwa sposoby
grzeszenia, które zawierają wszystkie grzechy śmiertelne 569.
Lenistwo lub smutek (acedia) wada główna 570.
Lepiej, czy Pan mógł uczynić to, co uczynił 303-305.
Lewiatan, demon 378.
Liczba mnoga w Piśmie Świętym 519n.
Liczba, w Bogu brana jest wykluczająco 187; jakimi sposobami rzeczy
różnią się liczbą 169; liczba mnoga w Piśmie Świętym 519n; pewna liczba
wybranych 284. 285n.
Lucyfer, zobacz Diabeł.
Łaska – darmo dana: działająca i współdziałająca 352n, 470n, 496; czy jest
jedną i tą samą łaską 478; działająca, łaska którą niezbożny staje się sprawiedliwy 352, przygotowuje wolę by chciała dobra 469, 470, 474, 477, 478,
482, 484; jest wiarą z miłością 474-477, 483n; współdziałająca wspiera, by
wykonać 470, 474, 478, 482, 484; działająca w aniołach 353, obie w człowieku 470-473 (zobacz: Usprawiedliwienie).
Łaska – darmowość, nie z uprzedniej zasługi 288-292,353, 469, 471, 472,
473, 475, 477, 484, 487; różni się od dóbr natury 465, 475, 477.
Łaska – konieczność, by wola oswobodzona była z niewoli grzechu 473;
do skutecznego wyboru i chcenia dobra 452, 453, 555; do czynienia dobra
470, 471, czego przeczy Pelagiusz 487-490; do czynienia w co wierzymy
488; do zasługi 472, 475, 482-484; w jaki sposób zasługuje na powiększenie 478-480, 484.
Łaska 470-492; deszcz Bożego błogosławieństwa 482; łaska darmo dająca
sam Bóg 482; przez którą Bóg mieszka w aniołach i duszy 263 (zobacz:
Mieszkanie); łaska przysposobienia 86, 199n, 222.
Łaska i wolna wola, w dobrych aniołach 360n; wolę ludzką wyzwala i uwalnia do dobra 467n, 469, 478, 481; pierwszeństwo łaski w zasługiwaniu
dóbr 482n (zobacz: Wolna wola); czy odebranie łaski, albo nieudzielenie
jej pochodzi od Boga 287-292.
Mądrość – Boża 206n, 255, 336; jest jedna 82 (Augustyn), 83; dla Boga
tym jest istnieć, co być mądrym 81; orzekana o trzech osobach 235, 237238; dosięga od końca do końca wszystko 269, 274, 309; Syn mądrością
Ojca 83, 213 n.
Mądrość orzekana jest od być mądrym 61 (przypis), 95; pierwsza ze wszystkich stworzona 336; czy natura anielska 336n; mądrość aniołów przed
upadkiem 348; w utwierdzonych odbija się mądrość Boga 351; jest owocem
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pobożności (Augustyn) 347; nastawienie wyższego rozumu przypisuje się
mądrości 454; dusza sprawiedliwego tronem Mądrości 265.
Magowie faraona, uczynili węże i inne 362; lecz odpadli w trzecim znaku
71, 362.
Małżeństwo, porządkuje poruszenia ciała (Augustyn) 428; jest lekiem dla
chorych 428; jego dobra wymawiają od winy 506; zobacz Spółkowanie.
Mamona – imię demona 357.
Maryja, z niej Chrystus przyjął ciało i formę ludzką 140; jego poczęcie i urodzenie jest dziełem Trójcy (Augustyn) 133;
Masa, duszy, ciała 99; Bóg wielki nie masą, lecz mocą (Augustyn) 99.
Materia – pierwsza, według Platona niestworzona 330; stworzona przed
wszelkim dniem 340n, 385, 387n; gdzie 387n; nazwana chaosem 340, 384,
ciemnościami 386, przepaścią 385n, wodą 385n, ziemią 329, 337, 339n,
344, 345, 384, 385.
Materia i forma (Arystoteles) 331.
Materia, od Boga odsunięta 97, 98-102, 166; zobacz Prostota.
Męczennicy, czy mamy chcieć, czy niechcieć ich męki 327n.
Męka, odsuwa się ją od Boga 295n; męka Chrystusa, przyczyna naszego
zbawienia 327; czego w niej chciał Bóg, Judasz, itd 328; czy podobała się
dobrym ludziom 327; czy powinniśmy chcieć lub nie chcieć mąk świętych
ludzi 327n; męczarnie, namiętności sromoty 539.
Mężczyzna, niewiasta i wąż w każdej pokusie i grzechu 455-460, 524.
Mężczyzna, obraz i chwała Boga 455.
Michał archanioł 378.
Miecz ognisty przed rajem 494n.
Miejsce 274; jest opisowe lub zakresowe 270n – aniołów, zakresowe a nie
opisowe 270, 272; niżej Boga biegną dobrzy aniołowie (Beda) 272, 378
(zobacz: Aniołowie, Aniołowie dobrzy, Demony) – ciał, opisowe (nad, pod,
przed, za) 270, 274 – Boga, gdziekolwiek 274; nigdy miejscowo 269-271,
273; w każdym miejscu obecny 263, 266, 268; w, poza, nad wszystkim 271;
trzy osoby wszędzie razem 267; jak zaczyna istnieć w nowych stworzeniach
274; mieszkające w czystej duszy 263, 565; zobacz: Wszechobecność.
Mieszkanie Boga w stworzeniach rozumnych 263-268, 535; różni się od
wszechobecności 264-266, 267; by przez człowieka był poznany i miłowany
267; nie zależy od naszego poznania Boga 267; czy Duch Święty powiększa
się albo zmniejsza w człowieku 146-148.
Miłość niestworzona, orzekana jest istotowo i osobowo 232n, 238n; sam
Bóg w Trójcy 61, 110n; miłość Ojca 85; przypisana Duchowi Świętemu 113,
232, 233, 238.

Teologia

605

Miłość stworzona 141-152; że jest Duchem Świętym wykład 142-148; większość temu przeczy 149; uczucie lub odruch ducha (Augustyn) 150n, 486;
czyn i poruszenie innych cnót 151n; zwiększa się i zmniejsza w człowieku
146, 148; przyczyną rozlewającą Duch Święty 290; wzniosłość: dobro nad
które nic lepszego (Augustyn) 152, dar większy niż wiedza 372; konieczność: sprawia, że miłujemy Boga i bliźniego 142, formuje i uświęca właściwości duszy, by były cnotami 484, cel wszelkiej dobrej woli i czynności 547,
korzeń wszelkiego owocu dobrego (Augustyn) 476, bez niej wszelki czyn
jest grzechem 562, do niej odnosi się wszelkie przykazanie (Augustyn) 547;
jedna w dwóch przykazaniach 568.
Miłosierdzie Boże, darmo dane, nie za zasługi 288; lituje się, nad kim chce
287, 324; wiele skutków miłosierdzia i sprawiedliwości 310; różni się od
miłosierdzia ludzkiego 59.
Mnogo, pojedyńczo, łącznie, co do imion Bożych 179, 180 (Augustyn),
181.
Mnogość i wielość 187-189; Bóg nie może być nazwany mnogi 186.
Moc Boża 172-174, 294-306; jest naturą albo istotą 93, 160; czy większa
w Ojcu 91-93; idzie za wolą 294, której jest równa 302; czy może tylko to,
co chce 296n; nieograniczona miarą 298-303; nie zmienia się ze zmianą
czasu 305n.
Moce (aniołowie), ujarzmiają moce ciemności.
Modlitwa, Pelagianie zaprzeczają znaczenia 488; na uproszenie łaski 474;
modlitwy Kościoła za grzesznika jeszcze żyjącego 574; czy pomagają sercu
zatwardziałemu i niepokutującemu 575n; po tym życiu za bardzo złych nic
nie zdołają 575n.
Mojżesz 63, 64, 65, 199, 403.
Morze wielkie, z którym połączone są wszystkie rzeki i morza (Beda) 398.
Mowa, jak mogli mówić pierwsi rodzice 438; mowa nasza zmienia się
w czasie (Augustyn) 96; mówienie o Bogu, zobacz Reguły teologiczne.
Możliwe, co to 285n; w wiedzy Bożej 281n.
Mylić, nie należy do Boga 276, 278, 295; jest człowieka 295, 362; jakim
sposobem demony mogą mylić ludzi 361-365.
Myśl dobra poprzedzająca wiarę jest od Boga 475; lecz nie wystarczy do
zbawienia 476.
Myśl zła, sposób grzeszenia 569; czy i kiedy jest grzechem 458n.
Nadużycie: 56.
Nagość, co to (Augustyn) 386.
Naprawa upadku aniołów przez ludzi 334, 375, 437.
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Nasiona tajemne stwarza w żywiołach Bóg (Augustyn) 363.
Naśladowanie złe, grzechów rodziców 522-525.
Natura – Boża, nie jest tym samym, co osoba (Hilary) 84; jedna w trzech
osobach (Fulgencjusz) 77; równa w każdej 161-163; natura i rzecz natury
(Hilary) 347, 249; niektóre w obecności, które nie w naturze 259; czy zrodzona 85-87.
Natura – ludzka, z wolnej woli pierwszych rodziców wadą zraniona (Augustyn) 507n; grzechem pierworodnuym zmieniona 519, 521; także wadliwa,
na ile jest naturą, jest dobra; na ile wadliwa, zła (Augustyn) 527; co może
uczynić bez łaski 477.
Natura, wszelka, albo jest Bogiem, albo od Boga (Augustyn) 80; wszystko,
co Bóg uczynił (Pseudo Augustyn) 544; na ile jest naturą, jest dobrem
(Augustyn) 527, 532; co to jest byt doskonały według natury 350, 544;
prawa natury stałe 420; cud nie dokonuje się wbrew naturze (Augustyn)
420; różni się od łaski 85, 86, 199n,222.
Nauka wszelka o rzeczach lub znakach (Augustyn) 55.
Nawiedzanie nieprawości ojców 517-520, 522, 525.
Nawrócenie do Boga, przylgnąć do niego miłością 351; przez łaskę współdziałającą i wolę 351, 352; o niczyim nie trzeba rozpaczać 575; nawet z rozpaczy i zatwardziałości 573n; i od wszelkiego grzechu (Augustyn) 576.
Nazwy różne otrzymuje coś z różnych przyczyn 468.
Nicość, nie ma żadnego sprawcy 545; czy Syn i Duch Święty z nicości 87n;
nicość, to jest grzech 316 (Augustyn), 530 (Augustyn), 531, 543.
Niebo duchowe, jako wzniosłość Boga 341, 355; jako duchowe stworzenie
(anioł) 337, 341, 344, 345, 384,385; dusza sprawiedliwego, stolica Boga
265, 267.
Niebo empirejskie 339n; zaraz wypełnione aniołami (Strabo, Beda) 340;
z niego zrzucony Lucyfer 355.
Niebo gwiezdne czyli sklepienie 339, 395 (Beda); zrobione z wody (Beda)
396; albo czysty ogień (?) 396.
Niebo i ziemia stworzone na początku, czym są (Augustyn) 329, 337, 339n,
344, 345, 384, 385; wypełnione Bogiem 264.
Niebo powietrzne 396.
Nieczystość, jedna z siedmiu wad głównych 570.
Nieforemna, materia pierwotna 386; dlaczego zwie się nieforemna 387.
Niemowlęta, mają grzech pierworodny 498, 499, 501, 503, 513, zaciągnięty z pierwszej złej woli człowieka 564, chociaż są zrodzone z rodziców
oczyszczonych już przez Chrzest 508n, 513; czy dźwigają grzechy ojców
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517-520, 522-525; ledwie urodzone potrzebują pomocy (Augustyn) 430;
najłagodniejsza kara niemowląt umierających w grzechu pierworodnym
(Augustyn) 520; Bóg mieszka w niemowlętach ochrzczonych 367.
Niepodobieństwo w człowieku przez grzech 535n.
Niepokuta, grzech przeciwko Duchowi Świętemu 573n.
Nieposłuszeństwo, grzech uczynkowy Adama 496; nasze naśladuje tamto
Adamowe 497.
Nierząd duchowy w grzechu Adama (Augustyn) 519; cielesny, zobacz:
Cudzołóstwo.
Nierząd, zły w sobie i nie może być popełniany w dobrym celu 559.
Nieśmiertelność 97n, 422-427; inna w Adamie (z natury), inna w zmartwychwstaniu (z łaski) 422, 423, 424, 425 (Augustyn), 492, 493; prawdziwa
w samym Stworzycielu 97n.
Nieszczęście jest z grzechu 348.
Niewiara, zły akt ducha 533.
Niewiasta, ani pani, ani służąca, lecz towarzyszka człowieka 416n; chwała
mężczyzny 455; w niej rozum mniej znaczy niż w mężczyźnie 433; jako
niższy rozum w pokusie 455-460.
Niewiedza, nieznajomość 446.
Niewiedza, trojako określona i podzielona 432, 446n; kara grzechu pierworodnego 432, 542 (Augustyn); przyczyna grzechu (zobacz: Grzech z niewiedzy); która zawiniona 446n; Ewy nie usprawiedliwiła 445; niewiedza
a czyn dobrowolny 564, 565; lepsza wierna niewiedza niż zarozumiała
wiedza (Augustyn) 292.
Niewierni, czy ich zamiar i czyny są złe 562-566; całe życie jest grzechem
(Augustyn) 562.
Niewola, prawdziwa wolność sprawiedliwości 466n; fałszywa wolność
grzechu 466, 467.
Niezmienność Boża 96, 97, 101; zobacz: Bóg, przymioty.
Niezrodzony, właściwość i miano Ojca (niezrodzoność) 92, 124, 209-213,
227, 228; nie orzeka się o Duchu Świętym 124n.
Noga duszy, kochanie (Augustyn) 551.
Obcowanie cielesne, zobacz spółkowanie.
Obecność Boga, zobacz istnienie Boga w stworzeniach.
Obecność wieczna, przez którą wszystko jest Bogu obecne 258n; doczesna,
nie może nie być, gdy jest 461; nie jest przedmiotem wolnej woli 461.
Obłuda kłamliwa idzie za brakiem wiary (Hilary) 4.

608

Skorowidz

Obowiązek przykazania Bożego 310, 323n; zobacz: Posłuszeństwo.
Obraz Boga – w człowieku 64, 406-409; obraz stworzenia, na czym polega
408n, w rozumie lub umyśle 553; wyprzedza łaskę 72; pozostaje po upadku
72, 553 (Augustyn) – właściwie w duszy 71-76, 215, 408, 553; na tyle obraz,
na ile pojemny Boga (Augustyn) 72; kiedy właściwie obraz 75; nierówny
i niepodobny 74, 74n; prowadzi do poznania Boga 76.
Obraz Boga, w Adamie 64, 406-409, 416.
Obraz w Bogu, 206, 214n, 225-227, 407, 409; zobacz: Syn, Duch Święty.
Obraz, wygląd nie różny (Hilary) 227; tablica pomalowana (Augustyn) 409;
niewłaściwie wzór 407; orzekany w odniesieniu do czegoś innego 407,
nie jest sam dla siebie (Hilary) 64; czym innym obraz i „na obraz” 408, 409
(Augustyn); czym innym ślad 70.
Obżarstwo, nieumiarkowana zachłanność pożywienia 436; wada główna
(żarłoczność) 570.
Od siebie: 297.
Odkupienie wyłącznie przez mękę Chrystusa 327; dlaczego udziela się
człowiekowi, a nie diabłu 437n, 440; czy mogło być dokonane w lepszy
sposób 305.
Odpoczynek Boga po stworzeniu 388, 403n.
Odrzucenie 284, 286-288, 291.
Ogarnąć, Bóg ogarnia wszystko (Augustyn) 273, 274.
Ogień i blask (Ojciec i Syn) 103, 107; czy sklepienie natury ognistej 396;
ogień piekielny (Fulgencjusz) 287.
Ojciec – moc 577; aż dotąd działa 404; co czyni przez Syna 393-395; czy
mógłby lub chciał, czego Syn nie mógł lub nie chciał 91-93; nie potężniejszy ani lepszy od Syna 92, 172-174; czy jego mądrość jest zrodzona, czy
niezrodzona 81, 234-239; nie jest posyłany 132, 137; zobacz: Posłania
w Bogu.
Ojciec – zrodził Syna umiłowania swego 85; sprawca Syna 109, 218; czy
przyczyna Syna 81, 395 (Złotousty); głowa Syna (Hilary) 228; dał Synowi
wszystko rodząc 109 (Hilary), 119 (Augustyn), 162 (Hilary); czy zrodził jako
niezrodzony to jest niezradzalny 209n; czy jako Bóg, albo Ojciec 80, 82-87,
156, 181; nie przez to jest Ojcem, czym jest 156, 181; czy zrodził istotę Bożą
80-87; z woli czy z konieczności 89-91; nie zmniejszony i nie zmieniony
w rodzeniu Syna 80 (Augustyn), 104 (Ambroży), 155 (Augustyn); zobacz:
Syn, Rodzenie Boże, Ojcostwo.
Ojciec, zasada całego Bóstwa (Augustyn) 137, 215; początek bez początku
109 (Hilary), 216 (Augustyn); moc niezrodzona 156; najwyższe źródło 70;
„z niego” 68, 71, 262; w nim powaga zasady 137, 394, rodzenia 141, 209
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i dania 120, 141 (Hilary); niezrodzony i niezradzalny (właściwość) 92, 124,
209-213, 227; niezapoczątkowalny (Hilary) 218, 228; wieczny (Hilary) 225;
orzekany w sobie (Augustyn) 181; hipostaza 167n, 204; czy sam Ojciec jest
Bogiem 175n.
Ojcostwo 109, 203n, 211-213, 242.
Ojcowie, czy grzechy ojców przechodzą na niemowlęta 517-520, 522-525;
Ojcowie Starego Przymierza wierzyli, że Chrystus się wcieli 293; wiara Abrahama 311, 324; do czego zmierzali Ojcowie Kościoła, rozprawiając o Trójcy
62; Mistrz idzie za nimi pisząc tę księgę 4.
Okno, (przykład Augustyna) 549.
Opary, z których powstają obłoki (Beda) 396.
Opatrzność Boża 255, 257, 282n; dwojakie działanie (Augustyn) 420; wyklucza przypadek we wszechświecie (Augustyn) 531n; Opatrzność a zwierzęta 449; wiara we wszystkim widzi sprawiedliwość i opatrzność Boga 303.
Opisanie miejscem jest dwojakie: przez rozmiary i przez ograniczenie
270n, 272; pierwszy sposób dotyczy wyłącznie ciał, drugi ducha stworzonego 270, 272, żaden nie dotyczy Boga 271; wszelkie stworzenie opisane
jest pewnymi granicami (Ambroży) 264.
Orzeczniki (kategorie), nie dotyczą natury Boga 100.
Osąd, należy do rozumu odróżniającego dobro od zła 453.
Osoba, nazwa rozmaicie pojmowana 192, bo mowa ludzka uboga (Augustyn) 182, 194; przeniesione jest to miano 182, 192; orzekana w sobie
(Augustyn) 181, 190, i według substancji 181, 190; różni się od istoty, substancji i hipostazy 167n (Damascen), 182n, 192n, 197; czy oznacza istotę
190; niekiedy oznacza właściwość osoby 196; osoba tym samym co jednostkowa hipostaza (Damascen) 168 (zobacz: Grecy i Łacinnicy); w Trójcy ma
trojakie znaczenie 195; rozróżnienie osób w aniołach 341n.
Osoby Boskie 181-187, 190-196, 246-251; są równe 159n, 223-225, w wieczności 103-105, 160, w mocy 172, 174; różnią się wzajemnie 63, 66n, 103
(Augustyn), 189, 196 (Pelagiusz), 228 (Augustyn); powinny być trzy (Fulgencjusz) 77; jakim sposobem w liczbie trzech 169; różnią się właściwościami 77 (Fulgencjusz), 169, 195, 205; czy różnią się od istoty190-192;
są nierozłączne, każda cała w każdej innej 161-163, 177, 267 (Augustyn);
są pewną jedną najwyższą rzeczą 164 (Augustyn), jedną substancją 62, 79n;
trzy tej samej istoty, nie z tej samej istoty (Augustyn) 88; przez współbrzmienie jedno (Hilary) 231; nie ma części w Trójcy 163-165, nie są gatunkami rodzaju 165n, ani jednostkami gatunku 166; zobacz: Przypisania,
Hipostaza, Właściwości Boże.
Oświecenie Boże 61, 314.
Owoce Ducha, skąd nazwa (Ambroży) 60.
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Pamięć, wśród przyrodzonych dóbr człowieka 465, 535, 553; przedmiot
73; czyn 74; czy jej czyny mogą być grzechami 553n; część obrazu 72n.
Pan, zobacz Bóg.
Państwa (aniołowie) 371.
Państwo niebiańskie, z aniołów i ludzi 372, 376 (Grzegorz, Augustyn); ilu
jest jego mieszkańców 376.
Patrypasjanie 231 (Augustyn).
Paweł apostoł 327, 328.
Pelagianizm 487-491, 497.
Piekło, co to jest 357; miejsce demonów po sądzie 356; miejsce kary potępionych 357; najłagodniejsza kara niemowląt (Augustyn) 520; mniejsza
kara tych, którzy tu mniej zgrzeszyli 520.
Piękno stworzenia prowadzi do Boga 70, 318, 404n.
Piękno wszechświata (Augustyn) 318; zobacz Świat.
Pieniądz (przykład) 221.
Pierwiastki cztery w pierwotnej materii 384, 385; zmieszane 388; wydzielone i rozrządzone w pierwszej trzydniówce stworzenia, ozdobione w drugiej trzydniówce 399.
Pismo Święte 55; zobacz Teologia.
Pismo Święte, podstawa nauki o Trójcy 62-68, 114n; zakłada różnicę osób,
ale żadnej różnicy natury (Hilary) 211; nie nazywa Ojca niezrodzonym
(Ambroży) 212; pojmowanie liczby pojedynczej i mnogiej 520; nie ma żadnej sprzeczności 337; zawiera to, co pomaga naszemu zbawieniu 398, nie
wiedzę przyrodzoną, lecz wiedzę duchową 397, 449.
Plewa (przykład) 509.
Pochodzenie Ducha Świętego, nie jest rodzeniem 155; zobacz: Posłanie
Ducha Świętego.
Początek – rzeczy, jeden (Bóg), a nie więcej 329n, 489; diabeł chciał być
innym początkiem niż Bóg 416; „na początku” 329, 337, 339, 340, 345,
384, 385; jako Syn 393; trojaki 330 (Platon), 331 (Arystoteles); Adam początkiem rodzaju ludzkiego 416.
Początek – w Trójcy 215-219; powagi w Ojcu 137; Syn początkiem Ducha
Świętego 114-121; według Ariusza świadczy o zapoczątkowaniu 103.
Początek, pozostaje w sobie i coś rodzi lub działa Augustyn 217; zawsze
orzekany jest wobec czegoś 215.
Poczęcie, inne ukształtowanie ciała, inne wlanie duszy 510.
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Podatki należy oddawać władzy państwowej 579.
Podobieństwo Boga 406, 407n; różnica od obrazu 408; dokonuje się przez
uczestnictwo (Augustyn) 536; należy do natury duszy 408; według niewinności i sprawiedliwości itd. 408; Syn podobizna Ojca, przez którą ku
jedności jesteśmy przekształcani (Augustyn) 71; od podobieństwa człowiek
odstępuje przez grzech 535n.
Podobieństwo, określenie (Hilary) 224; nic podobnego do siebie 64
(Hilary), 223.
Podobne gatunkowo, homoidy (Damascen) 168.
Podsunięcie, pierwszy stopień w pokusie 459.
Podwójny, początek zmiany (Hieronim) 397.
Podziw traci się przez przyzwyczajenie (Augustyn) 309.
Poganie, czy ich czyny są dobre 562-566.
Pojęcia Boże, czyli relacje 197; zobacz Relacja.
Pojedynczość zaprzeczona w Bogu 64 (Hilary), 185n, 188.
Pojmowanie powiedzeń należy czerpać z przyczyn mówienia (Hilary) 84,
192, 540, 547; doskonały czytelnik, który oczekuje pojmowania z powiedzeń,
a nie narzuca (Hilary) 239; pojmowanie domyślnego warunku 285; pojmowanie łączne i rozłączne 285n; pobożne pojmowanie słów Hilarego 141.
Pokora, wymagana do wyproszenia przebaczenia 575, przez posłuszeństwo pokory człowiek może wstąpić, skąd diabeł runął przez pychę 433.
Pokusa – ciała, nie dokonuje się bez grzechu i trudniej się zwycięża 437.
Pokusa – diabelska, dopuszczona przez Boga (od którego moc) 363n,
434n, 447, 578n; aby sprawiedliwych umocnić 579; świętym pomaga 346;
nie jest grzechem, lecz materią ćwiczenia cnoty 437; jakim sposobem diabeł
się miesza 459n.
Pokusa, inna wewnętrzna, inna zewnętrzna 436n; wewnętrzna czasem od
wroga, czasem od ciała 437; zewnętrzna od przeciwnika 437, trzema sposobami 436; chwalebniej jest nie godzić się, niż nie móc być kuszonym
(Augustyn) 447; prowadzi do wieńca, jeżeli się opiera 460; inaczej do grzechu 456-460.
Pokuta, zawsze możliwa dla grzesznika za życia 575n; czy grzech uczynkowy pozostaje w grzeszącym aż odpokutuje 568.
Porównania rzeczy ziemskich z Bogiem nie ma (Hilary) 249; i jest niebezpieczne 252n.
Porządek, inny natury, inny łaski 342; w sprawach Bożych porządek natury
174; w stworzeniach, objawia mądrość Boga 70; porządek wszechświata i zło
318; chóry aniołów, zobacz Aniołów chóry.
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Posiadanie diabelskie 369n.
Posłania w Bogu 126-143; inne czynne (posyłać), inne bierne (być posłanym) 132, 134, 137; o Ojcu nigdy nie czyta się, że jest posłany (Augustyn)
132, 137; inne widzialne, inne niewidzialne 135n, 138, 142.
Posłanie – aniołów 333, 377-381.
Posłanie – Ducha Świętego 126-130, 138-148, 273 (Ambroży); widzialnie
posłany 138n, niewidzialnie 142-148; czy jest dawany przez siebie samego
130n.
Posłanie – Syna, na dwa sposoby: raz widzialnie we Wcieleniu 132-137;
często i codziennie niewidzialnie 135-137; posyłany jest przez Ojca i przez
siebie samego oraz przez Ducha Świętego 132-135.
Posługa i dawanie Ducha Świętego 130.
Posłuszeństwo, wymagane jest od aniołów 335, od Adama 335, 426, od
wszystkich 415n; łaska wymagana jest do posłuszeństwa przykazaniom
Bożym 488; Bogu należy zawsze oddawać, ludzkiej władzy należy czasem
odmówić 578n; przez pokorę posłuszeństwa człowiek może wstąpić tam,
skąd diabeł spadł przez pychę 433.
Potępienie, przyczyny 291; Bóg nie potępia niewinnych (Augustyn) 346,
349; Bóg przewiduje i przygotowuje 286; Bóg jest w potępionych surowością sądu 265, 269; jest skutkiem odrzucenia 286; czy przeznaczony może
się potępić 284-286; czy komuś mogło być objawione 349n; nie należy
modlić się za potępionych 574, 575n; zobacz: Ezaw, Judasz.
Powiedzenia, rozumienie z przyczyn (Hilary) 84, 192, 540, 547; najlepszy
czytelnik, który oczekuje rozumienia powiedzeń od nich samych, a nie
narzuca (Hilary) 239.
Powietrze ciemne, miejsce upadłych aniołów 355n, 362, 366.
Powściągliwość, cnota powściągająca poruszenia ciała (Augustyn) 428.
Powszechnik, orzekany o wielu 168; o poszczególnych podmiotach
(Damascen) 167; wyraża wspólną naturę 230; wyklucza się w Bogu.
Pożądliwość – czyn, niedozwolone pragnienie, chorobliwym uczuciem
poruszone (Augustyn) 506; złe pragnienia, broń diabła (Augustyn) 500;
dobrowolny czyn 564; zobacz: Odruch.
Pożądliwość – wada, jest pierwsza 500n; grzech pierworodny 400n, 506;
śmiertelna choroba (Augustyn) 428; zarzewie grzechu 500; inne nazwy 500;
wada, którą dusza zaciąga z ciała 507; sprawca 514; u dorosłych bliska,
w maluchach odległa 501; osłabiona i wycieńczona przez Chrzest 511, 512;
przemija winą a pozostaje czynem 513; codziennie zmniejsza się w postępujących i wstrzemięźliwych (Augustyn) 511, 512.
Pożądliwość, inna wada, inny uczynek 500, 506.
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Pozbawienie oglądania Boga, właściwa kara grzechu pierworodnego 520.
Poznanie Boga 63-76; Bóg jest prawdziwszy niż myśl (Augustyn) 183;
w wielu przekracza pojmowanie ludzkiego umysłu 267n; nie ma porównania rzeczy ziemskich do Boga (Hilary) 249; co poznali filozofowie 68-71;
lepsza wierna niewiedza niż zarozumiała wiedza (Augustyn) 292; tyle ktoś
poznaje, ile miłuje 373.
Poznanie Trójcy, przez powagę Pisma Świętego 63-68; przez stworzenia
68-76; czy filozofowie ją poznali 71.
Pożywienie, przedmiot przyrodzonego łaknienia 431; nie obraca się
w prawdę ludzkiej natury 504n.
Pragnienia złe, broń diabła (Augustyn) 500; zobacz Pożądliwość.
Prawda pierwsza, przyczyna wszelkiej prawdy 320; prawda ludzkiej natury
504n.
Prawdziwe, wszystko jest od Prawdy (Augustyn) 320, od Ducha Świętego
(Pseudo-Ambroży) 321.
Prawidła wieczne, zobacz Zasady wieczne; pierwotne (Augustyn) 363.
Prawo – ciała, nazwa grzechu pierworodnego 469, 500, 506, 512.
Prawo – członków, grzech pierworodny 500, 506, 513; przeszkoda do
dobrego 496.
Prawo – grzechu, uczynek pożądliwości cielesnej 506, 512; osłabiany przez
Chrzest 512.
Prawo – przyrody 420; Bóg nie jest związany prawami przyrody (Augustyn)
420.
Prawo – wiary 475n.
Prawo, naturalne, prawo pisane (Beda) 530.
Promień słońca nie plami się brudami rzeczy (Augustyn) 268n.
Propateias zwą Grecy pierwsze odruchy (Hieronim) 24.
Prostota Boża 81, 98-102; nic prostego nie jest zmienne (Augustyn) 99.
Próżna chwała, ukochanie własnej wybitności 571; wada główna 570.
Próżnia, nieobecność ciała 386.
Przeciwieństwa, dwa nie mogą być razem w tym samym, prócz dobra i zła
528; tu pada reguła dialektyków (Augustyn) 528.
Przepis, znakiem woli Boga 310, 323, 324; nie przez wszystkich jest spełniany 324.
Przestępstwo i grzech, czym się różnią 570.
Przestępstwo, jako grzech śmiertelny 568n; skąd moc jego popełnienia
(Grzegorz) 579; przestępstwa mszczone są przestępstwami (Augustyn) 539,
540.
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Przestrzeń i ruch 270-275.
Przewidzenie Boże 255-257, 275-279, 287, 292 n, 538; znajomość przyszłości 255; oznacza istotę Boga 256; niezmienne 257, nieomylne 278;
może istnieć bez przeznaczenia 284; przewiduje niegodziwość, ale nie przygotowuje 286, 538; czy ono jest przyczyną rzeczy, czy rzeczy są jego
przyczyną 275-278; a wolna wola mających grzeszyć 447n.
Przewidziany (to znaczy nie przeznaczony) czy musi się potępić 284-286.
Przez nas: 321.
Przez siebie czynić 297.
Przeznaczenie 255, 283-288; określenie 284, 286, 287; oznacza istotę Bożą
256; odnosi się do spraw doczesnych 256n, 259; skutki: łaska obecnie,
chwała w przyszłości; niezmienne co do pojedynczych ludzi i co do liczby
wybranych 284.
Przyczyna pierwsza, wszechrzeczy Trójca 56, 308, 320; dobroć Boga (Augustyn) 80; filozofowie przypisywali skutki innym przyczynom 309; przyczyny
wyższe i pierwotne w Bogu 418-420; czy wiedza jest przyczyną rzeczy 275278; sposób odwieczny 418; nie należy szukać przyczyny woli Bożej (Augustyn) 308.
Przyczyna, nic nie jest przyczyną samego siebie 77, 78. 8, 92; przyczyny
niższe, które są w naturze rzeczy 418-420, związane z biegiem przyrody
i rodzajami 412n, nasienne 363, 413; przyczyny wyższe, wola i moc Boga
412, 418-420; przyczyna moralna, zobacz: Zamiar.
Przygotowanie do łaski 471-477.
Przykazania Boże 283, 323n; wszystkie odnoszą sie do miłości Boga i bliźniego (Augustyn) 548; nie mogą być zachowane bez miłości 562n; czy
mnożą grzechy 567n; jakie znaczenie mają zakazy (Augustyn) 415n; przykazania dane Adamowi i Ewie 424-427, 438; przykazanie ofiary Izaaka
311, 324.
Przymus i czyn dobrowolny 564, 565n.
Przypadek, nic nie dzieje się na świecie przypadkim (Augustyn) 531n.
Przypadłość: może być i nie być 74; nie dotyczy Boga 97, 100, 102 (Augustyn), 198 (Augustyn) 221n; istnienie nie jest w Bogu przypadłością
(Hilary) 96; znajduje się w substancjach stworzonych 97 (Augustyn), 101
(Augustyn); różne są w stworzeniu cielesnym 98n; w duszy 99.
Przypisania, dlaczego 252n, 577 przypis.
Przypisania, Duchowi Świętemu miłość (amor) 110, 112, 232, 233, 238n;
łagodność 573; dobroć 71, 253, 577; miłość (caritas) 111n, 142-146, 484, 573,
577; wspólnota 113, 201; zgoda 228, 232; powiązanie 232; pocieszyciel 117;
„w nim” 68, 71, 262; podobieństwo 408; użycie 225-229.
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Przypisania, Ojcu powaga 121, 137, 172n, 394; wieczność 225-229;
jasność (Orygenes) 107; „z niego” 68, 71, 262; światło (Orygenes) 107; moc
252n, 577 i przypis; jedność (Augustyn) 228n.
Przypisania, Synowi równość 140, 170, 172 (Augustyn), 223b (Augustyn),
228, 229, 232, 304; wykonawca wszystkiego 394; charakter 178, 254; figura
254; sędzia 394; „przez niego” 68, 71, 262; początek 393; mądrość 111,
213n, 234, 235, 252n, 393, 577 i przypis; obraz 225-229; zwierciadło 178,
254; blask 104, 107, 178, 254.
Przysposobienie za dzieci przez Boga 199-201.
Przyszłe zdarzenia wolne w wiedzy Boga 255-258, 277s. 279n, 281n;
przedmiot wolnej woli w nas 461.
Przyzwyczajenie nie dopuszcza zdziwienia 309; czterodniowy Łazarz
oznacza przyzwyczajenie do grzechu 569.
Pycha, miłość własnej wybitności (Augustyn) 571, własnej mocy 440; poczwórna (Grzegorz) 571; początek wszelkiego grzechu, korzeń wszelkiego
zła 571; pycha i pożądliwość 571n; naśladuje wzniosłość Boga 341, 351;
matka zazdrości (Augustyn) 351; przeszkoda miłości 142; przeciwstawia
się pokorze i posłuszeństwu 433; ma brzydotę wstydu, a nie pokorę wyznania 444; grzechy z pychy (Augustyn) 539; pierwszy grzech Lucyfera 341,
351, 433; pycha w grzechu Adama 518; w Ewie 440n.
Rada, znak woli Bożej 310, 324; nie przez wszystkich spełniana 324.
Radość nadziei i rzeczy 57.
Rafał archanioł, lekarstwo Boga 378; a Tobiasz 380.
Raj ziemski 413-415, 493-495.
Razem, czy wszystko zostało stworzone 385, 388, 389.
Reguła wiary, nie do przekroczenia 116.
Relacja w Bogu, do stworzeń, 178n, 220-222; między osobami Bożymi 102,
153,-156, 158n, 161-163, 109. 202n; imiona osób oznajmiają relacje 198;
relacje wykluczają rodzaj i gatunek 165n; nie są przypadłościowe 198.
Robić, różni się od stwarzać 330.
Rodzaj i gatunek, wykluczone w Bogu 165n.
Rodzaj ludzki jeden, bo cały od Adama 416, w którym był materialnie 501;
stąd cały zginął w Adamie 437.
Rodzenie Boże 77-94, 203-205; wieczne 108; bez zmiany w Bogu 104; należy
do natury (Ambroży) 212; w pełni nie da się pojąć 105; porównane do ognia
i blasku 103, 107; czy może też być nazwane posłaniem 135; jak różni się
od pochodzenia Ducha Świętego 122n; zobacz: Rodzić.
Rodzenie ludzkie, czy pierwsi rodzice rodzili dzieci w raju 427-432; niemożliwe bez grzechu, chyba usprawiedliwione dobrem małżeństwa 506,
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509 (zobacz: Spółkowanie); niemowlęta rodzą się skażone także z rodziców
już oczyszczonych przez Chrzest 508n.
Rodzić się i pochodzić, kto może rozróżnić (Augustyn) 123; z woli rodzą
się grzechy (Augustyn) 216, 262.
Rodzić, żadna rzecz sama siebie nie rodzi, by istniała (Augustyn) 77, 78,
81, 92; Ojciec rodzi Syna nieskażenie, bez zmiany 85, 86; rodząc dał Synowi
cokolwiek dał (Augustyn) 119; rodzić Syna nie podlega woli lub mocy 91-93;
czy mówi się „zawsze rodzi się”, albo „zawsze jest zrodzony” 106-109; tym
samym jest móc rodzić w Ojcu i móc rodzić się w Synu 93n.
Rodzice, nie stwarzają dzieci (lecz rodzą) 363; już ochrzczeni rodzą dzieci
skażone grzechem pierworodnym 508n; czy ich grzechy przechodzą na niemowlęta 517-520, 522-525.
Równość stworzeń, w pamięci, umyśle, woli 72; czy w darach przyrodzonych dusze są równe 517; nic równego sobie 223.
Równość w Bogu 159-174; nie jest odniesieniem ani pojęciem 224; jedność, tożsamość, nieodmienność 224; wyklucza samotność (Hilary) 249;
całe Bóstwo równe jest w swej doskonałości (Pseudo Hieronim) 196;
co do wieczności 160, wielkości 161-171, mocy 172-174; Syn równy Ojcu
140, 170, 172, 223n (Augustyn), 228 (Augustyn), 304; Duch Święty równy
Ojcu i Synowi 113, 224 (Augustyn).
Rozkosz, cel woli 551 – dobra, z wiary działającej przez miłość (Augustyn)
476 – zła, cel wszelkiej złej woli 547, 551; jest w każdym grzechu 457, 459;
kiedy śmiertelna 458n.
Rozkoszować się i używać 56-61; określenie rozkoszowania 56, 57, 58, 60.
Różnica w Bogu między istotą i osobami 246-251; właściwości 189; osób
103-125, 203-209, w Starym Testamencie zaznaczona 63-67, w Nowym
Testamencie ukazana 67n – różnica rzeczy, zobacz: Dzieło sześciu dni.
Różność i rozdział wykluczone w Trójcy 185n, 188, 189.
Rozpacz o zbawieniu, pełna nieufność Bożej dobroci 573; grzech przeciw
Duchowi Świętemu 572-574; nieodpuszczalna 574; za życia o nikim nie
należy rozpaczać 574, 575n.
Rozradzanie ludzkie, według zasad zarodkowych 504; zobacz Grzech pierworodny.
Rozróżnienie wymagane w poznaniu woli Bożej 312.
Rozum – dolna część, kieruje doczesnymi 454, 456; do wiedzy przydzielona 454; czy może grzeszyć 455-460.
Rozum – górna część 453n; dostrzega i doradza wzniosłe 454, 456; do
mądrości przydzielona 454; iskra rozumu 556; czy może grzeszyć 455-460.
Rozum ludzki dobrem naturalnym człowieka 465, 535, 544, 553; nie jest
nam wspólny ze zwierzętami 453, 454; część wolnej woli 452; obraz Boży
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w nas 72-74, 553; dzięki wyobraźni rozciąga się na kontemplację Boga 76;
lecz nie pojmuje jedności i równości w Trójcy (Hilary) 161n; może odróżnić dobro od zła 433; może być doprowadzony do grzechu 456-460;;
chociaż grzechami jest zamglony i zepsuty, nadal jest dobry 553; inna część
górna, inna część dolna (mężczyzna i niewiasta) 454, 455-460.
Ruch – miejscowy, czym innym ruszać się miejscowo, innym przez miejsce 272; stworzenie rusza się przez czasy i miejsca (Augustyn) 97; ciałom
przypisuje się ruch miejscowy 271n; ruch miejscowy i aniołowie 271-273;
poruszać się po czasach, zmieniać się przez wpływy (Augustyn) 97, duchy
poruszają się po miejscach i po czasach 97, 271.
Ruch – pierwszy zmysłowości, z zepsucia ciała 437; wyróżnia się ruchy
pierwsze i drugie 524n; czy pierwsze są grzechami i jak 457, 524n; małżeństwo je porządkuje, powściągliwość poskramia (Augustyn) 428; w stanie
niewinności nie było ich 427n.
Ruch, wszelki usuwa się od Boga 96, 97 (Augustyn), 270-275; 331.
Ryby, dzieło piątego dnia 400.
Rządy Boże 404.
Rzecz jako to, co nie jest używane do oznaczania czegoś 55; do korzystania z czegoś 56, 61, 194, do używania czegoś 56, 61; żadna rzecz nie może
sama siebie zrodzić 92.
Rzym, tablica symbolu Leona III 115.
Sabeliusz 102, 184, 186, 196, 230, 241, 243.
Sakramenty Starego Prawa i Ewangeliczne (Augustyn) 55; ewangeliczne
wypłynęły z boku Chrystusa 417.
Samoistność w Bogu 156, 192n.
Samotność nie odpowiada Trójcy 64n (Hilary), 174-176, 185n (Hilary),
188, 249 (Hilary).
Sąd, nad grzesznikami trzeba zostawić Bogu 575n; ostateczny ukaże sprawiedliwość i opatrzność Boga 302.
Serafini, najwspanialszy chór 372, 377; nad innych płoną miłością 371,
372n, 379; jeden posłany do Izajasza 23.
Serce zatwardziałe, zobacz Zatwardziałość.
Siódmy dzień winien być święcony 405.
Sklepienie, niebo uformowane drugiego dnia 339, z wód 395; którego
figura jest nieznana 397; dlaczego tak się nazywa 397.
Skłonność do grzechu, nachylenie do zła 467; kroki nasze skłonne są do
upadku 452.
Słońce, dlaczego uczynione 392; uczynione być może z pierwotnego
światła 393; nie może się splamić (przykład) 268n.
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Słowo niestworzone, zrodzone z istoty Ojca (Augustyn) 88; ściśle Syn (Augustyn) 206; doskonałe 226; cokolwiek ma, od Ojca ma 121; sztuka Ojca
226, ponieważ w Słowie Bóg wszystkim rozporządza (Alkuin) 388n, 393,
i w nim rzekł „Niech się stanie” 393; przez niego stało się wszystko 71
(Augustyn), 316; wszędzie jest przez siebie 274; aniołowie wszystko wiedzą
w Słowie (Izydor) 383.
Słowo stworzone, wiedza umysłu, obraz wiecznego Słowa 76; nasze słowo,
które rodzi się z naszej wiedzy, niepodobne do Słowa Boga (Augustyn) 88;
słowem (zewnętrznym) popełnia się grzech 569; po zmianie czasu, zmienione słowa (Augustyn) 293.
Smutek albo lenistwo 570.
Spółkowanie, czy i jakie było w stanie sprawiedliwości 427n, 507; czy może
obyć się bez grzechu 427, 509n (Fulgencjusz), 513n; nie, chyba że usprawiedliwione przez dobro małżeństwa 506; z przyczyny dobre lub złe 559.
Sprawca w rzeczach Bożych, Ojciec sprawcą Syna 109, 218; Bóg sprawcą
dóbr 260. Zobacz: Przypisania Ojcu, Ojciec.
Sprawiedliwi, byli trzymani w otchłani przed zstąpieniem Chrystusa 357;
dusza sprawiedliwego zwana niebem i tronem Boga 265, 267.
Sprawiedliwość – Boża, najsłuszniejsza wola Boga 299, 300, która objawi
się na sądzie 302n; przez którą my stajemy się sprawiedliwi (Augustyn) 149;
Bóg czyni tylko to, co odpowiada jego prawdzie i sprawiedliwości 294, 298300; mnogi skutek 310; ujawnia się w przykazaniach 324; w nakładaniu
kary za grzech 287, 538; co nie jest sprawiedliwe, nie może pochodzić od
Boga 295, 298, 299, 317.
Sprawiedliwość Boga niekiedy przed nami zakryta 579.
Sprawiedliwość, cnota 480; w aniołach dobrych 351; w człowieku od Boga
480.
Sprzeczności, niemożliwe dla samego Boga 285n.
Stan człowieka – chwała, będziemy równi aniołom 333, 375; szczęśliwi 57,
350, 372; doskonała szczęśliwość po zmartwychwstaniu w ciele chwalebnym 335, 423.
Stan człowieka – niewinność, przed upadkiem, była tam pewna szczęśliwość 413, 450n, bez nieszczęścia 468, bez pożądliwości 443; dary przyrodzone i darmowe 465; potrójne poznanie 448n, bez przewidzenia upadku
450; wolność woli 464; wystrój łaski do stania, nie do postępu 450-452,
ani do wytrwania 492; zdolność chcenia dobra i zasługi 492; nieśmiertelność 421-427, 492; czy potrzebowali pożywienia 426n, 430n; przykazania
dane 424-427, 433, 495; spółkowanie bez żaru pożądliwości (Augustyn)
427n; czy i jakie rodziliby dzieci 427-432; po starości przeniesienie na lepsze
426, 428n, 432n (zobacz: Adam stworzony, umieszczony w raju).
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Stan człowieka – upadek, człowiek zraniony i obdarty 465, 493, 535; stał
się niewolnikiem grzechu 466 (zobacz: Adam, niewolnik grzechu).
Stan człowieka, potrójny: przed grzechem, po grzechu, w chwale 421n;
poczwórny: przed grzechem, po grzechu przed naprawą, po naprawie przed
umocnieniem, po umocnieniu 464n.
Stopnie w popełnianiu grzechu 457-460.
Stworzenia, rzeczy nowo istniejące 331, z jednego początku, Trójcy stwórczej 216, 329-332, 363-365; skutek woli Bożej 331; wszystkie chwalą Boga,
tylko nie wady (Augustyn) 656; podlegają opatrzności Bożej 283; Stwórcę
czynią poznawalnym 68-77 – są dobre 318, 346, na ile istnieją (Augustyn)
531, przez uczestnictwo w dobru najwyższym (Augustyn) 532; lecz są rzeczami do użytku, nie do rozkoszy 56, 58 – dzielą się na niebiańskie i ziemskie, niewidzialne i widzialne 332, rozumne i nierozumne 332, 336;
rozumne na bezcielesne i cielesne 332, 335n; żadnego nowego rodzaju po
dziele sześciu dni 404 – wszystkie opisane miejscem 249, lub granicami
264, 270n, 272n; wszystkie zmienne 128, lub miejscem czy czasem 271;
wszystkie na wszelki sposób mnogie 98n – rozumne, anioł i człowiek 332;
dlaczego uczynione 332n; upaść mogą same przez się, postąpić tylko z pomocą łaski 352; drugorzędne przyczyny rzeczy 363, 364; zobacz: Adam,
Anioł, Człowiek.
Stworzenie – sprawca i zasada, sam Bóg w Trójcy 216, 262, 329, 363; nie
aniołowie, demony, ludzie 363n; wolne działanie Bożej woli 228 (Hilary),
412n, niekonieczne 256, 332, z dobroci Boga 332; Bóg stwarza rozkazując,
chcąc (Beda) 410; bez zmiany substancji Bożej 98 (Augustyn), 220; by wszystko służyło człowiekowi, a człowiek Bogu 333.
Stworzenie 329-341, 384-426; Platon przeczył 330, Arystoteles 331; czynienie czegoś z nicości 330n; inne od dzieła rozróżnienia i uposażenia 340
(zobacz: Dzieła sześciu dni).
Stworzenie w początku, w Synu 393n, który jest sztuką wszechmocnego
i mądrego Boga 226; lub na początku czasów, nie od wieczności 221, 331
(Beda), 336n, 338; stworzył niebo i ziemię (aniołów i materię pierwszą)
337 (zobacz: Niebo i ziemia); wszystko razem lub w odstępach czasu (?)
337, 384n, 389, 402n.
Stwórca, sam Bóg 216, 262, 329, 363; orzeka się o Bogu czasowo bez zmiany bóstwa 220-222; w odniesieniu do stworzeń 220, 222, 256; nie należy
szukać przyczyny dlaczego zechciał 308; ‘uczyńmy człowieka’ 64, 406, 409;
może być poznany przez stworzenia 68-77; odpoczynek dnia siódmego
388, 403-405; aż dotąd działa 404.
Substancja – niestworzona, Bóg jest jakąś substancją (Augustyn) 245,
jednak niewłaściwie 100n; w Trójcy inaczej pojmowana jest przez Greków,
inaczej przez Łacinników 182, 184n, 192n; jak orzekana jest o osobach
82-84, 155n.
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Substancja – stworzona, inna cielesna, inna duchowa 69; każda opisana
czyli skończona 270n; ludzka, która pochodzi od Adama przez płodzenie
504n; dusza i władze, jedna substancja 73n.
Substancja zwana jest od „być samoistnie” (Augustyn) 101; jest jakimś bytem
(Augustyn) 546.
Symbol, Nicejski 115; Soborów greckich 115; Hilarego 120; Leona III
Papieża 115.
Syn 77-110; Syn z pochodzenia 199, z własności osobowej 93, 156; jeden
Syn, który z Ojca sam istotowo zrodzony (Fulgencjusz) 77; Syn natury
(Augustyn) 85, 88 (Hilary), Syn miłości Ojca 85; z Ojca zrodzony, nie
z nicości ani z jakiejś materii 85, 86, 87n; przed wiekami 66, 91 (Hilary),
110 (Hilary); zawsze zrodzony (Grzegorz) 106; czy zawsze rodzi się 107;
współwieczny Ojcu 66, 86, 103n, 109; światłość ze światłości 75, 83, blask
wiecznej światłości 104 (Augustyn), 107 (Orygenes).
Syn Boga – człowiek, w jaki sposób 86, 199n; kiedy 222; syn gniewu
(Hilary) 200; czy synowie dźwigają grzechy ojców 517-520, 522-525.
Syn posłanie 132-137; we wcieleniu 132-134; posyłany niewidzialnie do
pobożnych dusz 135.
Syn przez którego wszystko się stało: ‘początek’ stworzenia 65, 393, nie
narzędzie 394, 395; sprawca wszystkiego 394, 395 (Złotousty), głowa
wszystkiego (Hilary) 228; umiejętność Ojca 226; mądrość Ojca zrodzona
83, 111, 121, 206n, 235-239, 280, 577; ‘przez niego’ 68, 71, 262; działa przez
siebie, nie od siebie 237 (Hilary), 297; czy mógłby rodzić 92-94.
Syn Słowem ściśle zwany 206, 226; prawda Ojca (Augustyn) 71; obraz Ojca
206n, 225-227, 407, lecz nie ‘na obraz’, ponieważ równy (Augustyn) 409;
najdoskonalsze piękno 71; podobieństwo Ojca 71, 226, 536; zwierciadło
179.
Syn współistotny (homousios) Ojcu 86, 253; jedno z Ojcem (Augustyn)
230n; równy Ojcu 140n, 223n; pierwsza równość (Augustyn) 226; równy
z natury a nie z łaski (Augustyn) 148, we wszystkim 159, w mocy 172-174,
253; równy chociaż posłany 137, mniejszy jednak w formie stworzonej
139-140.
Syn zasada Ducha Świętego 114-121, 215-219; otrzymał od Ojca, że z niego
pochodzi Duch Święty 119n; zobacz: Początek.
Syn zrodzony, niestworzony 80-94; zrodzenie zaznaczone w Starym Testamencie 66n; ukazane w Nowym Testamencie 67n; niemożliwe jest poznanie tajemnicy zrodzenia (Ambroży) 105; zrodzony z substancji Ojca 85-88;
zrodzenie nie jest poddane Bożej mocy lub woli 91-94; ani woli, ani konieczności 89-91; cokolwiek ma otrzymał od Ojca 84 (Hilary). 121 (Augustyn), 205 (Damascen); życie ma w sobie przez żyjącego Ojca (Hilary) 108;
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rodząc się otrzymał, by był samą substancją 155; nie dlatego Syn, ponieważ Bóg 156; nazywany jest także pochodzący 122; pochodzi od Ojca jako
zrodzony i dawany 153; jest w Ojcu 161n
Syndereza, zobacz: Iskra wyższego rozumu.
Szatan, oznacza przeciwnika 378.
Szczęśliwość, w rzeczach do rozkoszy 56, 58; inne rzeczy, pomoce 56; której Bóg zechciał udzielić 332; samym rozumnym stworzeniom 332; ilu jest
powołanych (?) 376; tu w nadziei 57; przylegając do Pana 230; pełna w niebiosach 57, w pełni dobra, które jest posiadane przez wszystkich 372,
z pewnością, że nie utracą (Augustyn) 350; doskonała po odzyskaniu ciała
335; zapowiedziana w samym zjednoczeniu duszy z ciałem 334n.
Szerokość, długość itd. 270.
Szkodzenie, wola od człowieka (lub diabła), moc od Boga 435, 578n.
Sztuka dialektyczna i teologia 100 – Boska, Syn sztuką Ojca 226 – sztuka
magiczna i demony 362-365.
Szymon Mag 129.
Ślad, zobacz: Trójce stworzone.
Ślepota, przykład 501; aniołów upadłych 351.
Śmierć, Chrystusa 326n; duchowa w aniołach upadłych 98, 360; w duszy
ludzkiej (Augustyn) 98; cielesna, kara za grzech pierworodny 499; czy od
Boga jako sprawcy 547.
Świadectwo fałszywe, złe w sobie, nie można go składać w dobrym celu
559.
Świat, czy wieczny 331; uczyniony przez Boga 329n; uczyniony z materii
pierwszej 388, z czasem 338; sześciu dniami rozróżniony 388; Bóg w świecie jako obecny, kierujący, obejmujący 70, 263-269, 273, opatrzność kierująca 532; czy lepszy świat mógł być stworzony 303-305; piękno świata
(Augustyn) 404n; uczyniony dla człowieka 333, jako rzecz z której należy
korzystać 56.
Światła nieba (słońce i księżyc), uczynione czwartego dnia 398, na znaki
i czasy 400; z jaką korzyścią dla ludzi (Augustyn) 399.
Światło – cielesne, uczynione pierwszego dnia 390, 399; gdzie uczynione
(Augustyn) 390n; gdzie teraz jest 393.
Światło – duchowe stworzone pierwszego dnia („Niech się stanie światłość”), jako aniołowie zwróceni ku Bogu 337, 341, 344, 345, 384, 385,
389n.
Światło – pierwotne, ozdoba świata zaczęła się od światła 389; czy cielesne,
albo duchowe 389n.
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Światło, być w świetle, ale nie ze światłem 266.
Światłość ze Światłości 75, 83, 88, 208.
Świątynia Boga, niewłaściwie zwana miejscem Boga 274, 535; w duszach
świętych 264, 266, 535 (zobacz: Mieszkanie Boga).
Święcenie dnia siódmego 405.
Święci – za życia, świątynia i tron Boga 265, 266; im świętsi, tym pełniejsi
miłości 142; zwyciężają demony 358; zło pomaga im 317, 318; czy podobała im się męka Chrystusa 327; czy mamy chcieć, czy nie chcieć, ich mąk
327 n.
Święci w ojczyźnie, szczęśliwość 57; posiadana przez wszystkich 372;
z pewnością, że się nie utraci (Augustyn) 350; doskonała po połączeniu
z ciałem 335; liczba wybranych jest pewna (Augustyn) 284, 285.
Świętokradztwo w grzechu Adama, ponieważ Bogu nie uwierzył 518.
Tchnienie Boga (tropos) 410n.
Tchnienie, Lombard nie używa tego wyrazu 219 i przypis.
Teologia jest rzeczy albo znaków (Augustyn) 55; szuka oblicza Boga 62;
zważa na naukę Pisma Świętego 55; z umiarkowaniem i lękiem rzozprawia
o Trójcy 62n; tarczami rozumu winna być broniona 3; używa dowodów i podobieństw 68.
Traducjanizm i pochodzenie duszy 420n; a przekazywanie grzechu pierworodnego 505n.
Troistość w Trójcy(?) 188n.
Trójca Święta – poznawana jest umysłami oczyszczonymi przez sprawiedliwość wiary (Augustyn) 61; co utrzymuje wiara 61, 79; znana Filozofom
zdala 71; z umiarem i bojaźnią należy rozprawiać o tej tajemnicy 62; co
ukazuje Pismo Święte 63-68; w „uczyńmy człowieka” 64 (Fulgencjusz, Hilary), 188 (Hilary), 406 (Beda); w formie Chrztu 67; „z niego, przez niego
i w nim” 68, 71, 262; przez ślady jej w stworzeniach 68-71 (zobacz: Trójce
stworzone); odbija się w duszy ludzkiej 71-76; w której mieszka 145
(zobacz: Mieszkanie Boga).
Trójca Święta – bez odcięcia, rozciągnięcia, wyprowadzenia (Hilary) 156;
bez rozmaitości, pojedynczości, samotności (Hilary) 64; bez stopni (Pelagiusz) 196; bez odstępów czasowych (Augustyn) 118; bez rozmaitości 186;
czy bez liczby 169 (Damascen), 187-189; bez części 163-166; ponieważ substancja prosta, niezmienna 102.
Trójca Święta – czego więc trzy 167, 182, 183, 191, 192, 193, 194; czy trzej
bogowie 79n, 180, 183n; czy trzy byty 193; czy trzy istoty 184n; trzy hipostazy 185, 192n, 196; czy trzej wszechmocni 180; trzy osoby (zobacz: Osoby
Boskie); czy trzy rzeczy 194; czy trzy substancje 184n, 192n, 231 (Hilary);
nie potrójny lecz troisty Bóg 171.
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Trójca Święta 61-254; to jest jeden Bóg albo jedność istoty w trzech
osobach 62, 63 (Fulgencjusz), 87 (Augustyn), 102, 176; „jedność trzech”
(Izydor) 189; miano wzniosłości (Augustyn) 56; imię jakby zbiorczo wyrażające wielość osób 179; ponieważ jest trójca osób, a nie imion 102; rzecz
najwyższa i najwznioślejsza 62, 194 (Augustyn); najwyższe i niezmienne
dobro 58, 61; najwyższe źródło wszystkiego 56, 70; nią należy się rozkoszować 56, 58, 59, 194.
Trójce stworzone, w których światłem wiary trochę poznawana jest Trójca
niestworzona 71; ślady w stworzeniach 70; jedność, obraz, ład 70 n; obraz
w duszy 71-76; pamięć, umysł, miłość (wola) 72-75; pojmowanie, pamięć,
miłość 75n.
Trony, aniołowie na których Bóg zasiada i sądzi 371; tronem mądrości dusza
sprawiedliwego 265.
Tyran, skąd ma władzę 578n; kiedy należy mu się przeciwstawić 579n.
Uczestnictwo, wykluczone u Boga 180; inne dobra są uczestnictwem
w Dobru najwyższym (Augustyn) 532, i do Boga podobne (Augustyn) 536.
Uczynki dobre, uczynki cnotliwe 486, nagradzane za życia 483, 484; czy
niektóre dobre z istoty i rodzaju 542n; ludzie mogą widzieć uczynki, lecz
sam Bóg w jakim duchu powstają (Augustyn) 551; uczynki i cele mieszane
548-550; czy mogą je wykonywać niewierni 562-566.
Ukazanie się Boże 138n, 367-369; aniołów 366-368.
Umiłowanie, niemożliwe bez Ducha Świętego (Augustyn) 147, który jest
miłością bratnią 143n; jednoczy wszystkie sługi Boże (Augustyn) 142; rodzi
się z miłości i wolnej woli 483; kto bardziej miłuje, więcej poznaje 373;
umiłowanie a korzyść-rozkosz 58n; umiłowanie aniołów przed upadkiem
348; nieprzyjaciół (Augustyn) 474; zobacz: Miłość.
Umysł, wśród dóbr naturalnych człowieka 465, 535, 544, 553; jest obrazem Boga 72, 553; czy jego czyn może być grzechem 553n; zobacz: Duch,
Rozum.
Upodobanie Boże, wola prawdziwa i dosłowna 309, 311n, różnica upodobania i jego znaku 312; upodobanie i opór grzesznika 324.
Upór w złości, grzech przeciw Duchowi Świętemu 573.
Upór, zatwardziała w złości zaciętość ducha 573; grzech przeciwko Duchowi
Świętemu 572-574; inny rodzaj, walka z braterstwem, zazdrość łaski 575.
Usia, istota lub substancja (Augustyn) 95, 185.
Usprawiedliwienie – i wolna wola, błąd Pelagian 487-491; początek usprawiedliwienia z łaski, a nie z woli 472n; lecz nie dokonuje się bez woli 481.
Usprawiedliwienie, dzieło samego Boga (Augustyn) 364, w którym przez
łaskę działającą z niezbożnego staje się pobożny (Augustyn) 352, 474,
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i sprawiedliwy 352, 477; tylko w ludziach, a nie w aniołach 352; jego
przyczyny: łaska Chrystusa 472, nie bez naszej woli (Augustyn) 481; wiara
z miłością 472n, 483n; nikt nie może wysłużyć 291, 475, 477; czy pochodzi
z najbardziej ukrytych zasług 290n; dobra czyli dary naturalne, które je poprzedzają 477; nie gładzi śmiertelności 522; jego stopnie (Augustyn) 476n.
Używać i rozkoszować się 56-61; używać dobrze, używać źle 479.
Wady, nie są substancjami (Augustyn) 546; pozbawienie dóbr przyrodzonych (Augustyn) 527; których wady nie mogą całkiem zniszczyć 553; przez
nie człowiek staje się gorszy 319n; wady główne 570-572.
Wąż, kusiciel Ewy 434n, tylko jako narzędzie (organ) diabła 435n; przebiegły 434; węże zrobione z lasek przez magów 362, 365; węże w nas (w postępie grzechu) 455-457, 460.
Wbrew woli nikt dobrze nie czyni (Augustyn) 558. 563; co dzieje się z lęku,
dzieje się wbrew woli 558.
Wcielenie, zesłanie Syna w ciało 132-137; dzieło Trójcy (Augustyn) 133;
natura przyjęła naturę (Hilary) 84; przyjęcie człowieka jest z łaski, nie z natury (Augustyn) 148; nie kazi substancji Boga (Augustyn) 269; wcielenie
w poznaniu aniołów 382n.
Wcześniej i później wyklucza się w Trójcy Świętej 103, 105, 118, 174.
Wiara Ojców we wcielenie 293; wiara Abrahama 311.
Wiara, akt oznacza myślenie i zgodę (Augustyn) 475n; wierzyć w to, czego
nie widzisz (Augustyn) 486 n; dar Boga, a nie woli 474, 475, 480n, dar w Duchu 290 (Augustyn), 491; pierwsza łaska 472n, pierwsza droga zbawienia
473; zasługa wiary pochodzi z miłosierdzia Bożego 290 – podstawa zasługi
i usprawiedliwienia 472n, 474, 483; dobrą wolę nie w czasie poprzedza
przyczyna i natura 475; kieruje zamiarem, by dobre czyny nie były obok
drogi 557 (Augustyn), 561 – pewna forma wiary (Hilary) 243; co utrzymuje
o Trójcy 79; we wszystkim widzi sprawiedliwość i opatrzność Boga 303;
tarczami rozumu musi być obwarowana 3; gniazdo Kościoła (Augustyn)
563; czy cokolwiek nie jest z wiary jest grzechem 562-566.
Widzialne, wszystko jest zmienne (Augustyn) 369.
Wieczność 103n, 160; jest substancją Boga, nie mającą nic zmiennego (Augustyn) 160; wyklucza następstwo (Ambroży) 66; Bóg starszy i młodszy od
wszystkiego (Augustyn) 271; co jest zawsze, jest też wieczne (Hilary) 109; Bóg
wszystko od wieczności miał w swej obecności 258n; przypisana Ojcu 227.
Wieczór i zaranek w dziele stworzenia 391, 392.
Wieczór, w dziele stworzenia 391; obecnie 392.
Wiedza Boża, jest samą mądrością i istotą 280, wspólna trzem osobom 281;
Bóg poznaje i dobro i zło 90, 260, 307, dobro przez potwierdzenie, zło
tylko przez znajomość 260, 277, 278; nawet najmniejsze 282n; wiedza
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nieutracalna i niezmienna 280-283, 293, 305; która nie jest przyczyną wiedzianej rzeczy 275-278; zobacz: Bóg, wiedza.
Wiedza, od wiedzieć 95; porównanie Bożej i ludzkiej 276, 281; wiedza
kształtuje sąd 372; miłość jest wyższa 372; wiedza dobra i zła w raju 415n;
grzesząc człowiek nie utracił znajomości rzeczy 449; zobacz: Poznanie.
Wielkość Boża, sama istota Boga 160, 180; równa i cała w poszczególnych
osobach 161, 163; nie masą lecz mocą 99, nie przestrzenna 273n, lecz
duchowa 161.
Wielkość masy i zalety (Augustyn) 99.
Wierni, Chrystus celem wiernych (Augustyn) 548.
Wierzyć, myśleć ze zgodą (Augustyn) 475; rodzi się w duchu z cnoty wiary
i ludzkiego osądu 483; inne w co się wierzy, inna wiara, którą się wierzy
(Augustyn) 487; lęk wierzy Bogu, lecz nie w Boga (Augustyn) 558; zobacz:
Wiara.
Wina, wyraża powinność kary 568; wina grzechu pierworodnego rozwiązywana jest w Chrzcie 511; przemija ona jako wina, a pozostaje jako czyn
511-513, 568.
Wina, zobacz: Grzech, Kara.
Władza – grzeszenia, czy od Boga albo od nas 577-579.
Władza – świecka 579n.
Władza – szkodzenia w demonach od Boga 435, 578n, (zobacz: Demony,
po upadku), należy im się opierać 579n.
Władza, wszelka od Boga 578n.
Władze duszy 71-76; sa dobrami naturalnymi 61, 465, 535; jak odnoszą się
do substancji duszy 72-74.
Właściwości czyli władze duszy 73.
Właściwości określające, przymioty (Damascen) 205, 243.
Właściwości w Bogu 196-215, 240-246; dzielą Osoby (Fulgencjusz) 77;
określają osoby czyli hipostazy (Damascen) 205, 243; są w osobach 240;
są osobami 195, 196 i w istocie Bożej 156, 241n (Lombard), czemu niektórzy przeczą 242-246; zazwyczaj nazywane są także pojęciami lub odniesieniami (relacjami) 197, własne dla każdej osoby 109, 153, 154, 175; trzy:
ojcostwo, synostwo, pochodzenie 203n; według Hilarego: ojcostwo 199,
211, zrodzenie 201, 211; pochodzenie 204; albo wieczność, obraz, użycie
225-228; według Fulgencjusza: zrodzić, być zrodzonym, pochodzić 197,
198, 203n; według Damascena 205n.
Wody, na początku stworzenia oznaczają bezpostaciowe tworzywo wszystkich rzeczy 386; duch unosił się nad nimi 386; podzielone sklepieniem
dnia drugiego 395n; dolne zebrane dnia trzeciego 397n.
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Wola Boga – zawsze się spełnia, albo przez kogoś, albo na kimś (Augustyn)
321n, 451; zawsze niezwyciężona (Augustyn) 324, zawsze skuteczna 313,
321; nie może być unieważniona 309, 312; czy kto się oprze 296, 298, 309,
312, 313, 315, 322n; wypełniana także przez złą wolę człowieka 321n 325n,
którą posługuje się do dobrego 326; czy zło dzieje się z woli Boga 314-317;
pewne rzeczy dzieją się wbrew, ale nie poza nią 323n.
Wola Boga 306-316 (zobacz: Moc Boża); nazwy i znaki w Piśmie Świętym
309-312, 322; jest samą naturą, czyli istotą Boga 90, 160 (Augustyn), 309;
nazywa się jego wolną wolą, ponieważ swobodną dobrocią czyni wszystko
tak, jak chce 462; przyczyny jej szukać nie należy 308 (Augustyn), 334, 448
(Augustyn); mądrości wyprzedzić nie może (Orozjusz) 89; pierwsza i najwyższa przyczyna wszystkiego, co istnieje 308n, 331, 413; co było ukryte
dla Filozofów 300; chce tylko dobra 90; nie chce, by stało się coś, co się
nie stanie 312-314; chciała męki Chrystusa 326.
Wola ludzka – dobra, jest darem Boga 483, 490, 578, ponieważ bez łaski
nie jest dobra 471, 472, 473, 475n, 489 (zobacz: Usprawiedliwienie), wymaga łaski, by skutecznie chciała i działała dobro 469, 470n, 472, 485, 555;
łaska bez woli nie wystarczy (Augustyn) 472; z dobrym zamiarem wykonuje
czyny prawdziwie dobre 325, 557.
Wola ludzka – jako działanie, dobre jest drogą do szczęśliwości 549, 552;
złe, grzechem śmiertelnym 566; czy wszystkie wole człowieka bez wiary są
złe 562; wola czynu nie zawsze jest wolą grzechu 565.
Wola ludzka – zła, niewolnica grzechu 473; węzeł wiodący w ciemności
zewnętrzne (Augustyn) 549; skąd jest, czy z dobrej woli 532; z nas czy z diabła
578; z przewrotnym zamiarem dokonuje czynów wprost złych 557.
Wola ludzka 547-556; wśród naturalnych dóbr człowieka 465, 535, 544,
553, wśród lepszych 448; część obrazu Boga 72n; poruszenie ducha przez
nikogo nie wymuszone (Augustyn) 471, 565; nią grzeszy się i dobrze żyje
(Augustyn) 489, 566 – przyrodzona, którą dusza naturalnie chce dobra 453,
555n – roztrząsająca jako część wolnej woli 452 (zobacz: Wolna wola); nic
nie jest tak w naszej mocy (Augustyn) 490, 566; nigdy nie może być zmuszona, stąd słusznie sądzona przez Boga 466; pierwsza przyczyna grzeszenia (Augustyn) 216, 262, 566, główny podmiot grzechu 531, 564, 565;
z jej celu wiadomo, czy dobra, czy zła 547, 552; z owoców 557 – działająca, wyróżnia się jej siłę i czyn, czyli poruszenie 554, 555; wola, zamiar, cel,
różnią się 551n; czy czyn i wola są dwoma grzechami 566-568; czasem
przeciwstawia się woli Boga 325, której jednak nie przeszkadza 313s.
Wola, w dobrych aniołach 359-361; w demonach 359, 360.
Wolna wola – czyny: w nas odnoszą się do czynów przyszłych wolnych 461;
może skłonić się w obie strony (Hieronim) 361, 461; wszelki ruch lub nastawienie ducha z wolnej woli 481, 483; może wyróżnić i wybrać dobro,
lecz nie bez łaski 341n, 452n, 462, 470n, 481-483; dobry użytek z cnoty
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i samej wolnej woli 484-487; dobry użytek jest cnotą 479, 484n; użytek
różni się w sprawach dobrych i złych 469.
Wolna wola – określenia: swobodna możność skłaniania woli do dobra lub
do zła 341n; swobodna moc i zdolność woli rozumnej 352, 461; zdolność
rozumu i woli itd. 452n; swobodny sąd o woli (Boecjusz) 461.
Wolna wola – w Bogu, czy jednoznacznie odpowiada Bogu i stworzeniom
359 (Hieronim), 462 – w aniołach, przed łaską 360; w dobrych aniołach
najswobodniejsza 360n, 463; w demonach uciśniona i zepsuta 360.
Wolna wola – w człowieku, cztery stany 464 – w stanie niewinności 446n,
452, 464; pierwsza wolna wola móc nie grzeszyć (Augustyn) 463 – po grzechu, zraniona, zepsuta albo zmniejszona przez grzech 464, 465, 469; jakie
dobra może czynić przed łaską 466, 477, 563, 564; nie może nie grzeszyć
464 – po naprawie, ma słabość w złu, lecz łaskę w dobru 464; może grzeszyć i może nie grzeszyć 464 (zobacz: Wolny) – w chwale 462, 463, 465;
ostateczna wolna wola, nie móc grzeszyć (Augustyn) 463.
Wolna wola 359-361, 452n, 461-469; wyliczana wśród środków dobrych
(Augustyn) 479; dobry użytek wolnej woli, wielkim dobrem naszym 485.
Wolność – od grzechu 466; którą człowiek grzesząc stracił 466, a Chrystus
naprawił 466, 468; stąd jest przez łaskę 469.
Wolność – od kary czyli nieszczęścia, przed grzechem, a pełniej w chwale
468; jest tylko przez łaskę 469.
Wolność – od konieczności, czyli przymusu 343, 466, 468, 490; jest z łaski
albo z natury 469.
Wolność, woli, przez którą ktoś jest wolny do zła lub do dobra 468; prawdziwa do czynienia sprawiedliwości 467n; błędna do czynienia zła 467;
inna wolność natury, inna łaski 469; stopnie według stanu i czasu 464; wolność trojaka: od konieczności, od grzechu, od nieszczęścia 466-469;
Wolny, do dobra i do zła 468, prawdziwie wolny ten, kogo Chrystus uwolnił
468; bardziej wolny człowiek (lub anioł) nie mogący grzeszyć 360n, 463;
wolniejsza wola, nie mogąca służyć grzechowi (Augustyn) 360, 463.
Współbrzmienie, czy jest w Bogu (Hilary) 231.
Współcierpienie, w męce Chrystusa 327; w męczeństwie świętych 327n.
Współdziałanie w dobrem 318.
Wspólnota osób Bożych (Hilary) 64n, 188.
Wszechmoc 294-298; nierozumny wątpi o wszechmocy (Augustyn) 541.
Wszechobecność 132, 249 (Hilary) 263-275, 535; niepojęta rozumem
ludzkim 267n; Bóg jest wszędzie (Hilary) 264; dlaczego nie plami się brudami rzeczy 268n; we wszystkim istotowo i cały, pełniej zaś w świętych 265,
535; przystęp Ducha do nie mającego łaski 146-148.
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Wszechświat, jego przedziwne piękno (Augustyn) 318; także ze złem 318;
czy mógł być lepiej stworzony 303-305.
Wybór Boży 255, 259, 289-292, 302n; liczba wybranych jest pewna (Augustyn) 284, 285.
Wymiary, wykluczone od Boga 271-274; trójwymiarowość ciał 270.
Wyniosłość ducha w diable 354n, 440; w Adamie przed grzechem 439-442;
w Ewie 441.
Wypowiedzi o Bogu, zobacz Reguły teologiczne.
Wysokość, szerokość, zobacz wymiary.
Wyższość aniołów (Dionizy) 377; aniołów wobec ludzi trwa aż do sądu
356.
Wzgarda i niepokuta (Grzegorz) 537.
Wzór, niewłaściwie zwany obrazem 407.
Z niego 263.
Z, (przyimek) 263.
Zabójstwo w grzechu Adama, ponieważ runął w śmierć 518n; wada, czyn
533,
Zakaz, znak woli Bożej 324; nie przez wszystkich jest spełniany 324; Bóg
dopuszcza, że dzieją się rzeczy zakazane 311, 323.
Zamiar – dobry, kierowany przez wiarę, czyni dobre dzieło (Augustyn) 557,
561; tylko kierowany przez wiarę jest nagradzany 564; droga do szczęśliwości 549; nie powoduje, że wszystkie czyny są dobre 557.
Zamiar – mieszany (dobry i zły) 549n; czasem wydaje się dobry, lecz w rzeczy
samej zły 561.
Zamiar – zły, grzeszenia, już jest grzechem 458; uczynki złe ze złego zamiaru 557.
Zamiar nadaje nazwę dziełu (Ambroży) 557, 560; wszelki zamiar lub poruszenie ducha z wolnej woli 481; nie zawsze idzie za umysłem 476.
Zamiar, daje czynowi nazwę (Ambroży) 557; różni się od celu 551n; bliski
i dalszy 552; nie tylko co czynisz, lecz w jakim zamiarze dążysz (Augustyn)
557, 559; zamiar niewiernych 561-564.
Zanikać, dążyć do nieistnienia 320.
Zarozumiałość, u Ewy 441; w upartych rodzajem grzechu przeciw Duchowi Świętemu 573.
Zarzewie, sam grzech pierworodny 500 (zobacz: Grzech pierworodny);
pożądliwość, osłabienie natury itd. 500n (zobacz: Pożądliwość); Chrzest
gładzi co do winy, lecz pozostaje jako kara 511-513.
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Zasady teologiczne, a wypowiedzi o Bogu jedynym w trzech Oosbach; bardzo pożyteczne prawidło, że są takie, którymi możemy czasem się posłużyć, a czasem je przemilczeć 212; nie należy mówić o Bogu w ludzkim
znaczeniu (Hilary) 249; o substancji 79, 83, 167-169, o hipostazie (Hieronim) 197; wszystkie miana substancjalnie o Bogu orzekane, powinny być
orzekanie w liczbie pojedyńczej i w stopniu najwyższym 181; imiona Boże
i prostota 99n; o przymiotach 149n, 160, 187-189; o wiedzy 90, 279, 307;
o woli 90n, 307, 310, 311; o tym, co o Bogu orzekane jest czasowo 95n,
220-223; ogólne prawidło orzekanego w sobie i orzekanego w odniesieniu
207; coś orzekane jest w odniesieniu, nic jako przypadłość 198n; o Trójcy
79, 81, 92n, 194n, 229n, 251; „niezrodzony” i „nie syn” 209, 211; „sam
Ojciec jest Bogiem” itd. 174-176.
Zasady wieczne i niezmienne wszystkiego co żyje w wiedzy Ojca, czyli
w Synu (Augustyn) 226, w Boskiej mocy i rozporządzeniu od wieczności
418, 420 – przyczynowe dotyczą cudów 363 – pierwotne dotyczą Boga jako
przyczyny wiecznej 419; mogą być zmienione 419; - zarodkowe w rzeczach
(Augustyn) 363, 419, w ciele Adama 504; prawidła przez Boga wszczepione
rzeczom od początku 363, 364, 419; co czynią przyczyny stworzone 363,
364, 418.
Zasługa – podmiot: zasługa aniołów przed sądem 381-383; Adamowi nie
starczała do zasługi łaska stworzenia 451n; zasługa świętych w ich mękach
327; w nas żadne zasługi nie poprzedzają usprawiedliwienia 291, 477
(Augustyn); czy przewidzenie zasług jest przyczyną wyboru (odrzucenia)
lub na odwrót 284-288; zasługi najbardziej ukryte (Augustyn) 290n; zasługa zatwardzialości 288.
Zasługa – podstawy: Bóg 485; łaska jako przyczyna główna 452, 472, 481,
483; łaska działająca czyli darmo dana 482; wiara działająca przez miłość
474, wiara, nadzieja, miłość 483n, mianowicie cnoty w duszy i we władzach
481, 483; lecz nie bez poruszenia i zgody wolnej woli 466, 478, 481-483, 485.
Zasługa, dobre uczucia, ich postęp i dobre czyny, które Pan Bóg w nas nagradza 484; jest darem Boga 483, 484; wieńcząc nasze zasługi, Bóg wieńczy
swe dary (Augustyn) 484.
Zatwardziałe serce, od Boga 287n; zatwardziałe serce diabła 574; zobacz:
Zatwardziałość.
Zatwardziałość, kara za grzech 287, 288-292, 324.
Zazdrość, boleść z cudzego dobra (Glossa interlinearis) 541; wada główna
570; matką jej pycha (Augustyn) 351; zazdrość bratniej łaski, grzech przeciw
Duchowi Świętemu 575n; wykluczona w Bogu 71, 304.
Zbawienie wieczne, przygotował Bóg, z miłosierdzia 290; przyszedł przez
mękę Chrystusa 326n; Bóg chce, żeby wszyscy zostali zbawieni 312-314;
dlaczego nie wszyscy są zbawieni 302.
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Zbliżanie, do Boga zbliża się nie miejscami lecz działaniami 269.
Zepsucie – natury, przez grzech, 536; co się psuje 527; jak długo natura
się psuje, jest w niej dobro, którego jest pozbawiana (Augustyn) 527, 553.
Zepsucie – pierworodne jest zranieniem przyrodzonych i pozbawieniem
darmowych 465, 493, 535; najpierw w pożądawczej 506; w woli 556; przyczyna w zepsutym ciele 507, 508; dusza zaraża się w zjednoczeniu 506,
507, 508, 510. Zobacz: Grzech pierworodny.
Zepsucie, wyniszczenie dobra (Augustyn) 528; powstaje w dobrych i jest
w dobrych 528.
Zgoda, czyn rozumu 457, 459; zgoda na grzech 457-459.
Zgoda, przypisywana Duchowi Świętemu 228, 232.
Zgodność z wolą Bożą, nasz obowiązek 325-328.
Ziemia, stworzenie cielesne (Augustyn) 337, 341; pierwotny żywioł 388;
gdzie stworzona 387n; ukazała się po zebraniu wód (Beda) 398.
Zjednoczenie uszczęśliwiające między Bogiem a duchem rozumnym 334n.
Złączenie, przypisane Duchowi Świętemu, przez którego wszystko jest
złączone 232.
Złe, zły człowiek, zła natura, złe dobro (Augustyn) 527; na ile źli jesteśmy,
na tyle mniej jesteśmy (Augustyn) 59; słudzy grzechu 466n; nie bezkarnie
jesteśmy źli (Augustyn) 59; niewybaczalni 324; zły dąży do niebytu 320; są
gdzie Bóg, lecz nie z nim 265n; pomagają dobrym 318, 346; Bóg używa
złych do czynienia dobra 322, 326.
Zło – chciane przez Boga tylko wolą znaku (zakazu lub dopustu) 310-312,
314-317, 323n; Bóg dopuszcza, że powstaje, ale nie czyni 311; dopuszcza,
ponieważ dobre jest, że zło się dzieje 315, 317, 346; porządkowane przez
Boga 447n; znaczenie zła we wszechświecie 318, 405.
Zło – najwyższe, nie istnieje, to znaczy niezmieszane z dobrem (Augustyn)
530.
Zło – poznane przez Boga 259-261; Bóg przewiduje, ale nie przygotowuje
260, 276, 286, 447n; zna samą wiedzą, a nie pochwałą 260 (Kasjodor), 278.
Zło – przyczyna: nie Bóg, lecz diabeł (Genadiusz) 530n; Bóg nie jest sprawcą 276n, 316; jako kara ma Boga za sprawcę 546n; że człowiek staje się gorszy nie pochodzi od Boga (Augustyn) 319n, 545; przyczyną jest wolna wola
319, 320.
Zło, czy jest czymś i co to jest 526-531, 535, 543-547; brak lub zepsucie
dobra 526, 530; w dobrych i tylko w dobrych istnieć może 517, 526, 527
(Augustyn), 528 (Augustyn); dąży do niebytu 320; czyn zdarzający się
komuś brakiem dobra (Pseudo Augustyn) 544; wolna wola wybiera zło
bez pomocy łaski 453.
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Złość nie jest substancją, lecz przewrotnością, którą popełnił człowiek (Augustyn) 546; nie pochodzi od Boga (Orygenes) 347; w czynach ludzkich
533; tym większa im gorszy zamiar 560; złość grzesznika nigdy nie przekracza wielkości dobroci Bożej 573.
Złożenie, części lub przypadłości, czy form 98; natury oraz rzeczy natury
(Hilary) 247, 249; jest we wszelkim stworzeniu 98n; nie ma go w istocie
Boga 101n; zobacz: Wielkość, Zmienność, Prostota.
Zmartwychwstanie 423; co zmartychwstanie 505; w jakiej postaci 505;
dar nieśmiertelności 425n.
Zmiana, zobacz: zmienność.
Zmienność (zobacz: Ruch), jest we wszelkim stworzeniu 128 (Ambroży),
271, jakąś zmianą jest śmierć (Augustyn) 97; zmienne jakby nie istniały
(Glossa ordinaria) 95; nie są proste (Augustyn) 99; zmiana w aniele i duszy
98, 99; zmienne, przez uczestnictwo w najwyższym dobru są dobre, na ile
istnieją 532; zmienność usuwa się od Boga, zobacz: Bóg, przymioty (niezmienność).
Zmysłowość, niższa siła duszy 453; w zwierzętach 453; w człowieku, poruszenie bliskie rozumu wiedzy (Augustyn) 454; czasem brana jako niższa
część rozumu 460; jak wąż w każdej pokusie 455, 456n, 460.
Znaczenie wypowiedzi zmienia inne pojmowanie; w teologii trzeba używać rozumu 3; zobacz: Pojmowanie wypowiedzi.
Znajomość, jako część obrazu Trójcy 75n.
Znak, określenie 55 (Augustyn), 310; znaki woli Bożej 309-312.
Zrodzenie – ludzkie, dwojako orzekane (tak jak poczęcie) 510; różni się
od zrodzenia wiecznego Syna 109n; co jest zrodzone, kiedyś nie istniało
(Hilary) 109, 200.
Zrodzenie Syna, wieczne i czasowe (Hilary) 85 (zobacz: Wcielenie; Maryja); wieczne z wiecznego sprawcy 108, 109 (Hilary), z żywego Ojca (Hilary) 108, 228; zrodzony z natury, nie z łaski 85; właściwość dzięki której
zawsze jest Synem 204, 241 (Hilary); bez zmiany Syna (Hilary) 109, 110;
niepojęte 244; zawsze rodzi się, albo zawsze zrodzony 106- 109; kres: istota
zrodzona (?) 82-84, 156; mądrość zrodzona (?) 213n.
Zrozumiałe, to co wejrzeniem ducha może być pojęte 70.
Zrządzenie Boże, zobacz Upodobanie Boga.
Zwierzchności, pierwszy w drugiej trójce chór aniołów 371.
Zwierzęta dzieło dnia szóstego 401; pozbawione rozumu, lecz mające zmysły 453; jadowite i szkodliwe dlaczego stworzone 401; najmniejsze kiedy
stworzone 401; nazwy dane im przez Adama 449, 495; stworzone dla człowieka 449.
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Źródło ostateczne wszystkich rzeczy, Ojciec 70n.
Źródło życia, Bóg 83.
Żarłoczność, wada główna 570; zobacz: Obżarstwo.
Żądza, zła miłość (Augustyn) 551; grzech i kara (Augustyn) 541; w Adamie
442; czy żądza lub pycha jest korzeniem wszelkiego zła 571; żądza i lęk,
dwa sposoby grzechu, które zawierają wszystkie grzechy śmiertelne 569.
Żebro Adama, z którego Ewa 426-418.
Żeglarze olejem oświetlają wody (Augustyn) 390.
Życie, pierwsze i najwyższe, Bóg 226; Synowi życie dał Ojciec 108 (Hilary), 121 (Augustyn); w Bogu wszystko jest życiem 258 i przypis; życie wieczne zwane jest łaską, ponieważ jest darmo dane (Augustyn) 484 (zobacz:
Szczęśliwość).
Życzliwość, zwykle obraża Boga, by nie obrazić przyjaciela (Augustyn) 443.
Żydzi, zabicie Chrystusa 326, 560; męka świętego Pawła 328; Bóg przewidział ich niewierność 278; dobre ich czyny 563, 564.

POSŁOWIE
Lubię być posłuszny swoim uczniom jako przełożonym. Na prośbę Księdza
Biskupa Dr. Jacka Jezierskiego, Adiunkta Wydziału Teologii na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wykonałem przekład wstępu oraz I-II
Księgi Sentencji Mistrza Piotra Lombarda, z doskonałego Wydania Kolegium
Świętego Bonawentury „Ad Claras Aquas” (Quaracchi) w Grotta Ferrata koło
Rzymu, z roku 1971 i 1981.
Zasady przekładu były następujące:
1. opuszczony został życiorys Piotra Lombarda.
2. opuszczone zostały łacińskie odmianki tekstowe, ktorych nie da się
przełożyć, lecz trzeba rozpatrywać w oryginale.
3. przypisy rzeczowe zostały przytoczone z odsyłaczami cyfrowymi.
4. przypisy źródłowe zostały przytoczone z odsyłaczami literowymi.
5. łacińskie tytuły przytaczanych dzieł podane zostały w brzmieniu oryginalnym, a nie w przekładzie polskim.
Niech polski przekład krytycznego wydania podręcznika teologii z XII
wieku pomaga polskim historykom dogmatów i teologii w badaniach teologii średniowiecznej, renesansowej i nowożytnej.
Olsztyn, 29 kwietnia 2013 roku, w święto Katarzyny ze Sjeny, Doktora
Kościoła, kanonizowanej przez Biskupa Warmińskiego Eneasza Sylwiusza
Piccolominiego, Papieża Piusa II.
Bp Julian Wojtkowski
Senior
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[641] UZUPEŁNIENIA
[286] w przypisie do n. 1-2 dodać: „oraz Augustyn, De dono perseverantiae” (PL 191, 1449 C, z rubryką marginalną w rkp. „z” 28a).
[408] drugi przypis do n. 5. Nowe wydanie Kazania 52 Augustyna:
P. Verbraken, Le sermon LII de s. Augustin sur la Trinité et l’analogie des
facultés de l’âme, Revue Bénéd. 74(1964)26-34.
[443] pierwszy przypis do n. 2. Słowa przytoczone tu jako Augustyna
znajdują się bez rubryki w przytoczonych rękopisach Glossa ordinaria na
1 Tm 2,14 (rkp. „l”, karta 163b; rkp. „m”, karta 148b).
[465], [493], [535]. Ponieważ wykład przypowieści o człowieku, który
wpadł między zbójców i został zraniony w przyrodzonych a odarty z darmowych wydaje się już powszechny, moźe lepiej byłoby usunąć przytoczenie Bernarda z Cluny. W ten sam bowiem sposób wykłada ją Gerho
Reichersbergski [642] w ostatnich miesiącach 1159 roku (zobacz: Van den
Eynde, L’oeuvre littéraire..., 320) w swoim wykładzie Psalmu 77: „Pewien
zaś Samarytanin podróżując, jednak nie tą samą drogą, ponieważ zrodzony
na świat bez pożądliwości ciała obcy był zarówno pierworodnej jak i uczynkowej winie, pomógł odartemu i rannemu. Odartemu z dóbr przypadłościowych, które mogły być mu odebrane, jak niewinność i posłuszeństwo;
zranionemu w dobrach przyrodzonych, jak pamięć, rozum, wola, których
wprawdzie nie został całkiem pozbawiony, jednak po ich okaleczeniu i zranieniu tak osłabiony, że pamięć o Bogu przytłoczyło zapomnienie, rozum
nieznajomość prawdy, wolę zła żądza, a nie było leku, którym mógłby być
uzdrowiony, gdyby ów wspomniany Samarytanin lejący olej i wino w rany
o niego się nie zatroszczył...” (PL 194,438 B).
[475] trzeci przypis do „Rozstrzygnięcia”. Błąd przytoczenia urywka
De spiritu et littera, pod tytułem De baptismo parvulorum, popełnił już
Florus z Lyonu, za którym Mistrz idzie tu nieświadomie; zobacz Revue Bénéd.
57(1947)168b i 184a.
[485], rozdział 7, n. 2. Słowa wprowadzające powagę Augustyna są
w Glossa ordinaria na 1 Kor 15,19 (rkp. „l”, karta 68c, rkp. „m” karta 66b).
[562] n. 2-3. Te same powagi są w Glossa ordinaria (rkp. „l”, karta 31c;
rkp. „m”, karta 32c).

