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[7*] WSTĘP

Czy nie nia wie lu ksiąg nie masz koń ca, a na wet jest utra pie niem cia ła,
dlatego, że kto przyczynia umiejętności, przyczynia i pracy.1 Nie ma bowiem
koń ca mo zo łu: cho ciaż bo wiem wszę dzie szu ka li śmy źró deł Lom bar da 
i prze wra ca li śmy bi blio te ki w dzień i w no cy, w peł ni świa do mi je ste śmy
nie do sko na ło ści te go trze cie go wy da nia; stąd ra do snym ser cem przyj mu -
je my po praw ki, aby na stęp cy na sze go Ko le gium (je że li jesz cze po zo sta nie)
w przy szłym wie ku wy da li dzie ło cał kiem do sko na łe.

Dla te go na tych stro nach przed ło żo no tro chę no we go i tro chę daw nego,
dla wyraźniejszego naświetlenia układu i dziejów Księgi Sentencji, jak również
dla okre śle nia ży cia i dzia łal no ści Mi strza Pio tra. We wstę pie bo wiem do
pierw sze go to mu, wie le ra zy prze ja wi ło się nie dbal stwo, a ra czej nie wiedza
nasza w wyjaśnianiu jego zapisu w „Księdze Zmarłych”, gdzie wyliczone 
są jego księ gi o Pi śmie Świę tym, któ re Ka pi tu ła Świętej Maryi po sia da ła 
w spad ku. Trze ba cał ko wi cie uznać, że by ły na praw dę dzie ła mi Mi strza, a nie
prze zeń zebranymi cudzymi glosami.2 W świetle bowiem tego dokumentu
oraz innego, te jże Pa ry skiej Ka pi tu ły Świętej Maryi, uka zu je się ob li cze i po -
sta wa Lom bar da.

W tych więc pierwszych rozdziałach staramy się coś ustalić o jego pracach
przed uło że niem Sen ten cji, na stęp nie dłu go i sze ro ko bę dzie roz pa try wane
za gad nie nie in nych je go dzieł, za rów no ory gi nal nych, jak i błęd nie w nie -
któ rych do ku men tach je mu przy pi sy wa nych.

Rozdział I

MISTRZ PIOTR W SWOICH SZKOŁACH

Nie brak pochwał Lombarda jako wybitnego mistrza ze strony jego uczniów,
jak Pio tra Po że ra cza i Her ber ta z Bo se ham, a na wet ze stro ny innych, jak

1 Koh 12,12 i 1,18.
2 Zo bacz sło wa „Księ gi Zmar łych” we Wstę pie do to mu I, s. [19*]n oraz na sze twier dze nia

o „je go bi blio te ce”, czy li o „wszyst kich je go glo so wa nych księ gach” w po sia da niu Ka pi tu ły
(s. [19*] i [163*]a);  a ta kże na szą szczę śli wą nie wie dzę pod ru bry ką: Cze go i kie dy na uczał
Mistrz? [30*]nn.



na przy kład w pew nym do dat ku do Kro ni ki [8*] Ro ber ta de Mon te: „Mistrz
Piotr Lom bard, mąż wiel kiej wie dzy i nad dok to rów Pa ry żan po dzi wu 
god ny”.3 Do tych po chwał mo żna do łą czyć czy jeś in ne:

Sześć cią głych lat pil nie słu cha li śmy teo lo gii mę ża wy jąt ko we go w tej wiedzy,
któ re go ist nie ją ce dzie ła chór mą drych ota cza czcią i wiel bi z po wa ża niem, męża
god ne go po le ce nia przede wszyst kim dla zdro wej na uki, mia no wi cie Mi strza
Pio tra Lom bar da, któ ry po tem był bi sku pem Pa ry skim. 

Czę sto słu cha li śmy rów nież Mi strza Mau ry ce go, któ ry po nim na tym sa mym
bi skup stwie na stą pił.

Tymi słowami, napisanymi więcej niż dwadzieścia lat po śmierci Mistrza,
Wilhelm z Tyru wspomina swoją formację teologiczną, po około dziesięciu
latach na wydziałach sztuk wyzwolonych w Paryżu.4 Stąd udał się potem
do Bolonii uprawiać prawo cywilne pod równie sławnymi mistrzami.
„Pamięć ich wszystkich aż do dzisiaj żyje w błogosławieństwie i trwa
wzniosłe wspomnienie.” Stamtąd około 1165 roku powrócił do swoich do
Jerozolimy.

A. Zwalczany w szkołach Maurycego

Cze go słu chał, na wet czę sto, w szko łach Mau ry ce go z Sul ly nie wia domo,
po nie waż ma ło, al bo nic nie wia do mo o je go dzie le i dzie łach; w ja kich
bowiem i ilu la tach był mi strze m5 i cze go uczył, lub co pi sał, nie mó wią
rocz ni ki szkół, prócz je go dzia łań prze ciw ko na sze mu Mi strzo wi. Na [9*]
bi skup stwie,6 gdy po Lom bar dzie na stą pił, nie po szedł za nim w nie któ -
rych po glą dach teo lo gicz nych.

Wstęp6

3 Chro ni ca Ro ber ti de To ri gny w Mo nu men ta Ger ma niae Hi sto ri ca, Scrip to res VII,509.
4 Opusz czo ne we wszyst kich wy da niach je go Hi sto ria re rum in par ti bus trans ma ri nis

ge sta rum, sło wa te Księ gi XIX, roz dzia łu 12, świe żo od kry te zo sta ły przez R. B. C. Huy gensa
w rę ko pi sie Vat. Lat. 2002, kar ty 188v oraz 191r -v; zo bacz je go stu dium Gu il lau me de Tyr
étu diant: Un cha pi tre (XIX,12) de son „Hi sto ire” re tro uvé. La to mos 21(1962)811-829. –
Już w roz dzia le 4 te jże księ gi Wil helm mó wi o swej nie obec no ści w kra jach za mor skich:
„jesz cze nie po wró ci li śmy ze szkół, lecz do tąd za mo rzem za trzy my wa ły nas stu dia sztuk
wy zwo lo nych” (PL 201,751 D).

5 Mi strzem był aż do swe go wy bo ru na bi sku pa (1160), lecz kie dy wstą pił na ka te drę
jesz cze nie wia do mo. Jed nak dwa ra zy go dło sub dia ko na Mau ry ce go znaj du je się już w roku
1147, póź niej raz sub dia ko na Pio tra, w do ku men tach Ka pi tu ły Ko ścio ła Pa ry skie go; zobacz.
M. Guérard, Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris II,360, gdzie jednak nie ma wszystkich
imion, któ re znaj du ją się w ory gi na le (Ar chi ves Nat., LL 76, no 15, s. 489a; zobacz: I. Bra dy,
Pe ter Lom bard: Ca non. of No tre -Da me, w: Re cher ches de théolo gie an cien ne et médie vale
32[1965]285); in ne pod dniem 13 paź dzier ni ka, w nie obec no ści Lom bar da, no si go dło 
sub dia ko na Mau ry ce go, w: J. De po in, Re cu eil de char tes et do cu ments de Sa int -Mar tin -
-des -Champs, n. 300, tom II,183nn; I. Bra dy, ta mże. W Re per to rium Bi bli cum F. Stegmüllera
pod imie niem Mau ry ce go nic nie ma.

6 Zo bacz: R. Gre go ire, Mau ri ce de Sul ly, w Dic tio na ire de Spi ri tu alité X,834-836; T. de
Mo rem bert, Mau ri ce de Sul ly, w: Ca tho li ci sme hier ajo urd’hui de ma in VIII(1979)957n.



Oto dwa urywki o sprzeciwie Maurycego: mianowicie pisarz bezimiennej
roz pra wy o grze chu pier wo rod nym Deus pri mum ho mi nem, on giś przy pi -
sy wa nej Pre po zy ty no wi; oraz Mistrz Jan Korn wa lij ski (oko ło 1179). Pierw szy
tak opi su je spór.7

Stąd wbrew na ka zo wi Apo sto ła, któ ry pięt nu je no wość słów i zdań, we dług
ko ry gło ski coś no we go wy my śla ją i no wy mi prze ka za mi prze sią ka ją i prze siąkli
du cha pro stacz ków i wie lu czy nią po dob ny mi so bie. Nikt jed nak nie za rzu ca,
że mę żo wie czci god ne go wie ku, Bo gu i lu dziom mi li, ży cia pra wo ścią za le ce ni,
we wszel kiej nie mal wie dzy, a zwłasz cza w Pi śmie Świę tym do sko na li, opra co -
wu ją te pi sma, w któ rych to się za wie ra.

– Od po wia da my bo wiem, że my sie dzie li śmy u [ich] stóp, na ich sło wa po -
kor nie na sta wia li śmy uszy i umysł. Lecz nie wie my, ja ki być mo że był ich sąd 
o tym. Wie my jed nak, że Mau ry cy, bi skup Pa ry ski, gdy wie lu proś ba mi i obietni -
ca mi8 do te go do pro wa dzo ny za jął się dzie ła mi Lom bar da, za pew niał uczniów,
że tak nie jest, lecz po wie dział, iż to po cho dzi z bur sy Me nar da. Stwier dzi łem,
że mistrz Pe. i mistrz G.9 nie ina czej mó wią o po wy ższym, jak tyl ko, że tak jest
na pi sa ne w sen ten cjach, jak ma po wa ga sen ten cji Lom bar da. Je go by ło zda nie,
że grzech pier wo rod ny jest czę ścio wo wa dą, czę - [10*] ścio wo ka rą, al bo wi ną
i ka rą; a o ile jest ka rą ma Bo ga za spraw cę, lecz o ile jest wi ną ma za spraw cę
dia bła.10 Te mu zda niu wie lo ra ko się sprze ci wia...

Mistrz Jan Korn wa lij ski ze swej stro ny roz trzą sa jąc trzy sen ten cje o czło -
wie ku przy ję tym, ja sno mó wi, że mi strzo wie Ro bert z Me lun i Mau ry cy,
„dzi siaj” bi skup Pa ry ski, „za rzu ca li błąd na uce mi strza Pio tra Lom bar da” 
w swo ich „wy kła dach i dys pu tach”, w któ rych on brał udział.11

7Mistrz Piotr w swoich szkołach

7 Idzie my za brzmie niem ogło szo nym przez O. Odo na Lot tin w Psy cho lo gie et mo ra le
aux XIIe et XIIIe siècles, VI,19n.

8 Być mo że na le ży czy tać na mo wa mi; bo w prze kła dzie, czy pa ra fra zie fran cu skiej La -
com ba znaj du je się per su asions; nie mniej póź niej A. Land graf od czy tał pro mis sio ni bus
(Coll. Franc. 23[1953]287).

9 Mistrz G. za pew ne jest to żsa my z nie ja kim Mi strzem Wal te rem, któ re go imię znaj du je
się w do ku men tach Ko ścio ła Świę tej Ma ryi przy naj mniej od ro ku 1152, aż do ro ku 1173;
był on za pew ne ta kże kan to rem w 1177 ro ku; zo bacz: I. Bra dy, Pe ter Man du ca tor and the
oral Te achings of Pe ter Lom bard, w: An to nia num 41(1966)458. Że mistrz Pe. Jest ten sam,
co pi sarz za gad nień, któ re za czy na ją się: Pe tre, Sa ta nas expe ti vit vos ut cri bra ret si cut 
triti cum, w rę ko pi sie Troy es 964, kar ty 89nn, wy ni ka z za gad nie nia, któ re za czy na się:
„Grzech pier wo rod ny jest żą dzą, to jest zdol no ścią po żą da nia” (kar ta 146r -v). Te za gad nie -
nia są wy raź nie dzie łem Po że ra cza, do wo dzi I. Bra dy, jak wy żej 460n, 466n. W szcze gól no -
ści to za gad nie nie nie jest ni czym in nym, jak pew nym ko men ta rzem, czy dys ku sją, na uki
Mi strza o grze chu pier wo rod nym, czę ścio wo w Księ dze II, Dys tynk cji 30, roz dzia le 8 n. 3
(tom I, s. 500), czę ścio wo w Dys tynk cji 32, roz dzia le 1 (ta mże 511).

10 Zo bacz P. Lom bard, Sen ten tiae, księ ga II, Dys tynk cja 32, roz dział 3 (tom I, s. [514]).
11 Eu lo gium ad Ale xan drum Pa pam ter tium, roz dział 4: „Dwóch ta kże czci god nych

mistrzów, któ rzy z pew no ścią w teo lo gii ni cze go błęd no wier cze go nie uczy li, mia no wi cie
Ro ber ta z Me lun i Mau ry ce go, dzi siaj bi sku pa Pa ry skie go, nie po wi nie nem po mi nąć mil cze -
niem. Wpraw dzie nie czy ta łem ich pism o tych za gad nie niach, lecz uczest ni czy łem w wie lu
ich wy kła dach i dys pu tach, w któ rych i o czło wie ku przy ję tym i o nie któ rych in nych za rzu -



Są ta kże mniej sze świa dec twa, gdzie wpa ja się, iż Mau ry cy oce niał 
wiele in nych miejsc Sen ten cji, a mo że na wet ca łą księ gę. Czy ta się bo wiem
w pew nej glo sie do Księ gi IV, dys tynk cji 4, roz dzia łu 5, n. 5 (ni żej, s. 262n):
„Bi skup zgo dził się, że nie mow lę ta ma ją wia rę i mi łość w spraw no ści, a nie
w użyciu. Lecz mistrzowie Odon i Maurycy zgadzają się, że ani w sprawności,
ani w uży ciu.12 – Lub zno wu:13 „Mistrz Mau ry cy mó wi, że ka żdy grzech jest
za ka za ny. Roz ró żnia jed nak mię dzy za ka zem i za ka zem, po nie waż in ny jest
za kaz po wsze dnie go, in ny cię żkie go grze chu, i nie ka żde prze kro cze nie
czy ni ko goś win nym śmier ci wiecz nej. I po wy ższe po wa gi wszyst kie [11*]
za nim prze ma wia ją. Mistrz Lom bard  mó wił, że nie ka żdy grzech jest za ka -
za ny. I wszyst kie po wy ższe po wa gi okre ślał.”

Wie dział za iste, że in ni usil nie prze ciw ko nie mu prze ma wia li, Mistrz
łagod nie i bez gnie wu od po wia dał swo im prze ciw ni kom w szko łach, jak
wy ni ka z przy to czo nych wy żej świa dectw Ja na Korn wa lij skie go. Je że li być
mo że ta ki był je go po gląd, nie wy ni ka z te go, że by ło ta kże je go twier dzenie.
„I nig dy14 z wo li Bo ga nie bę dzie moim twier dze niem, jak tyl ko to, które
bę dzie wia rą ka to lic ką.” 

B. Jakie dzieła czytał Lombard w ostatnim sześcioleciu
(1153-1159)

Tu zaś bar dziej za le ży nam, że by do wie dzieć się, ja ką ma te rię roz trząsał,
czy li ja kie dzie ła czy tał, Mistrz w owych sze ściu cią głych la tach, gdy pil nie
słuchał go Wilhelm z Tyru. Zakładamy, nie bez pewnego wahania, że chodził

Wstęp8

ca li na uce mi strza Pio tra Lom bar da fałsz, że bym nie po wie dział błąd” (wyd.: N. M. Häring,
The Eu lo gium ad Ale xan drum Pa pam ter tium of John of Corn wall, w: Me dia eval Stu dies
13[1951]268). Dwa ra zy jed nak oświad cza, że owa trze cia sen ten cja nie zo sta ła przed ło -
żona przez Lom bar da ja ko je go twier dze nie, lecz tyl ko ja ko je go po gląd, któ ry prze jął od
mi strzów; tak w roz dzia le 3: „Prócz te go krót ko za nim wy bra ny zo stał na bi sku pa Pa ry skie -
go, mnie i wszyst kim słu cha czom swo im, któ rzy wte dy by li, oświad czył, że to nie jest je go
twier dze nie, lecz tyl ko po gląd, któ ry prze jął od mi strzów. Do rzu cił ta kże te sło wa: I ni gdy
z wo li Bo ga nie bę dzie me go twier dze nia, jak tyl ko to, któ re bę dzie wia rą ka to lic ką” (tamże).
Po tem w roz dzia le 12: „Lecz jak po wie dzie li śmy wy żej, co na wet w pi smach swo ich al bo 
w dys pu tach uwa ża no, iż mistrz Piotr stwier dził, po tem po zo sta wił nam nie do twier dzenia,
lecz do pil ne go roz trzą sa nia” (284).

12 Bez i mien ny ko men tarz w rę ko pi sie Patr. 128, kar ta 5, Bam ber ga, Bi blio te ka Pań stwo -
wa; zo bacz: A. Land graf, Kin der tau fe und Glau be, w je go Do gmen ge schich te der Frühscho -
la stik III -1,321-324; zo bacz ta kże bez i mien ną glo sę w rę ko pi sie Va tic. Barb. Lat. 608, do
Dys tynk cji 4, roz dzia łu 4, n. 13: ”nie mow lę ta... są wie rzą ce  nie dla cno ty, lecz sa kra men tu
wia ry”, gdzie znaj du je się ta ka glo sa: „któ rą [cno tę] ma ją w uży ciu i przez któ rą wie rzą we -
dług Mi strza, któ ry mó wił, że ma ją w spraw no ści, nie w uży wa niu. Od wrot nie Mistrz Odon
i Mistrz Mau ry cy” (w te jże Do gmen ge schich te I -1, 212).

13 A. M. Land graf, So me Unk nown Wri tings of the ear ly scho la stic pe riod, w: New Scho -
la sti cism 4(1930)19; wy da je się od no sić do Księ gi I, Dys tynk cji 45, roz dzia łów 6-7 (tom I,
s. 310nn), al bo do Dys tynk cji 47, roz dzia łów 2-3 (ta mże, s. 323n).

14 Jan Korn wa lij ski, Eu lo gium ad Ale xan drum Pa pam ter tium; wyd.: N. M. Häring, Med.
Stu dies 13(1951)365.



do szko ły Lom bar da w tym sze ścio le ciu, któ re po prze dza je go wy bór na
bisku pa, mia no wi cie od je sie ni 1153 aż pra wie do la ta 1159. Stąd wy ni ka -
ło by, że w ostat nim je go ro ku szkol nym (1158-1159) słu chał by Glos sa in
Psal mos, po nie waż we dług Her ber ta de Bo se ham, „na usil ne proś by wielu,
Mistrz niespodziewanie czy tał wspo mnia ne już dzie ła”, cho ciaż bez „mo ty -
ki zu peł ne go po pra wie nia”, przed swo im po su nię ciem na bi skup stwo.15

Nad to po dej rze wa my, iż skoń czyw szy swój wy kład o Psal mach, Mistrz
po now nie zwró cił się do Glos sa ad Ro ma nos, lub ści ślej do usu nię cia czy
ra czej skró ce nia pier wot ne go trak ta tu o Wcie le niu, któ ry w wie lu rę ko -
pisach znaj du je się przy wier szu: O Sy nu swo im, któ ry staw szy się we dle
cia ła po tom kiem Da wi da [Rz 1,3].16 W wie lu zaś rę ko pi sach a ta kże wy da -
niach Glos sa in Apo sto lum znaj du je się owoc te go tru du, mia no - [12*] wicie
pew na prost sza glo sa, któ ra pra wie nie czym in nym jest, jak łań cu chem
powag. Brak nie mal wszel kie go roz trzą sa nia teo lo gicz ne go, bo więk sze
zagad nie nia on giś w tym pier wot nym trak ta cie zna le zio ne, już są wcie lo ne
do trze ciej księ gi Sen ten cji.

Że ta kie mo że by ły dzie je tej Glo sy na Rz 1,3 mo żna wnio sko wać z przy -
to czo nych nie co wy żej słów Ja na Korn wa lij skie go. Na po twier dze nie te go
wnio sko wa nia mo żna za uwa żyć, że po zo sta ła Glos sa in Ro ma nos oraz do
na stęp nych Li stów nie zmie nia się, ani nie skra ca: wszyst kie bo wiem in ne
trak ta ty, któ re za war te by ły w po sta ci ory gi nal nej, do tąd znaj du ją się w Glo -
sie do Apo sto ła, jak obec nie wy glą da, bez wzglę du na to, że po wta rza ją się
w Sen ten cjach, a ra czej, że do star czy ły ma te ria łu bar dzo wie lu za gad nień
we wszyst kich księ gach Sen ten cji.17

Oto nie któ re przy kła dy: do Rz 1,17 o wie rze: „Co to jest wia ra; ilu spo -
so ba mi poj mo wa na” (PL 191,1324 A): ta treść wcie lo na jest do III Księ gi
Sen ten cji, dys tynk cji 23, roz dzia łów 2-3 (tom 2, s. 141n).  Po tem na Rz 1,20
jest trak tat o po cho dze niu Sy na i Du cha Świę te go (jak we wstę pie do tomu
1, s. 90*-93*, gdzie miej sca rów no le głe za pi sa ne są w Księ dze I). Da lej na
Rz 2,5 (PL 191,1339 A – 1340 C) mo wa o grze chu prze ciw ko Du cho wi Świę -
te mu, skąd wie le po wta rza się w Księ dze II, dys tynk cji 43 (tom 1, s. 572nn).

9Mistrz Piotr w swoich szkołach

15 Zo bacz tekst Her ber ta we wstę pie do to mu I, s. 52*.
16 Ten pierw szy trak tat czę ścio wo zo stał wy da ny w na szym wstę pie do to mu I, s. 86*-

88*. Wy da nie dru gie i lep sze bę dzie ni żej. Prócz za zna czo nych już rę ko pi sów pierw szej po -
sta ci trze ba do pier wot ne go trak ta tu o ta jem ni cy Wcie le nia do łą czyć in ny, no wo zna le zio ny,
mia no wi cie Di jon 79, gdzie na kar cie 301 czy ta się: „Ja Oto bon, da łem tę księ gę li stów [Apo -
sto ła] ko ścio ło wi Bło go sła wio nej Ma ryi Cy ster skie j XVIII ka len dów wrze śnio wych, Oto bo -
nus, mnich Świę tej Ma ryi Cy ster skiej.” Ten trak tat (kar ty: 3v -4v) czer wo ny mi li nia mi jest
skre ślo ny, z uwa gą: ca łe to w tej księ dze jest zbęd ne, a jed nak jest po ży tecz ne. Brzmie nie
zaś, ja kie znaj du je się w wy da niach, na kar cie 1r wraz z uwa gą: To masz czy tać na trze ciej
kar cie tej księ gi, gdzie jest czer wo na za pi ska. (Wia do mośc od C. De Ha mel’a z Oxfor du).
Zo bacz ta kże Ca ta lo gue général des Ma nu scrits des Bi bliothèqu es Pu bli qu es de Fran ce.
De par ta ments V, s. 23.

17 Co do Ksiąg I -II zo bacz sko ro wi dze do to mu 1, s. [601]n; co do Ksiąg III -IV, ni żej, 
s. [592] -[593].



Rów nież na Rz 4,11-12: „Tu na le ży roz pa trzyć, u ko go po raz pierw szy usta -
no wio ne zo sta ło ob rze za nie” (PL 191,1371C -1372C), skąd ma te ria roz dzia -
łu 9, dys tynk cji 1, Księ gi IV (ni żej, s. 237nn); oraz na 1 Kor 7,1: „Tu na le ży
po wie dzieć, co to jest ma łżeń stwo” (PL 191,1585D -1594B), któ rej ma te ria
prze kształ co na i wcie lo na jest w Dys tynk cjach 27-42, Księ gi IV (po ni żej, 
s. 421-509). To sa mo na le ży po wie dzieć o trak ta cie De sa cra men to cor po -
ris et san gu inis Do mi ni seu de Cor po re Chri sti, w Glo sie na 1 Kor 11,25
(PL 191,1641C -1647D).18

Po wróć my te raz do Wil hel ma, na sze go Mi strza w szko łach, a ra czej do
sa mej Księ gi Sen ten cji, by do kład niej okre ślo ny zo stał czas jej spo rzą dze -
nia. We dług świa dec twa Pio tra Po że ra cza, w Glos sa in Sen ten tias, któ ra
on giś przy pi sy wa na by ła Pio tro wi z Po itiers, upew ni li śmy się, że Mistrz
dwu krot nie czy tał swój tekst w szko łach i że do dru gie go czy ta nia do łą czył
pew ne no we po wa gi w tek ście, al bo czę ściej na mar gi ne sach.19 Tam rów -
nież za pi sa no, że Mistrz tyl ko kie dy był w Rzy mie księ gę De fi de [13*]
ortho do xa po znał ja ko dzie ło Ja na Da ma sceń skie go (a nie Ba zy le go), skąd
za czerp nął nie któ re roz dzia ły, wszyst kie mia no wi cie  z księ gi trze ciej.20

Stąd nie tyl ko dla okre śle nia chro no lo gii Sen ten cji, lecz ta kże dla wy jaśnie -
nia prze kła du De fi de or tho do xa, do ko na ne go przez Bur gun dio na Pi zań -
czy ka, bar dzo nam za le ży na usta le niu cza su pod ró ży na sze go Mi strza do
Włoch.

Rozdział II

PODRÓŻ LOMBARDA DO WŁOCH

Wielu już przed nami starało się wyjaśnić słowa owej Glosy i określić
okoliczności tej podróży, ponieważ słusznie widzieli tu klucz do ustalenia,
kiedy Mistrz dokończył swoje Sentencje.

A. Poglądy wstępne

Przede wszyst kim zaś obo wią za ni je ste śmy od rzu cić ten po gląd, zgod -
nie z któ rym ko ło ro ku 1149-1150 Lom bard udał się do Rzy mu, by bro nić
się wo bec Pa pie ża Eu ge niu sza III przed mi strzem Jo ze li nem, ka no ni kiem
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18 O tym trak ta cie zo bacz przy pis hi sto rycz ny, ni żej, s. 280. Ten i nie któ re in ne przy ta -
cza ne są ni żej w opar ciu o rę ko pi sy dla wy go dy stu diu ją cych i dla na świe tle nia spo so bu
pra cy Mi strza. Wszę dzie zaś w przy pi sach do na sze go tek stu, tak jak w to mie pierw szym,
wska za ne są źró dła i miej sca rów no le głe.

19 Zo bacz przy pis hi sto rycz ny ni żej, s. 87n; oraz wstęp do to mu pierw sze go, s. 126*nn.
20 Mia no wi cie roz dzia ły 46, n. 2-c. 52, czy li z trze ciej księ gi, roz dzia ły 2-8, wszyst kie one

znaj du ją się w wy da niu E. Buy ta ert, s. 171-197. Sa mi czy tel ni ka od sy ła my do Księ gi IV, roz -
dzia łu 9, w to mie 1, s. 513. Zo bacz sko ro wi dze do to mu pierw sze go, s. [599]; to mu dru gie -
go, s. [586] -[587].



ka te dry w Me aux; na cze go po twier dze nie przy ta cza ją sło wa już zna ne: 
„Z księ gi tej za czerp nął Mistrz, gdy był w Rzy mie.”21 To po stę po wa nie zaś
od no si się do pew ne go mi strza Pio tra, któ ry „za wsze przy kła dał wy si łek do
sztuk wy zwo lo nych”, we dług świa dec twa Kar dy na ła Bo loń skie go Hu go na.22

Stąd do wo dze nie C. du Bu lay, któ ry wi dział tu na sze go Mi strza, wy da je się
tro chę śmiesz ne, o ile za kła da, że ty tuł Mistrz Piotr „przy dom - [14*] ko wo
i wy bit nie” przy słu gu je tyl ko na sze mu Lom bar do wi.23

Słusz nie więc Fran ci szek Pel ste r24 od rzu ca do wo dze nie, za rów no dla
zna ko mi to ści cha rak te ru i zdol no ści na sze go Mi strza, jak dla je go sła wy 
w ów cze snym Ko ście le ja ko wy bit ne go teo lo ga. W koń cu zaś te nże sam
Pelster tak wy ja śnił na ko rzyść Lom bar da list pa pie ża Eu ge niu sza III, pi sany
dnia 19 stycz nia 1152 ro ku do Hen ry ka, Bi sku pa Be au va is, w któ rym prosi,
aby do rę czy ciel, pe wien mistrz Piotr, któ ry „tak dłu go ko rzyst nie i uczciwie
z łaski Bożej pocił się nad studiami scholastycznymi, a jeszcze nie zasłużył na
ulgę przez be ne fi cjum”, ono przez to „wsta wien nic two zasłu żył osią gnąć.”
Wnio sku je stąd, że na po cząt ku te go ro ku Lom bard był w Ku rii, a stąd 
z wszel kim praw do po do bień stwem ta kże w Rzy mie.25

Kim był ten Mistrz Piotr, nie wie my. To nie jest Lom bard, któ ry był już
ka no ni kiem Pa ry skim przed ro kiem 1145. Nad to, przed dniem 9 grud nia
1152 ro ku pa pież Eu ge niusz i je go Ku ria znaj do wa li się w Se gni, a nie 
w Rzy mie. Stąd nie bar dzo dzi wi, że po tem ten sam Pel ster od wo łał swo je
wy ja śnie nie te go li stu (cho ciaż nic nie wie dział o ka no ni ka cie na sze go
Mistrza, mo żli wość je go przy pusz czał).26 Nie cho dzi więc o Mi strza Lom -
bar da, lecz ja kie goś nie zna ne go do tąd imien ni ka.

W tym sa mym cza sie, al bo ra czej nie co wcze śniej, I. de Ghel linck 
od dał swą roz pra wę Pier re Lom bard wy daw com Dic tion na ire de théolo -
gie catholi que,27 gdzie du żą wa gę przy wią zał do za gad nie nia Rzym skiej
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21 Zo bacz wy żej, Księ ga I Sen ten cji, Dys tynk cja 19, roz dział 9, n. 3 s. [167]. Tak nie ste ty
tłu ma czy li na si po przed ni cy w dru gim wy da niu Pio tra Lom bar da (Ad Cla ras Aqu as 1916), 
I, XV -XX. Po szli tu zbyt nio za przy pusz cze niem Ce za ra Egas se du Bo ulay w je go Hi sto ria
Uni ver si ta tis Pa ri sien sis, II,251n, któ ry nic nie wie dział o glo sie pseu do Pio tra z Po itiers,
ani o po glą dzie J. de Ghel linc ka w je go Le mo uve ment théolo gi que du XII e siècle, Pa ryż
1914, 127, 173n.

22 List Hu go na Rzym skie go do Su ge riu sza: „Do rę czy cie la ni niej szych, mi strza Pio tra,
które go spra wa przez Pa pie ża ode sła na jest do wa sze go roz strzy gnię cia... Wy si łek, któ ry
zawsze przy kła dał do sztuk wy zwo lo nych i pra wość oby cza jów, na ile wie my, po win ny
wysłu żyć nie ma łą ła skę u Wa szej Mi lo ści...” (PL 186,1415 B -C).

23 Hi sto ria, II,252.
24 Wann hat Pe trus Lom bar dus die „Li bri IV Sen ten tia rum” vol len det? W: Gre go ria num

2(1921)388nn.
25 Ta mże, s. 391.
26 Zo bacz wstęp do to mu I, s. 19*.
27 Znaj du je się w Dic tion na ire XII,1941-2019. Tom ten uka zał się w 1935 ro ku, z Im pri -

ma tur dnia 24 paź dzier ni ka 1934; dzie ło zo sta ło zre da go wa ne być mo że w la tach 1931-1933,
jak wy ni ka z bi blio gra fii.



pod ró ży.28 Po nie waż zaś po now nie wi dzi Lom bar da ja ko przed miot li stu
Eu ge niu sza III, o któ rym wy żej, wy cią ga stąd wnio sek, że Li ber Sen ten tia -
rum uj rzał świa tło dzien ne w dru gim kwar ta le 1152 ro ku.29

W ja ki zaś spo sób mógł tak do kład nie usta lić chro no lo gię, nie po da je. 
I dziw ne do po wie dze nia, kie dy pięt na ście lat póź niej w wy da niu [15*]
dru gim swe go Le mo uve ment théolo gi que du XIIe siècle na no wo roz pa -
tru je za gad nie nie: Czy Piotr Lom bard od był w po ło wie XII wie ku pod róż
do Rzy mu?30, nie ja sno wy zna cza ją po ro ku 1146 a przed ro kiem 1151-1152,
po nie waż pa pież Eu ge niusz III, któ ry „ka zał prze ło żyć księ gę Da ma sce na”,
wy bra ny zo stał do pie ro w lu tym 1145 ro ku, a Lom bard ukoń czył swo je
dzie ło ko ło ro ku 1151-1152. 

B. Co mó wią źró dła?

Po co to roz trzą sa nie? Za kła da, że prze słan ki są sła be, bo za wsze szu ka
ja kie goś do ku men tu, w któ rym ja sno wy mie nio ny był by Mistrz Piotr, uda -
ją cy się pro sić o be ne fi cjum, dzię ki któ re mu mógł by w Pa ry żu żyć i uczyć.
Praw dą jest, we dług świę te go Ber nar da, że był już mę żem czci god nym 
(i ja ko by ubo gim) gdy przy był do Fran cji na stu dia, ma jąc zgo dę Bi sku pa
Luk ki, któ ry go po le cił Ber nar do wi. Jak dłu go prze by wał w Re ims, to co
ko niecz ne do utrzy ma nia za pew niał mu przez przy ja ciół sam Ber nard, 
a mo że ta kże mistrz Lu dolf z Na war ry.31 Stąd przy był do Pa ry ża, gdzie znowu
na proś by Ber nar da „przez krót ki czas”, któ ry miał pra co wać, ży wio ny był
w do mu Świę te go Wik to ra.

Że u Świę te go Wik to ra był stu den tem czy li ża kiem, by ło kie dyś z na szej
stro ny czy stym przy pusz cze niem.32 Czci god ny już mąż, stąd i doj rza ły, przy -
był do Fran cji na stu dium, mia no wi cie pry wat ne czy li oso bi ste, na krót ki
czas, jak oznaj mia Świę ty Ber nard; i wnet, jak się wy da je, zo stał włą czo ny
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28 „Ja kiś czas po tem [mia no wi cie po sy no dzie w Re ims, ro ku 1148] ma miej sce pod róż
do Rzy mu, któ rej da ta ma du że zna cze nie... dla chro no lo gii po wsta nia Li bri Sen ten tia rum”
(kol. 1946).

29 „Wszyst kie ry sy za war te w po le ce niu pa pie skim do sko na le zga dza ją się z tym, co wie -
my o Pio trze Lom bar dzie, a sło wa dla do rę czy cie la ni niej szych ozna cza ją be ne fi cja ta, który
otrzy mał w ku rii pi smo, o któ re przy był pro sić. Dzię ki te mu da ta ukoń cze nia Li bri Sen ten -
tia rum przy pa da naj praw do po dob niej na dru gą po ło wę pierw sze go pół ro cza 1152 ro ku”
(kol. 1947).

30 Le mo uve ment... Bru gia – Bruk se la – Pa ryż 1948, s. 285-288.
31 Zobacz wstęp do tomu 1, s. [8*] i [16*]. Tu można dodać, że list św. Bernarda znajduje

się w Pa ry skiej Bi blio te ce Na ro do wej, rę ko pi sie  ła ciń skim 14615 (nie gdyś Świę te go Wik to -
ra 1060), k. 328r; cho ciaż po cho dzi z wie ku XVII, za wie ra: Col lec tio epi sto la rum Vic to ri -
no rum po tis si mum tum ab ba tum tum ca no ni co rum, k. 289r -372r; zo bacz: A. Lu cha ire,
Étu des sur qu elqu es ma nu scrits de Ro me et de Pa ris (Pa ryż 1899), s. 40 i 125.

32 Wstęp, s. [13*] i [15*]n.
33 Zo bacz I. Bra dy, Pe ter Lom bard: Ca non. of No tre Da me, w: Re cher ches de théolo gie

an cien ne et médie va le 32(1965)277-295; gdzie jed nak na s. 291 trze ba po pra wić rok, 
w któ rym zo stał ar chi dia ko nem, jak ni żej bę dzie po wie dzia ne, 



do ka no ni ków ko ścio ła Świę tej Ma ryi oraz mi strzów szko ły ka te dral nej, 
a ostat ni mi la ty przed swym bi skup stwem, zo stał ar chi dia ko nem Pa ry -
skim.33

Dla te go wy da je się bar dziej sto sow ne szu kać po wo du tej pod ró ży do
Rzy mu wśród spraw ko ścio ła Pa ry skie go, lub ści ślej ko ścio ła Świę tej Ma ryi
oraz je go urzęd ni ków; a mia no wi cie ko ło ro ku 1154, czy li po śmier ci bło -
go sła wio ne go Eu ge niu sza III (8 lip ca 1153), po nie waż Bur gun diusz z Pi zy
ukoń czył prze kład De fi de or tho do xa Ja na Da ma sceń skie go już po śmierci
bło go sła wio ne go pa pie ża.34

[16*] A oto bez tru du znaj du je się przy naj mniej dwa pi sma pa pie skie,
ujaw nia ją ce obec ność i dzia ła nie w ku rii Rzym skiej bi sku pa Pa ry skie go Teo -
bal da; pierw sze z nich za wie ra ja kąś zgo dę ze stro ny Teo bal da w obec ności
pa pie ża Ana sta ze go IV (12 lip ca 1153 – 3 grud nia 1154); dru gie zaś Ha dria -
na IV (4 grud nia 1154 – 1 wrze śnia 1159), sta no wią ce pew ne za rzą dze nie,
a raczej jego potwierdzenie, o kościołach Świętej Genowefy w Paryżu. Chociaż
żad ne z nich nie no si imie nia Mi strza Pio tra, nie wy klu cza ją je go obec ności,
lecz jak by za kła da ją, ja ko świad ka bi sku pa a mo że ja ko ar chi dia ko na Pa rys-
kie go, przy naj mniej „w ser cu”.35

Lecz śpiesz my się po wo li, by wnio sek nie prze kro czył prze sła nek. Pew nym
bo wiem do ku men tem, wy da nym w Pa ry żu dnia 4 wrze śnia, do wo dzi się,
że za rów no bi skup jak i Lom bard by li jesz cze w Pa ry żu; co wię cej, że mistrz
Ber nard, ka płan i ar chi dia kon, jesz cze speł niał swój urząd.36 Ten Ber nard
póź niej, w ro ku dla nas nie pew nym, za zgo dą Teo bal da opu ścił swój urząd,
by wieść ży cie pu stel ni cze; w rze czy wi sto ści wstą pił do Świę te go Wik to ra.37

Dla te go nie wie my, czy Lom bard na stą pił po nim, za nim udał się do Rzymu.
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34 Stąd w ty tu le księ ga po świę co na jest „Eu ge niu szo wi III, bło go sła wio nej pa mię ci” (wyd.
E. M. Buy ta ert, 1955, s. 11); dwa in ne prze kła dy już wy ko na ne, po świę co ne są pa pie żo wi
jesz cze ży ją ce mu (ta mże, s. XIII).

35 Tu trze ba wspo mnieć pew ne pi smo Opa ta Troy es Pio tra, do Ro lan da Ban di nel le go,
Kanc le rza Świę te go Ko ścio ła Rzym skie go, któ re znaj du je się w li stach Pio tra Cel leń skie go,
Opa ta Świę te go Re mi giu sza w Re ims (ko ło 1162 ro ku); któ ry po tem (1181) zo stał bi sku -
pem Char tres, List ten, jak sa ma treść oznaj mia, za wiózł do Rzy mu bi skup Pa ry ski, któ ry
„wy ło ży wam prze bieg zda rze nia” (PL 202,410 B);  że zaś tym bi sku pem był Lom bard,
wyjaśni li wy daw cy Re cu eil des hi sto riens des Gau les et de la Fran ce: „uwa ża my, iż na le ży
ro zu mieć o Pio trze Lom bar dzie, któ ry w ro ku 1157 lub 1158 otrzy mał bi skup stwo Pa ry skie
po Teo bal dzie” (tom XVI, Pa ryż 1878, s. 708, przy pis c).

36 Tekst podany jest częściowo we wstępie do tomu 1, s. [11*] i [23*]. Dzień opuściliśmy:
„Działo się u Świętego Dionizego roku Wcielonego Słowa MoCoLIIIIo... 11 non wrześniowych,
czy li 4 wrze śnia 1154 ro ku.

37 Zo bacz: G. Du bo is, Hi sto ria Ec c le siae Pa ri sien sis II, Pa ryż 1710, 1. 169. Wspo mnia -
ny w Obi tu arium Ec c le siae Pa ri sien sis, wyd.: M. Guérard w Car tu la ire de l’Égli se No tre -
-Da me IV, s. 193n; a ta kże w Obi tu arium Mel den se, któ re go to „Ko ścio ła był wier nym
przy ja cie lem” (wyd.: A. Mo li nier, Obi tu aires, IV,16). Dla te go jak nam się wy da je wcze śniej -
szy od ro ku 1159 jest pe wien do ku ment czy ugo da mię dzy ka no ni ka mi Świę te go Wik to ra 
i ty mi Świę tej Ge no we fy (PL 182,720 B -D), gdzie Mistrz Ber nard, ar chi dia kon Pa ry ski, znaj -
du je się wśród świad ków.



Pierw szy do ku ment pa pie ski wy da ny na La te ra nie VIII Ka len dów Grud -
nia (24 li sto pa da 1154), za Ana sta ze go IV, udzie la przy wi le ju prze ora to wi
Świę tej Ma ryi z Lon go pon te, zgod nie z któ rym usu wa się ka no ni ków świec -
kich z Opac twa Świę te go Pio tra z Mon te -Le the ri co, „aby umie ścić w nim
mni chów” te go prze ora tu, „któ rzy tam na bo żeń stwa i stan ko ścio ła na 
lep - [17*] sze win ni zmie nić... Da ro wi zny tej do ko nał brat nasz Teo bald,
bi skup Pa ry ski... w Na szej obec no ści.”38

Wte dy, w nie wie le dni po śmier ci Ana sta ze go (3 grud nia), na stą pił po
nim na za jutrz Ha drian IV (An glik, Mi ko łaj Bre ak spe ar), któ ry krót ko potem
bi sku po wi Teo bal do wi przy są dza za gad nie nie o pra wach pra ła ta w ko ściele
Świę tej Ge no we fy w Pa ry żu:

Że po przed nik nasz, bło go sła wio nej pa mię ci pa pież Eu ge niusz na ka zał ko -
ścio ły świę tej Ge no we fy ob słu gi wać przez ka no ni ków re gu lar nych, jak do wie -
dzie li śmy się z je go pi sma, nie uczy nił te go i nie ro zu miał tak, że byś ty al bo twoi
na stęp cy wi nien coś utra cić ze swe go pra wa, któ re wia do mo, że mia łeś w tych
kościołach, albo żebyś wierzył, iż sprawiedliwość twego Kościoła została zabrana,
al bo zmniej szo na, lecz że by te ko ścio ły ob słu gi wa ne by ły ra czej przez mężów
za cnych i za kon nych, niż przez swa wol nych i nad mier nie ru chli wych. My przeto
po twier dza jąc to, co on o tym po wa gą Sto li cy Apo stol skiej po sta no wił, wszystkie
pra wa i ro zum ne zwy cza je, któ re wia do mo iż po przed ni cy twoi we wspo mnia -
nych ko ścio łach do tąd mie li, dla cie bie i two ich na stęp ców, bez żad ne go
umniej sze nia chce my za cho wać. Ni ko mu więc... Dan w Rzy mie, u Świę te go
Piotra, XVIII Ka len dów Stycz nia.39

Że ta ki sąd i tak przy wró co na spra wie dli wość by ły głów nym ce lem
podró ży Bi sku pa i Lom bar da, mo żna wnio sko wać, jak nam rzecz wy glą da,
z sze re gu dzia łań bło go sła wio ne go pa pie ża Eu ge niu sza III bez ra dze nia się
bi sku pa, o czym za dłu go by ło by tu mó wić.40 Co wię cej, że Teo bald był
jeszcze w Rzy mie 20 kwiet nia (XII Ka len das Ma ii) ro ku 1155 mo żna
wywnio sko wać z trzech do ku men tów te go dnia wy pi sa nych, mia no wi cie 
z li stów 35-37 te goż Ha dria na, któ ry mi na ka zu je Teo bal do wi, by roz strzy -
gnął spór mię dzy opa tem Świę te go Dio ni ze go (Odo nem) i bi sku pem oraz
kanc le rzem Ko ścio ła Be au va is.41

Wstęp14

38 PL 188,1084 A -C; z I. Ma bil lon, An na les Be ne dic ti ni VI,675, gdzie i kar ta kró la Lu dwi -
ka VII.

39 I. Man si, Sa cro rum Con ci lio rum... col lec tio, XXI, 829; PL 188,1362 A -C.
40 Zo bacz: I. Ma bil lon, An na les Be ne dic ti ni  VI,382-384: o ba da niu oby cza jów ka no ni -

ków świec kich po ja kimś spo rze, kie dy Eu ge niusz III i krół Lu dwik VII na wie dzi li w ro ku
1147 ko ściół Świę tej Ge no we fy. Wresz cie Li sty 297 i 298 Pa pie ża Eu ge niu sza do Su ge riusza,
opa ta Świę te go Dio ni ze go z 29 kwiet nia 1148, o umiesz cze niu mni chów u Świę tej Geno -
we fy; na stęp nie List 305 że by umie ścić tam ka no ni ków Świę te go Wik to ra; List 320, 333n,
383 (PL 180,1347nn). Wpo śród tych do wo dów nie zna leź li śmy ani jed ne go li stu do Teo -
bal da, już bi sku pa, od mie sią ca paź dzier ni ka 1143, prócz li stu 547 (PL 180,1565 D – 1566
D), dan na La te ra nie szó ste go Idów Stycz nia, któ ry wy da je się 8 stycz nia 1153.

41 PL 188, 1406 B – 1408 A.



[18*] C. Co Lombard zabrał z Rzymu

Mo żna za ło żyć, iż rów nież nasz Mistrz był w Rzy mie, być mo że z in ny mi
to wa rzy sza mi bi sku pa. Miał więc sze ro ką mo żli wość do zba da nia i od pi sa -
nia ca łe go tek stu Da ma sce na. Naj pierw zaś za jął się owy mi ośmio ma roz -
dzia ła mi (mia no wi cie roz dzia łam 45-62; lub we dług póź niej sze go po dzia łu
roz dzia ła mi 1-8 księ gi trze ciej), któ re już na ła ci nę prze ło żył ktoś do dziś
pra wie nie zna ny, imie niem Cer ban. Te roz dzia ły by ły po przed nio zna ne
Lom bar do wi i in nym pod imie niem Ba zy le go. Jak wy ni ka z jed ne go przy -
naj mniej rę ko pi su, mia no wi cie Troy es 1234, kar ty 233a -237c: Li ber Sancti
Ba si lii epi sco pi de di vi na di spen sa tio ne et be ne fi cio no stre sa lu tis.42

Co wię cej, w swo jej ory gi nal nej glo sie na Rz 1,3 (n. 12), Lom bard przy ta -
cza ury wek pod imie niem Ba zy li, cho ciaż bez ty tu łu.

Co więc za brał z Rzy mu, zgod nie ze świa dec twem pseu do -Pio tra z Po i-
tiers. Nie któ re przy naj mniej po wa gi we dług no we go tłu ma cze nia, z gre ki
na ła ci nę, któ re spo rzą dził sę dzia Pi zań ski Bur gun dion. Wszyst kie one znaj -
du ją się w tym sa mych roz dzia łach 46-52, a stąd wraz z roz dzia łem 45 by ły
już w prze kła dzie Cer ba na.43 Nie wy da je się bo wiem, że na był w Rzy mie
całą księ gę De Tri ni ta te, czy li ra czej De fi de or tho do xa; po za bo wiem wyżej
wy mie nio ny mi roz dzia ła mi nic stam tąd nie zo sta ło w Sen ten cjach przy to czo -
ne,44 ani nie znaj du je się w księ dze zmar łych, gdzie są De cre ta Gra tia ni.

D. Księgę Sentencji układa

Po Zielonych Świętach (15 maja 1155 roku) więc w Paryżu,
powróciwszy ze swej rzymskiej podróży, „w wielkim mozole i pocie księgę”
tę zaczął spajać, „dzięki Bogu, ze świadectw prawdy ustalonych na wieki”,
której dał [19*] nazwę Sententiae in quatuor libros distinctae;45 a to może

15Podróż Lombarda do Włoch

42 E. M. Buy ta ert, Ano ther co py of Cer ba nus’ ver sion of John Da ma sce ne, w: An to nia -
num 40(1965)303-310. W rę ko pi sie Ad mont (Au stria) Nr 767 pier wot ny ty tuł za pew ne
brzmiał: Sanc ti Ba si lii de in car na tio ne Ver bi; te raz zaś po wy skro ba niu czy ta się Io han nis
Da ma sce ni. Dwu krot nie rów nież przy to czo ny zo stał przez Ger ho ha pre po zy ta w Re ichers -
berg, pod imie nierm Ba zy le go, w księ dze De di spen sa tio ne Dei, w je go Epi sto la ad Eber -
har dum epi sco pum Bam ber gen sem, w 1147 ro ku: „świę ty Ba zy li twier dzi...w księ dze De
di spen sa tio ne Dei” (PL 19,1067 C; zo bacz: D. Van den Eyn de, L’oeu vre littéra ire de Géroch
de Re ichers berg, Ro mae 1957, 208nn); i tro chę da lej w księ dze Con tra du as ha ere ses 
(PL 194,1167 A; zo bacz: L’oeu vre litt., 85).

43 Roz dzia ły te wska za ne zo sta ły w sko ro wi dzach obu ni niej szych to mów, pod ha słem
Jan Da ma sceń ski.

44 Zo bacz wstęp do to mu I, s. [121*]. Któ ry rę ko pis prze kła du Bur gun dio na miał w ręku,
nie mo gli śmy usta lić; wy da je się, że nie ma go w Wa ty kań skich, czy li Rzym skich, opi sa nych
przez E. M. Buy ta ert (wyd.: 1955, s. XXXIV -XXXVIII). Mo że trze ba by ło szu kać wśród tych
rę ko pi sów, Vat. lat. 11710-12847), któ re  w 1920 ro ku zo sta ły prze nie sio ne z ar chi wów do
Bi blio te ki Apo stol skiej.

45 Zo bacz pro log Mi strza, n. 4, gdzie opi su je swo je dzie ło ja ko tom na czte ry księ gi
podzie lo ny (tom I, s. [4]), skąd po cho dzi nasz ty tuł.



nie bez natchnienia i wpływu księgi Jana Damasceńskiego De fide
orthodoxa. Że potem dzieło Damascena u Łacinników podzielone zostało
na cztery księgi, wykazuje wpływ podziału Sentencji Mistrza.

O cza sie ze sta wie nia Sen ten cji wie le się mó wi, cze go tu nie na le ży po -
wta rzać.46 Czas „po któ rym” trze ba prze nieść tro chę po Zie lo nych Świę tach
1155 ro ku, a nie z po cząt kiem te go ro ku,47 po nie waż Teo bald (stąd ta kże
Lom bard) znaj do wał się w Rzy mie jesz cze dnia 20 kwiet nia, jak po wie dzia -
no wy żej. Z dru giej stro ny bio rąc pod uwa gę roz miar je go pra cy, jak mó wi
w pro lo gu, oraz licz bę i ob fi tość po wag, wy da je się praw do po dob niej sze,
że po swo im po wro cie uło żył Sen ten cje w dwu le ciu szkol nym 1155-1157
a za ra zem prze ka zał uczniom w swo ich szko łach, tak że księ gi pierw sza 
i dru ga by ły by owo cem lat 1155-1156, po zo sta łe zaś ro ku na stęp ne go, 
pod któ re go ko niec tekst prze ka zał stu den tom lub wy daw com. Wresz cie
w ro ku szkol nym 1157-1158 ca łe dzie ło na no wo czy tał i w pe wien spo sób
po pra wiał.

Ostat nie go ro ku (1158-1159) przed swo im wy bo rem na bi sku pa Pa ry -
skie go czy tał w szko łach swój ko men tarz do Psal mów i zgod nie z rę ko pi -
sa mi usu nął, lub upro ścił trak tat chry sto lo gicz ny w Glo sie na Rz 1,3. 
Czy zaś tę swo ją no wą re dak cję wy kła dał pu blicz nie, czy li w szko łach, czy
ra czej spo so bem pry wat nym dał do wia do mo ści księ ga rzom, nie mo że my
roz strzy gnąć.

Rozdział III

INNE DZIEŁA MISTRZA PIOTRA

Że Mistrz wy ko nał in ne glo sy do Sło wa Bo że go, mo żna w pe wien spo -
sób wy wnio sko wać ze słów Wil hel ma z Ty ru. Zgod nie bo wiem z na szą
chrono lo gią przy naj mniej jed ne go ro ku z te go sze ścio le cia na uczał cze goś
in ne go, niż Sen ten cje i zna ne już Glo sy.

[20*] A. Wyjaśnienie „Księgi Zmarłych” Świętej Maryi

Co Wil helm tyl ko za zna cza, in ni umac nia ją. Ja śniej sze bo wiem od słoń -
ca jest świa dec two Po że ra cza, że Mistrz glo so wał Ewan ge lię Łu ka sza i tę
Ma te usza, a na wet i XII Pro ro ków. Cho ciaż prócz ty tu łu Mistrz, nie wy mie -
nia Lom bar da, po tem je go uczeń Piotr Kan tor wy raź nie przy pi su je Lom -
bar do wi tę glo sę na Łk 7,43: Szy mon od po wie dziaw szy, rzekł: Mnie mam,
że ten, któ re mu wię cej da ro wał. Co wię cej z obu mi strzów wi dać, że ta kie
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46 We wstę pie do 1 to mu, s. [122*]-[129*].
47 Jak po wie dzie li śmy ta mże na s. [124*].



wy ja śnie nie znaj du je się w pew nej glo sie Mi strza na Ewan ge lię świę te go
Łu ka sza. „W wy kła dzie,48 po wia da [Po że racz], te go miej sca Mistrz chwa lił
się, że wszy scy przed wcze śnie prze mi nę li; on da le ce le piej wy ło żył; i wy -
kład swój chciał mieć z pew nej glo sy, jak ja oka zu ję. Chciał więc trzy mać
się te go zwro tu: któ re mu wię cej da ro wał. Bo „da ro wać” cza sem uży wa się
za miast „dać”, cza sem za miast „prze ba czyć”. Tu więc uży wa obu zna czeń,
aby tak poj mo wać: któ re mu wię cej da ro wał, to zna czy ko mu wię cej dał 
i prze ba czył, i z te go po wo du praw dą jest, że ko mu wię cej się da ru je, więcej
mi łu je, to zna czy ko mu wię cej jest da ne i prze ba czo ne obo wią za ny jest
więcej mi ło wać.” Po tem Piotr Kan tor po wta rza pew ne sło wa Po że ra cza:49

„Do te go Piotr Lom bard roz strzy ga tak: „da ro wać” cza sem uży wa się zamiast
„dać”, cza sem za miast „prze ba czyć”.

Rów nież z glo sy Po że ra cza na Mt 9,5: Cóż jest ła twiej rzec: Od pusz czają
ci się grze chy two je, czy li rzec: Wstań, a chodź? Ja sno wy ni ka, że Lom bard
glo so wał ta kże tę Ewan ge lię:50 „...w glo sie na Łu ka sza masz, że oba wy ra zy
ma ją rów ną moc, lecz dru gi jest więk sze go mi ło sier dzia, mia no wi cie uspra -
wie dli wić nie zbo żne go. Mistrz chciał, że by da le ce więk szej mo cy by ło
uspra wie dli wić nie zbo żne go, niż stwo rzyć nie bo i zie mię itd., da jąc te mu
ta kie uza sad nie nie: dla te go bo wiem wy da wa ło mu się więk szej mo cy uspra -
wie dli wić nie zbo żne go, niż stwo rzyć nie bo i zie mię, po nie waż uspra wie -
dli wie niu nie zbo żne go zda je się sprze ci wiać spra wie dli wość... Wi dzisz, że
glo sa, któ rą tu masz nie sprze ci wia się, ani nie zda je się sprze ci wiać glo sie,
któ rą masz na Łu ka sza. Zda je się zaś sprze ci wiać po glą do wi mi strza, chy ba
że za strze żesz... To więc nie sprze ci wia się glo sie na Łu ka sza, gdzie mó wi
się o rów nej mo cy, lecz sprze ci wia się po glą do wi Mi strza; dla te go że by
ocalić je go po gląd, gdzie do słow nie jest po wie dzia ne: Cóż jest ła twiej,
dodaj: wam.”

Ty mi świa dec twa mi i in ny mi przy to czo ny mi ni żej uza sad nia się po gląd,
czy li do mnie ma nie [21*] na sze, że aż do tąd źle wy ja śnia li śmy za pis „Księgi
Zmar łych” o Mi strzu, gdzie wy li czo ne są księ gi je go glo so wa ne, któ re po -
sia dła Ka pi tu ła Świę tej Ma ryi.

Pią te go Non Ma ja... Te goż dnia zmarł mistrz Piotr bi skup... Po sie dli śmy także
ca łą ka pli cę... bre wiarz w dwu to mach... Po nad to po sie dli śmy wszyst kie je go
księ gi glo so wa ne, mia no wi cie No wy Te sta ment, ca ły; w Sta rym Te sta men cie:
Psał terz, pięć ksiąg Mo jże sza, czte rech więk szych Pro ro ków, dwu na stu mniej -
szych, Pie śni, Hio ba, Es te ry, To bia sza, Ju dy ty, księ gę Mą dro ści, Ekle zja sty ka,
Sen ten cje je go oraz De kre ty Gra cja na.
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48 B. Smal ley, So me Go spel Com men ta ries of the Ear ly Twel fth Cen tu ry, w: Re cher ches
de théolo gie an cien ne et médie va le 45(1978)154.

49 Ta mże, 155; gdzie po da ne są i in ne uryw ki.
50 Ta mże, 156.



Te księ gi nie po win ny być wy li cza ne, ja ko sta no wią ce bi blio te kę Mi -
strza;51 ni czym bo wiem in nym nie są, niż plo nem je go na ucza nia w szko -
łach Świę tej Ma ryi, przed uło że niem Ksiąg Sen ten cji. Ca łą bo wiem Bi blię
glo so wał, czy li wy ja śnił w szko łach, oprócz ksiąg: Jo zu ego, Sę dziów, Rut,
Kró lew skich I -IV, Kro nik, Ez dra sza I -II (czy li Ne he mia sza), Przy słów, Ekle -
zja ste sa i Ma cha bej skich. Stąd jak naj bar dziej praw dzi wie za słu żył w 1144
ro ku na ową po chwa łę pi sa rza Me ta mor phe os Go liae: „Słyn ne go teo lo ga
wi dzie li śmy Lom bar da.”52

W świe tle więc „Księ gi Zmar łych” Na szej Pa ni mo że my wy ja śnić in ny do -
ku ment te jże Ka pi tu ły, spi sa ny al bo pod ko niec XII wie ku, al bo w pierw -
szych dzie się cio le ciach wie ku na stęp ne go, gdzie wy mie nio ne są księ gi,
„któ re są z szaf ki Bło go sła wio nej Ma ryi Pa ry skiej”, czy li z bi blio te ki ka no -
ni ków:

To są księ gi,53 któ re są z szaf ki Bło go sła wio nej Ma ryi Pa ry skiej. Te księ gi 
z Bi blii, któ re [22*] tu są za ty tu ło wa ne, są glo so wa ne.54 1. Ro dza ju, w jed nym
to mie. 2. Wyj ścia, w jed nym to mie. 3. Ka płań ska, w jed nym to mie. 4. Liczb,
w jed nym to mie. 5. Po wtó rzo ne go Pra wa, w jed nym to mie. 6. Es te ry i To bia -
sza, w jed nym to mie. 7. Ju dy ty i Ez dra sza, w jed nym to mie. 8. Iza jasz pro rok,
w jed nym to mie. 9. Je re miasz pro rok, w jed nym to mie. 10. La men ta cje Je re -
mia sza, w jed nym to mie. 11. Eze chiel pro rok, w jed nym to mie. 12. Da niel
prorok, dwa rów ne. 13. Dwu na stu pro ro ków, w jed nym to mie. 14. Przy po wie -
ści i Ekle zja stes, w jed nym to mie. 15. Pieśń nad pie śnia mi, w jed nym to mie. 
16. Księ ga Mą dro ści i Ekle zja styk, w jed nym to mie. 17. Hiob, trzy rów ne. 
18. Psał terz więk szej glo sa tu ry w jed nym to mie. 19. Psał te rze mniej szej glo sa -
tu ry dwa. 20. Li sty Paw ła więk szej glo sa tu ry w jed nym to mie. 21. Li sty Paw ła
mniej szej glo sa tu ry w jed nym to mie. [Gil ber ta]. 22. Ma te usz w jed nym to mie.
23. Ma rek, trzy rów ne. 24. Łu kasz, czte ry. 25. Jan, w jed nym to mie. 26. Dzie je
Apo stol skie, w jed nym to mie. 27. Li sty ka no nicz ne, dwa rów ne. 28. Apo ka lipsa,
dwa rów ne. 29. Ta kże Pieśń nad pie śnia mi i Apo ka lip sa, w jed nym to mie. 
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51 Jak przy pusz cza się w sko ro wi dzach Wstę pu do to mu I, s. [163*]: „je go bi blio te ka”!
Lecz i in ni przed na mi tak ten spis wy ja śnia li; na przy kład D. de Bry ne: „da ro wi zna ksią żek
do ko na na przez bi sku pa Pio tra Lom bar da”, w swo im stu dium: Le plus an cien ca tha lo gue
des ma nu scrits de No tre -Da me de Pa ris, w RB 29(1912)481-485. Ten ka ta log nie do ty czy
bi blio te ki Świę tej Ma ryi Pa ry skiej. 

52 Zo bacz Wstęp do to mu I, s. [17*].
53 Spis dwa ra zy znaj du je się w źró dłach: w Li ber ni ger (Czar na księ ga), u schył ku XII

wie ku (zo bacz: M. Guérard, Car tu la ire de l’Égli se No tre -Da me, Pa ryż 1830, I. s. 111n) oraz
w Pa rvum Pa sto ra le (Ma łym Pa ster skim), ko ło 1250 (ta mże, k. 11). Wy da ne przez te goż
M. Guérard, Car tu la ire, I,462; i przez L. De li sle, Le ca bi net des ma nu scrits de la
Bibliothèque Na tio na le, III, Pa ryż 1881, 1-2. Trze ba cał ko wi cie od ró żnić od roz ma itych
spisów rę ko pi sów do użyt ku ubo gich stu den tów; na przy kład w Czar nej księ dze: „To są
księ gi teo lo gii, któ rych strze że kanc lerz Pa ry ski” (Car tu la ire III,349n); oraz od da ro wizn
do ko na nych w XIII wie ku, jak ta Mi strza Ste fa na Kan tu aryj skie go ro ku Pań skie go 1271 
(M. Guérard, II, 495n; Car tu la rium Uni ver si ta tis Pa ri sien sis, I,493n); oraz in na Mi strza
Pio tra z Jo in gniac, ro ku 1296 (M. Guérard, III,350nn).

54 Ty tu ły pi smem po chy łym sta no wią dzie ła Lom bar da we dług na sze go ro zu mie nia.



[No ta mar gi nal na:] A z ca łej Bi blii glo so wa nej po zo sta ją do wy ko na nia te
księgi: Jo zue, Sę dziów, Ru ty, czte ry Księ gi Kró lew skie, dwie Kro nik, dwie
Macha bej skie]. 30. Sen ten cje, w jed nym to mie. 31. Qu aestio nes mi strza Pio tra
z Po itiers w jed nym to mie.

Mo żna py tać o nu mer 7: Ju dy ty i Ez dra sza w jed nym to mie, dla te go że
Ez dra sza nie ma w za pi sie „Księ gi Zmar łych” o Lom bar dzie. Gdzie też
więcej niż je den rę ko pis te go dzie ła się znaj du je (w nu me rach 12, 17, 23,
24, 27, 28). Za kła da my, że jed no dzie ło jest Mi strza, nie bez ja kie goś
wątpie nia. Więk sze zna cze nie dla nas po sia da no ta po nu me rze 29, gdyż
zgod nie z ne kro lo giem w pe wien spo sób za zna cza, któ rych świę tych ksiąg
Lom bard nie glo so wał; z cze go mo żna wnio sko wać, że nie ja ko wszyst kie
księ gi w tej sza fie by ły dzie ła mi Mi strza.55

B. Czy i gdzie się teraz znajdują?

Stąd ro dzi się py ta nie, czy jesz cze mo żna zna leźć te dzie ła Mi strza oraz
jak mo żna je roz po znać. Po przed ni cy na si, czy li wy daw cy [23*] dru gie go
wy da nia z 1916 ro ku nie prze czu wa li ta kie go wy ja śnie nia za pi su „Księ gi
Zmar łych” o Mi strzu, mo że po za ja kąś Glos sa su per Iob;56 my też nie, jak
wi dać ze wstę pu do 1 to mu.57 Po tem zba da li śmy wie le roz ma itych ksiąg 
i rę ko pi sów, przede wszyst kim pe wien ka ta log spo rzą dzo ny w 1756 ro ku,
gdzie wy li czo ne są rę ko pi śmien ne ko dek sy, któ re Ko ściół Pa ry ski, czy li wła -
ści wie Ka pi tu ła Świę tej Ma ryi, po da ro wa ła Bi blio te ce Kró lew skiej w mie -
sią cu kwiet niu te go ro ku.58 Pod czas gdy więk szość z nich mo żna roz po znać
dzię ki Re per to rium Bi blij ne mu F. Stegmülle ra, ni cze go nie ste ty nie ma, co
ty czy ło by Lom bar da. Stąd wnio sku je my, że al bo ucznio wie Mi strza za bra li
je go rę ko pi sy do pi sa nia swo ich dzieł, al bo że ka no ni cy rę ko pi sy Mi strza
sprze da li, aby spła cić in ne na le żno ści (co nie raz zro bi li). Nie mniej na wet
ten nasz wnio sek nie wy kra cza po za hi po te zę.

19Inne dzieła Mistrza Piotra

55 O rę ko pi sach Pio tra Po że ra cza oraz ich roz miesz cze niu zo bacz F. Stegmüller, Re per -
to rium Bi bli cum, nn. 6543-6592,  je go Glo sy na Ewan ge lie opi su je B. Smal ley, So me Gospel
Com men ta ries of the Ear ly Twel fth Cen tu ry, w: RTAM 45(1978)148-180.; sze rzej w: Pe ter
Co me stor on the Go spels and his So ur ces, RTAM 46(1979)840129.

56 Zo bacz wy da nie dru gie, tom 1, s. XXXIV, gdzie za war ta jest wśród pism wąt pli wych
lub nie pra wych; ta ka Glo sa we dług Le Lon ga by ła kie dyś w bi blio te ce klasz to ru w Sa vi nian
ko lo Avran che; zo bacz ta kże F. Stegmüller, Re per to rium Bi bli cum, n. 6636, tom IV,319.

57 Str. [115*]-[117*]; niektóre tam powiedziane jeszcze utrzymują się, inne nie, jak wniosek
nasz, że Mistrz Piotr nie spo rzą dził wła snej glo sy na Iza ja sza; lub sąd nasz na koń cu te go
roz dzia łu.

58 Znaj du je się w rkp. 4629 (839 F.H.F.) Bi blio te ki Ar se na łu, s. 141-212; oraz w in nym,
któ re go nie wi dzie li śmy: Bi blio te ka Na ro do wa, przy byt ki fran cu skie 3522 (zo bacz: L. De li -
sle, Ma nu scrits la tins et français ajo utés aux fonds des no uvel le acqu isi tions pen dant les
années 1875-1891, s. 101).



Ni cze go in ne go nie po win no się z te go wnio sko wać, jak tyl ko, że za nim
uło żył swo ją Glo sę do Apo sto ła, a ta kże przed Księ gą Sen ten cji, mo że po
swej Glo sie na Psal my, (któ rą jak się do my śla my ukoń czył w Re ims, za nim
przy był do Pa ry ża), in ne glo sy za ry so wał u Świę tej Ma ryi, czy li w jej szko -
łach, ich jed nak z po wo du in nych ob cią żeń ni gdy w peł ni nie wy gła dził; 
a dla te go nie chciał ich pu bli ko wać.

C. Pew ne za sa dy roz po zna wa nia dzieł Mi strza

Aż do dziś spo ty ka my ró żne, a na wet sprzecz ne po glą dy w przy zna waniu
Mi strzo wi dzieł bi blij nych: bo al bo za je go wła sne uzna je się tyl ko Księ gi
Sen ten cji wraz z Glo są na Psal my oraz dru gą Glo są na Apo sto ła i nie któ re
Ka za nia; al bo uwa ża się, że opra co wał ca łą lub nie mal ca łą Bi blię. To zamie -
sza nie bez wąt pie nia po wsta ło w wie kach XII i XIII na sku tek na stęp stwa
w szko łach Pa ry skich sze re gu mi strzów, któ rzy no si li imię Piotr: Piotr Lom -
bard (przed 1144-1159), Piotr Po że racz (mistrz 1159-1167?), Piotr z Po itiers
(1167-1205?) i Piotr Kan tor [24*] (oko ło 1170-1196). 

Ze stro ny zaś na sze go Mi strza jest pe wien klucz, jak nam się zda je, dzię ki
któ re mu mo żna od ró żnić dzie ła je go od dzieł je go na stęp ców: mia no wi cie
że swo je glo sy, jak wi dać z tych do Psal mów jak z tych do Li stów, za czy nał
bez opar cia o ja kiś wer set bi blij ny, któ ry to wstęp na świe tlił by ducha i zna -
cze nie glo so wa nej księ gi. Tak bo wiem bie gnie pro sty po czą tek Glos sa in
Psal mos: „Po nie waż wia do mo, że wszy scy pro ro cy mó wi li z ob ja wie nia Du -
cha Świę te go...” (PL 191,55 A);59 a po dob nie na Apo sto ła, gdzie Mistrz używa
słów Am bro zja stra: „Za sad rze czy trze ba naj pierw szu kać” (tamże, 1297 A).60
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59 Wy da je się, że jest to ogól ne prze ko na nie daw nych Oj ców, opar te na sta ro żyt nych
sym bo lach: „któ ry mó wił przez pro ro ków”, Den zin ger -Schönmet zer, En chi ri dion sym bo -
lo rum, wy da nie 32 (1963), nr 41, 42, 46, 48 itd. Spo śród Oj ców zo bacz: Hi la ry, Trac ta tus
in CXXXVIII Psal mum, n. 1: „Wszel ka mo wa pro roc ka wy ni kła z pod nie ty Bo skie go Du cha”
(PL 9,792 C; CSEL 22,744); Am bro ży, In Lu cam X, n. 22: „Czy żby zbłą dzi li pro ro cy, po nie -
waż Bóg nie mógł zbłą dzić? Lecz ta kże i w pro ro kach mó wił Pan...” (PL 15[1845] 1809 D –
1810 A; CCL 14,352); te nże: De Abra ham II, roz dział 9, n. 61: „Wie my, że gdy ła ska Bo ża
przy cho dzi na du cha pro ro ka, spa da na gle, i stąd wnio sku je my, że na pro ro ka padł Duch
Świę ty...” (PL 14[1845]484 B; CSEL 32-I,614); a bli żej: Au gu styn, De con sen su evan ge li sta -
rum III, n, 30: „Dla cze go zaś Bóg tak po sta no wił, pierw sza owa uży tecz na przy czy na po -
win na naj ła twiej być po my śla na, tak rów nież by ło by udo wod nio ne, że tak wszy scy świę ci
pro ro cy jed nym Du chem mó wiąc, trwa ją w prze dziw nej mię dzy so bą zgo dzie, że to jest
dużo wię cej, niż gdy by wszyst ko wszyst kich pro ro ków jed ny mi usta mi czło wie ka by ło mó -
wio ne: i dla te go nie wąt pli wie po win no być przy ję te, co kol wiek przez nich po wie dział Duch
Świę ty i ka żde z osob na jest wszyst kich, a wszyst ko jest ka żde go z osob na” (PL 34,1175;
CSEL 43,305n); oraz Grze gorz Wiel ki, In Eze chie lem, I, ho mi lia 2, n. 8: „Lecz wie dzieć nale -
ży, że ci, któ rzy peł ni są du cha pro roc twa, przez to, że nie kie dy otwar cie mó wią o so bie, 
a nie kie dy tak wy po wia da ją sło wa o so bie, jak by o in nych, wska zu ją, że nie pro rok, lecz
Duch Świę ty mó wi przez pro ro ków” (PL 76,799 A; CCL 142,21).

60 Tak bo wiem za czy na się glo sa Am bro zja stra In Ro ma nos: „Aby zna jo mość rze czy by ła
peł niej sza, naj pierw trze ba ba dać za sa dy rze czy” (PL 17[1845]45; CSEL 81-I,5 a ta kże 4;
Reper to rium Bi bli cum n. 1249).



Na od wrót Piotr Po że racz, uczeń Mi strza i je go na stępca, nie raz w swo ich
glo sach, zwłasz cza na Ewan ge lie, umiesz cza ja kiś wer set in nej księ gi świę -
tej na spo sób wstę pu do wy kła da nej księ gi. Tak je go glosa na Ma te usza za -
czy na się: Uczy nił Bóg dwa świa tła wiel kie na skle pie niu nie ba; świa tło
więk sze, aby rzą dzi ło dniem, i świa tło mniej sze, aby rzą dzi ło no cą.61

[25*] Dla te go wa żna jest prze stro ga B. Smal ley od no śnie przy pi sa ne go
Mi strzo wi pro lo gu, czy li wstę pu do Iza ja sza, któ ry po prze dza tekst Wj
26,26: Uczy nisz i drą żki z drze wa aka cjo we go: pięć do trzy ma nia de sek
na jed nym bo ku przy byt ku, a pięć dru gich  na in nym, i ty leż na stro nę za -
chod nią;62 gdyż wia do mo, że ten zwy czaj jest wie le póź niej szy od Mi strza.

Co więc ty czy dzieł przy pi sa nych Lom bar do wi (Re per to rium Bi bli cum
6625-6669), w świe tle te go na le ży od rzu cić n. 6634: Ac ces sus ad li bros
Regum, dziełko, które także z innego powodu, lecz słusznie, osądza się jako
nie pra we, po nie waż tych ksiąg, we dług za pi su „Księ gi Zmar łych” Mistrz nie
glo so wał.

Co wię cej, ma ło wia ry god ne wy da je się by au tor, a ra czej kom pi la tor
Liber de plu ri bus: De stu dio di vi na rum scrip tu ra rum,63 Nor ber ta nów 
w Knecht ste den XIV wie ku, imie niem (jak się zda je) Ra bo don,64 był je dy -
nym i wia ry god nym świad kiem dzieł Lom bar da. Mię dzy in ny mi przed kłada
czy tel ni kom: Ac ces sus ma gi stri Pe tri Lom bar di su per ve tus te sta men tum
(kar ty 66r -69v), któ ry gdzie in dziej zwie się: Ac ces sus ad Ge ne sim.65 Wydaje
się, iż to sa mo na le ży po wie dzieć o in nych dzieł kach co do Sta re go Te sta -
men tu, opi sa nych przez te go sa me go Ra bo do na: Ac ces sus ad Exo dum
(Reper to rium Bi bli cum 6626), któ ry słusz niej przy zna ny zo stał Pio tro wi
Kan to ro wi w Re per to rium Bi bli cum n. 6456; ad Le vi ti cum (n. 6627), 
które go gdzie in dziej nie ma; oraz ad Nu me ro rum i ad Deu te ro no mium
(n. 6629, 6631), a ta kże: ad XII Pro phe tas (n. 6644).

Na stęp nie ni żej w tym sa mym Li ber de plu ri bus (kar ty 110r -113v), Mistrz
Ra bo don przy pi su je Lom bar do wi pe wien Ac ces sus ad Ma theum et No vum
Te sta men tum, któ ry za czy na się sło wa mi Rdz 1,14.16: Uczy nił Bóg dwa
świa tła wiel kie na skle pie niu nie ba. Cho ciaż w Re per to rium Bi bli cum 
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61 Rdz 1,14.16. O tek ście Po że ra cza zo bacz Re per to rium Bi bli cum n. 6575 (IV,293). Po -
dob nym spo so bem wpro wa dza glo sę do Mar ka (Re per to rium Bi bli cum n. 6576 i 6576,2),
oraz Łu ka sza i Ja na (ta mże, nn. 6577, 6578). Na od wrót je go na stęp ca, Piotr z Po itiers, raz
tyl ko, jak się zda je, za sto so wał ten zwy czaj (Re per to rium Bi bli cum 6452-6459; 6466,1; 6469;
6474-6475; itd).

62 Zo bacz: Re per to rium Bi bli cum n. 6640, gdzie przy to czo ny jest ja ko Pwt 26,26; B. Smal -
ley, So me Go spel Com men ta ries, w: RTAM 45(1978)157.

63 W rę ko pi sie: Bruk se la 1485-1501 (214); zo bacz J. Van den Gheyn, Ca ta lo gue de 
manu scrits de la Bi bliothèque roy ale de Bel gi que I,96-98.

64 Tak bo wiem na pi sa ne jest na pierw szej kar cie: „ni niej sza księ ga..., któ rą z da rów Pana
pi sa ły rę ce Ra bo do na...” (ta mże, 96).

65 Zo bacz J. Van Gheyn, ta mże, 96; to sa mo co w Re per to rium Bi bli cum 6625, gdzie trzy
in ne rę ko pi sy za war te są bez imie nia pi sa rza.



n. 6648 wy li czo ny jest pod imie niem Lom bar da (z Pio trem z Po itiers? w na -
wia sie), na le ży wy raź nie do Po że ra cza, któ ry nie raz, jak tu (Re per to rium
Bi bli cum 6575) uży wa zwro tu dość zgrab nie.66 Co wię cej, to nie tyl ko sam
Ac ces sus, lecz w rze czy wi sto ści po czą tek Glo sy Po że ra cza na Ma te usza.67

Ta Glo sa na Ma te usza klucz [26*] być mo że da je do zna le zie nia owej
Mistrza, dla te go że Po że racz w swym tek ście wy raź nie roz ró żnia mię dzy
glo sa to rem, czy li Lom bar dem i wy ja śnia czem, czy li Ra ba nem Mau rem 
(PL 197,727-1156; Re per to rium Bi bli cum n. 7060), któ re go za swe głów ne
źró dło ob rał sam Po że racz.

Czy przed nim ta kże nasz Mistrz za le żał od Ra ba na Mau ra, nie je ste śmy
pew ni. Nie mniej na pierw szy rzut oka ta ki wpływ nie jest wy klu czo ny, dla -
te go że nie spo dzia nie znaj du je my przy naj mniej jed no miej sce bez ru bryki,
któ re rów nym pra wem mo że za le żeć od Ra ba na i od Glos sa or di na ria na
Mt 7,7.68 Lecz bez in nych świa dectw do wód nasz ku le je, a na wet my li nas,
po nie waż na in nych miej scach ja sno wi dać, że Mistrz nie miał w rę kach
dzie ła Ra ba na o pierw szej Ewan ge lii.69

Szu kać in nej glo sy Mi strza, mia no wi cie na Mar ka, ni czym in nym by nie
by ło, niż wcho dzić do dru gie go la bi ryn tu pod prze wo dem te go sa me go
Rabo do na! Ja ko Ac ces sus Lom bar da na Ewan ge lię Mar ka  przy ta cza bez -
imien ny tekst, któ ry za czy na się: „Po nie waż wszyst kim praw nie spie ra ją -
cym się... wy dał Ewan ge lię” (Re per to rium Bi bli cum n. 6649, któ ry rów nież
bez i mien nie znaj du je się w rę ko pi sie Bi blio te ki Pań stwo wej w Mo na chium
Clm 2627, k. 34 (Re per to rium Bi bli cum n. 9879). W tym rę ko pi sie zaś
poprze dza go bez po śred nio ten sam Wstęp, co wy żej: Uczy nił Bóg dwa
świa tła (Re per to rium Bi bli cum n. 9778), któ ry ni czym in nym nie jest, niż
stresz cze niem Po że ra cza na Ewan ge lię Ma te usza (Re per to rium Bi bli cum 
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66 Tak w swej Glos sa in Mat tha eum 6,9nn, o proś bach w Mo dli twie Pań skiej: „by czy ta -
nie by ło zgrab niej sze, wpro wa dzo ne tu zo sta ło dość zgrab ne do sto so wa nie” (B. Smal ley,
Pe ter Co me stor on the Go spels, w: RTAM 46[1979]11).

67 Rę ko pis Bi blio te ki An to niań skiej w Pa dwie za pi sa ny w Re per to rium Bi bli cum n, 6567,
po praw niej ja ko n. 343. Za pi sa ny w re per to rium Bi bli cum pod n. 6575, mia no wi cie rę ko -
pis Dur ham, Ca the dra lis A 1 9, kar ty 3-65, ni czym in nym nie jest, niż tek stem uszko dzo -
nym, jak pi sze B. Smal ley, Pe ter Co me stor on the Go spels, w: RTAM 46[1979]106. Wy pa da
za zna czyć, że pro log „Uczy nił Bóg... i tak koń czy księ gę swo ją” znaj du je sią w Bi blio the ca
Ca si nen sis, 4(1880)2851-287b. In ne uję cie, lub ra czej ja kieś stresz cze nie jest w Re per to -
rium Bi bli cum n. 7496, pod imie niem Ro ber ta z Wor ce ster, ka no ni ka, któ ry mó wi się, że
dzia łał w XII wie ku. Po nie waż zaś te mu ko ścio ło wi ka te dral ne mu słu ży li mni si, a nie ka no -
ni cy, mistrz ten zni ka, jak świe żo za zna czy ła ta sa ma B. Smal ley, So me Go spel Com men ta -
ries of the Ear ly Twel fth Cen tu ry, w: RTAM 45(1978)159.

68 Zo bacz: Dru ga Księ ga Sen ten cji, Dys tynk cja 40, n. 3 o do brym drze wie, tom I [557];
Ra ban Maur, In Mat theum, II, roz dział 7 (PL 107,848 A), gdzie glo sa przy pi sa na jest Ory ge -
ne so wi; jak rów nież Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry V,29r).

69 Dru ga Księ ga Sen ten cji, Dys tynk cja 11, roz dział 1, n. 1, tom 1 [380], gdzie sło wa Hie -
ro ni ma przy to czo ne są we dług Glos sa or di na ria na Mt 18,10 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,56c), 
a nie we dług Ra ba na do te go uryw ka (PL 107,1009 A).



n. 6575; zo bacz ta kże n. 11140). Na pod sta wie te go za pi su (Re per to rium
Biblicum n. 6575)70 ten sam Accessus jako bezimienny znajduje się w Biblio-
tece Państwowej w Bamberdze, w rękopisie 103, karty 26nn. Stąd wnosimy,
że ta glo sa na le ży ra czej do Po że ra cza, niż do Lom bar da.71

Wśród Glos Mi strza na Ewan ge lie naj bar dziej za le ża ło by nam na tej do
Łu ka sza, ze wzglę du na treść i na ukę te go Ewan ge li sty o Zwia - [27*] sto -
wa niu, Wcie le niu, Ofia ro wa niu, a ta kże po słan nic twie Chrzci cie la, co więcej
przy po wieść o bo ga czu i Ła za rzu itd. Po nie waż zaś Mistrz Ra bo don żad -
nego Wstę pu do Łu ka sza pod imie niem Lom bar da nie przed kła da, przejdź -
my po le su chą no gą. Świa dec two bo wiem Po że ra cza do wo dzi, że on 
w rę kach tekst Mi strza miał.72

Znów Mistrz Ra bo don w swym Li ber de plu ri bus przed kła da nam ja ko
Pio tra Lom bar da pe wien Wstęp do Ja na: „Wszel kie jabł ka, no we i sta re,
mi ły mój, za cho wa łam dla cie bie (Pnp 7,13). Ko ściół mó wi w tych sło -
wach, że jabł ka no we i sta re, któ re za pa chem nę cą, a sma kiem orzeź wia ją,
za cho wu je dla Chry stu sa. Ty mi zaś jabł ka mi jest Pi smo Świę te... w ży ciu
czyn nym i kon tem pla cyj nym gra ni cę sta no wi Ewan ge lia” (Re per to rium
Bibli cum n. 6650; IV,328). Po za rę ko pi sem Ra bo do na we dług Stegmülle ra
tekst znaj du je się, ale za wsze bez i mien nie, w Bi blio te ce Pań stwo wej w Mo -
na chium, rkp Clm 2627, k. 35 oraz u Św. Pio tra w Sal zbur gu, rkp V 44, 
k. 41; do któ rych trze ba do łą czyć z Pa ry skiej Bi blio te ki Na ro do wej, rkp lat.
3535, kar ty 7-8, mia no wi cie w szcząt kach rę ko pi sów Świę te go Mar cja li sa 
z Li mo ges, a w no wych przy byt kach rkp lat. 217, k. 105r -v.73

W in nej po sta ci znaj du je się w Bi blio te ce Miej skiej w Ber nie, rkp A 94,
k. 6: „Wszel kie jabł ka, no we i sta re, mi ły mój, za cho wa łam dla ciebie. 
To są sło wa ob lu bie ni cy w Pie śni nad pie śnia mi do ob lu bień ca. Przez jabł -
ka no we i sta re poj mu je się Pi smo Świę te Sta re go i No we go Testa men -
tu... czyta się do słow nie i do sto so wu je  glo sa mi in ter li ne ar ny mi oraz
mar gi nalny mi” (Re per to rium Bi bli cum n. 8808; VI,141). Je ste śmy tu 
w szko łach Po że ra cza. O ile bo wiem je go wy kład był glo są ja kie goś tek -
stu już glo so wa ne go, za wsze sta rał się od nieść swo ją glo sę do sa me go
tek stu Bo że go, cza sem roz ró żnia jąc mię dzy glo sa to rem a wy kła da czem,
jak na Ma te usza, gdzie roz ró żnia (jak już wia do mo) mię dzy źró dłem 
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70 Informacja ta do słow nie za le ży od: A. Land graf, Re cher ches sur les écrits de Pier re le
Man geur, RTAM 3(1931)367n. Wy pa da do dać, że Mistrz Hu gon ze Świę te go Ka ra po wta rza
Pro emium Mar ci, a ra czej sto su je ja ko swo je In Lu cam (Re per to rium Bi bli cum n. 3721;
wy0da nie We nec kie VI,125c -d); sa me go tek stu Po że ra cza nie raz uży wa w swo im In Mar -
cum (na przy kład ta mże, kar ta 91a przy koń cu).

71 Co Po że ra czo wi przy zna je Re per to rium Bi bli cum n. 6576,1 świe żo mu od ma wia 
B. Smal ley, któ ra zba da ła rę ko pis z Dur ham; zo bacz: Pe ter Co me stor on the Go spels, RTAM
46(1979)106.

72 Ta mże, s. 105.
73 Bi bliothèque Na tio na le. Ca ta lo gue général de ma nu scrits la tins 5(1966)594, gdzie

oba są po da ne.



bli ższym, czy li pew nym mi strzem (Lom bar dem) a źró dłem dal szym tej
glo sy (Ra ba nem).

Ca ły zaś tekst tej Glo sy Po że ra cza (Re per to rium Bi bli cum, n. 6578;
IV,297) znaj du je się w wie lu rę ko pi sach:74 „Wszel kie jabł ka, no we i sta re,
mi ły mój, za cho wa łam dla cie bie (Pnp 7,13). Pi smo Świę te zwy kło być
poj mo wa ne pod na zwą ja błek, gdyż w czwar tym cza sie, to jest w czwar tym
okre sie, [praw do po dob nie czwar te go la ta],  sta ło się ja dal ne, to zna czy
przy ję te w po wa dze. Masz bo wiem w Księ dze Ka płań skiej [19,24), że Pan
ka zał od rzu cać owo ce no wo po sa dzo nych drzew przez trzy la ta... Tu jest
Jan. Hie ro nim po prze dza to dzie ło pro lo giem, dla po le ce nia na stę pu ją -
cego po nim dzie ła, po le ca jąc zaś na - [28*] stę pu ją ce dzie ło z czwor ga.
...Wszyst kim po Bo że mu. Lecz mistrz na wstęp Au gu sty na w pe wien sposób
przy go to wał wej ście. Na po cząt ku by ło. Na po cząt ku tej Ewan ge lii umiesz -
czo ne są czte ry uryw ki, to jest czte ry uwa gi czy li dys tynk cje. A na trze ci
dzień [J 2,1]. Jan uka zu jąc naj pierw, że Chry stus jest Bo giem... wy ja śnie -
nie: je że li Pi smo Świę te mó wi prze no śnie, nie jest nie sto sow ne. I to masz
w glo sie: Nie mó wi w prze strze ni cza su.” Wy ni ka z te go, że ta Glo sa nie
nale ży do na sze go Mi strza, wbrew po glą do wi mi strza Ra bo do na.

Po zo sta je jesz cze zba dać pew ne dzieł ko w rę ko pi sie z Avran ches Nr 36,
k. 175b -c: Idem su per evan ge lia (Re per to rium Bi bli cum n. 6647, gdzie nosi
no wy ty tuł: In tro itus su per evan ge lia). Te nże, mia no wi cie Mistrz Piotr Lom -
bard, dlatego, gdyż postępuje za swoim Super illum locum in Ioele, o którym
póź niej.

Dzieł ko to na Ewan ge lie wie lu ozna ka mi oka zu je się nie pra we, za równo
w na uce jak w for mie za gad nień, któ re przed sta wia o Ewan ge lii. Na przy -
kład Ewan ge lia ina czej jest tu okre ślo na niż w Glo sie na Rz 1,1: Pa weł...
odłą czo ny na Ewan ge lię Bo żą, gdzie Mistrz pi sze: „Jest zaś Ewan ge lia
dobrą no wi ną; bo grec kie „eu” to ła ciń skie „do bra”, „an ge los” „zwia stun”;
stąd Ewan ge lia, do bre zwia sto wa nie, al bo do bra no wi na. Jest zaś ona 
o tym, co ty czy wia ry i do brych oby cza jów” (PL 191,1305 A). To dzieł ko
ina czej: „Ewan ge lia jest do brym zwia sto wa niem o spra wach wiecz nych,
doko na na usta mi sa me go Zba wi cie la”. To okre śle nie jest bar dzo zbli żo ne
do okre śle nia Mi strza Hu go na ze Świę te go Ka ra: „Ewan ge lia zaś zwa na jest
od „Eu” to jest do bro i „An ge lus”, to jest zwia stun. I cho ciaż mo żna po -
wiedzieć, że ca łe Pi smo zwia stu je do bra, sa ma tyl ko ewan ge licz na hi sto ria
o czy nach i na uce Chry stu sa ści śle zwa na jest Ewan ge lią. I tak mo że być
okre ślo na: Ewan ge lia jest zwia sto wa niem ludz kie go zba wie nia, do ko na -
nym wła sny mi usta mi Zba wi cie la.” Skąd wziął te sło wa au tor dzieł ka, nie
wie my; mo żna za ło żyć, że za le ży od ja kie goś Mi strza (Po że ra cza?), któ ry był
póź niej szy od na sze go Lom bar da.
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74 Zo bacz o nich: B. Smal ley, Pe ter Co me stor on the Go spels, RTAM 46(1979)107n.



Rozdział IV

ŚWIADECTWA SAMEGO LOMBARDA

Dla te go trze ba we dług praw sta ro żyt nych po wo łać wia ry god nych świad -
ków, któ rzy choć są nie licz ni, mo gli by dać praw dzi we świa dec two o bi blij -
nych dzie łach na sze go Mi strza. Są ja cyś z XII wie ku, któ rzy [29*] już da li
świa dec two o księ dze Sen ten cji i na uce tam za war tej, jak wy ni ka z ba dań
A. Land gra fa i in nych współ cze snych.75 Lecz z dru giej stro ny ma ło za iste
jest ta kich, któ rzy za na szych cza sów zna leź li coś no we go o stu dium Bi blii
w śre dnio wie czu, a jesz cze mniej ta kich, któ rzy ba da li by i pu bli ko wa li
teksty lub glo sy z te go okre su

A. Do Joela

W pew nym miej scu Sen ten cji sam Lom bard zda je się wy sta wiać so bie
świa dec two, że kie dyś glo so wał Księ gę Jo ela. Tak bo wiem mo że my wy ja -
śnić je go tekst, po ni żej w Księ dze IV, Dys tynk cji 48, roz dzia le 4, s. [545],
gdzie roz pra wia o miej scu są du. Czy mia no wi cie Pan zstą pi do Do li ny Joza -
fa ta obok gó ry Oliw nej: „Zgro ma dzę wszyst kie na ro dy i spro wa dzę je na
do li nę Jo za fa ta i bę dę się tam z ni mi są dził o lud mój i o dzie dzic two
moje Izra el skie [Jl 3,2]: W wy ja śnie niu te go uryw ka znaj du je się tak: 
To nie któ rzy dzie cin nie my ślą...” Tak zna la złem, mia no wi cie w Glos sa
ordi na ria, gdy spo rzą dzi łem mo ją Glo sę.76

Po nad to, że Mistrz glo so wał wszyst kich Pro ro ków mniej szych, wy ni ka
ze wszyst kich ksiąg Sen ten cji, gdzie wszy scy zo sta li wy mie nie ni oprócz
Abdia sza, Jo na sza i So fo nia sza.77 Że za le ży od Glos sa or di na ria, na to
chętna zgo da; oraz od Sum ma sen ten tia rum, gdy raz przy ta cza Hie ro ni ma
w Expo si tio [30*] Ha ba cuc;78 lecz prze wa żnie wska zu je, że ja kąś wła sną
glo sę już uło żył.

Co więc na le ży po wie dzieć o pew nym uryw ku na Jo ela 1,14 (lub 2,15):
Po święć cie post, któ ry znaj du je się tyl ko w Avran che, rkp. Nr 36, k. 175b

25Świadectwa Lombarda

75 Zo bacz: A. Land graf, No te de cri ti que te xtu el le sur les Sen ten ces de Pier re Lom bard,
RTAM 2(1930)80-99; oraz je go In tro duc ción a la hi sto ria de la li te ra tu ra teo ló gi ca de la
esco la sti ca in ci pien te, Bar ce lo na 1956, s. 161-192; al bo sto sow niej, bo bar dziej świe żo,
Intro duc tion à l’hi sto ire de la littéra tu re théolo gi que de la sco la sti que na is san te, wyd.:
A. M. Lan dry – L. B. Ge iger, Mont re al -Pa ryż 1973, s. 130-152. O szko le Mi strza, zo bacz: 
R. M. Mar tin, No tes sur l’oeu vre littéra ire de Pier re le  Man geur, RTAM 3(1031)140-157;
oraz L. Hödl, Die Ge schich te der scho la sti schen Li te ra tur und der The olo gie der Schlüssel -
ge walt, Münster 1960.

76 In ne go miej sca Glos sa nie znaj du je się, prócz te go na Jo ela 2,28 (ni żej, s. [242]), 
z Glos sa or di na ria, k. 355r (a nie k. 335r, jak tam po da no w przy pi sie).

77 Zo bacz sko ro wi dze w obu na szych to mach pod imio na mi ka żde go z Pro ro ków.
78 Sen ten cje, Księ ga I, Dys tynk cja 39, roz dział 4; po dob nie pew ne sło wa Hie ro ni ma Super

Ag ga eum wzię te są z De kre tu Gra cja na w Księ dze IV, Dys tynk cji  15, roz dzia le 6, n. 3.



(Re per to rium Bi bli cum 6645), wraz z pew nym wstę pem do Ewan ge lii
(Reper to rium Bi bli cum 6647), któ ry cho ciaż przy pi sy wa ny jest Lom bar do -
wi, już od rzu ci li śmy? Mó wi się, że rę ko pis o 316 kar tach jest z po cząt ku
XIII wie ku; ofia ru je czy tel ni ko wi (kar ty 69a -111a), Glo sę Po że ra cza na
Mateusza (Re per to rium Bi bli cum 6575), a ta kże na Łu ka sza (Re per to rium
Bi bli cum 6577) i na Mar ka (Re per to rium Bi bli cum 6576,2); po tem, pod
ty tu łem: Mistrz Piotr Lom bard (kar ta 175b) przy to czo ny jest tekst, o któ -
rym mo wa, wraz z To sa mo na Ewan ge lię, jak wy żej na koń cu roz dzia łu IV.
Co na stępuje po Po że ra czu jest póź niej sze: Sum ma di vi nae pa gi nae, nie -
gdyś przy pi sy wa na Pio tro wi z Po itiers,79 oraz dru ga bez i mien na, al bo pod
na zwi skiem Mi strza Ste fa na Lang to na. Przed osą dem jed nak trze ba wy słu -
chać świa dec twa tek stu, któ ry no si imię na sze go Mi strza:80

Mistrz Piotr Lom bard. O tym uryw ku Jo ela: Po święć cie post, po święć cie post,
itd.

1. Post jest umar twie niem du szy i cia ła, któ rym jed na my się z Bo giem i ludź -
mi. Post je den ze wnętrz ny, dru gi we wnętrz ny. Zew nętrz ny jest ze wstrze mięźli -
wo ścią w je dze niu, ubio rze, po żą dli wo ści oczu i zmy słów; we wnętrz ny we
wstrze mięź li wo ści od złe go my śle nia, roz ko szy, czy dzia ła nia i zwy cza ju.

2. Je den do zwo lo ny, jak do bro wol nie w śro dę i pią tek; dru gi nie do zwo lony,
jak nie do zwo lo ne jest, by śmy nie po ści li czter dziest ni cy; je den do bro wol ny,
jak wy żej do zwo lo ny.

3. Al bo ina czej: Pię cio ro ko niecz ne jest do uświę ce nia po stu, mia no wi cie
mo dli twa, jał mu żna, po ku ta, po słu szeń stwo, po ko ra.

4. Jed na mo dli twa tyl ko usta mi, jak: Ten lud czci mnie war ga mi;81 dru ga
ser cem, jak o Mo jże szu: Cóż wo łasz do mnie?82 Jed nak nic nie mó wił; jesz cze
in na ser cem i usta mi, któ ra jest do bra. Rów nież: jed na mo dli twa jest uświę ca -
ją ca, jak sa kra men ty; dru ga bła gal na, jak w proś bach; jesz cze in na zło rze czą ca,
jak: Prze kli nać bę dę bło go sła wień stwa wa sze.83

5. Jał mu żna jest w da wa niu i uży cza niu, tej sa mej osta tecz nie wa gi i na uki.
Ta na uka jest w sło wie i przy kła dzie; w pra gnie niu, po nie waż chce my, by sta ło
się do bro; oraz w pi śmie, bo na po mi na ni je ste śmy przez li sty.

6. „Po ku tą jest: po peł nio ne opła ki wać, a opła ka nych nie po peł niać.”84 Po -
ku ta jest w pię cior gu: że nie po do ba się, że nie na wi dzi, że wy strze ga się więcej,
że po słusz nie przyj mu je i po kor nie wy ko nu je. Prze ciw ko te mu mia no wi cie, że
py - [31*] cha85 jest pierw szym grze chem dla od cho dzą cych od Bo ga i ostat nim
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79 Zo bacz wstęp do to mu pierw sze go, s. [126*}n, [139*]nn.    
80 Dla wy go dy czy tel ni ka peł ny tekst zo stał już wy da ny przez G. La com be, w The New

Scho la sti cism 5(1931)159n; po dział tek stu jest nasz.
81 Is 29,13; Mt 15,8; Mk 7,6.
82 Wj 14,15.
83 Ml 2,2.
84 Okre śle nie Grze go rza Wiel kie go, jak ni żej, Księ ga IV, Dys tynk cja 13, roz dział 2, n. 2.
85 W so bie, jest to po wie dze nie Au gu sty na, Enar ra tio I in Psal mum XVIII, n. 14, jak nie -

co ni żej po wie dzia no.



dla po wra ca ją cych do nie go [czy li do Bo ga], po słu szeń stwo jest tym, czym
podda je my się z po ko rą pod rę kę Bo ga. Jed no jest ro zum ne jak nas do Bo ga,
dru gie nie ro zum ne jak nie wol ni ków do pa nów. Jest to to, co gdzie in dziej
powie dzia no: Cier pli wość z ro zu mem i cier pli wość bez ro zu mu. Po ko ra: jedna
to sa ma po ko ra, dru ga to po ko ra po ko ry, jak gdy ni ższym pod da je się w czym -
kol wiek i dłu go; in ne to uda wa nie po ko ry.

7. Z po ko ry po cho dzi skru cha, ta có ra jest jak naj bar dziej po dob na do matki;
a po le ga na sze ścior gu, mia no wi cie: piel grzym ka, w któ rej jest bie da, któ rą się
cier pi; od ro cze nie kró le stwa nie bie skie go; cię żar grze chów; lęk pie kła; jednak
z po cząt ko wą bo jaź nią, oraz dzie cię cą czcią, któ ra trwa na wie ki.

Po nie waż zgod nie z za pi sem Księ gi Zmar łych o Mi strzu Ko ściół Pa ry ski
miał je go glo sę na dwu na stu Pro ro ków mniej szych, nie mo żna wy klu czyć
ja kiejś glo sy na Jo ela. Z te go jed nak nie wy ni ka, że tu jest au ten tycz ny ury -
wek dzieł ka Mi strza; a na wet coś zda je się wal czyć z te go ro dza ju przy pi sa -
niem. Wy pa da stąd zro bić pe wien ko men tarz, zgod nie z na szym po dzia łem
te go uryw ka, naj pierw w opar ciu o trzy ka za nia Mi strza, gdzie roz pra wia 
o po ście i po ku cie: n. 11: In Sep tu age si ma (PL 171,845 D – 853 B); n. 12:
(In) pri ma Do mi ni ca Qu adra ge si mae (PL 171,443 B – 451 A); n. 26: 
In Le ta niis (PL 171,567 D – 572 A).

1. Je że li post jest umar twie niem du szy i cia ła, a stąd „je den ze wnętrz ny,
dru gi we wnętrz ny”, tym sa mym jest, co rzec: „Post jest dwo ja ki, cie le sny 
i du cho wy. Cie le snym po wstrzy mu je my się od po kar mów; du cho wym
powstrzy mu je my się od wad. Nie wy star czy i bez zna cze nia jest umar twiać
cia ło wstrze mięź li wo ścią cie le sną, je że li we wnątrz nie kar ci się du cha
wstrze mięź li wo ścią du cho wą, któ rą strze że my się wad, uni ka my wy stęp -
ków.”86

2. Miejsc rów no le głych nie zna leź li śmy.
3. Że do uświę ce nia po stu we dług te go trak ta tu ko niecz nych jest pięcio-

ro: „mo dli twa, jał mu żna, po ku ta, po słu szeń stwo, po ko ra”, jest w pe wien
spo sób wła sne te mu trak ta towi. Ka za nie 12 bo wiem mó wi ra czej o czę -
ściach za dość uczy nie nia,87 któ ry mi są: post, mo dli twa i jał mu żna.

4. Niech jed nak ser ce na sze nie trwo ży się, bo tu jest klucz, któ ry ujawnia
ta jem ni cę au to ra: tak bo wiem mó wi gło si ciel Ka za nia 12: „Po dob nie i mo -
dli twa ust i mo dli twa ser ca. Nie ma zna cze nia wo ła nie ust bez mo zo łu dusz.
Wo ła nie zaś ser ca, na wet przy mil cze niu gło su ze wnętrz ne go ust, za wsze
jest przez Bo ga sły sza ne. O tym wo ła niu Pan do Mo jże sza mil - [32*] czą ce -
go rzekł: Cóż wo łasz do mnie z zie mi?88 Mil czał Mo jżesz, jak się tam czy ta,
a Pan mó wi: wo łasz. Lecz mil czał usta mi, wo łał ser cem.” To sa mo znaj duje
się ta kże w Ka za niu 26: „Czy ta się w Księ dze Wyj ścia, że Mo jżesz mil cząc
wo łał do Bo ga, bo cho ciaż mil czał usta mi, wo łał jed nak ser cem... To wo łanie

27Świadectwa Lombarda

86 Jak w ka za niu 12 (PL 171,447 C).
87 Ta mże, 447 B.
88 Wj 14,15: I rzekł Pan do Mo jże sza: Cóż wo łasz do mnie?



jest wiel kim na tę że niem my śle nia, któ re do ko nu je się wznio sło ścią myśli
oraz współ brz mie niem cnót.”89

5. Jał mu żna we dług Ka za nia 12,90 jest dwo ja ka: cie le sna i du cho wa 
i dwo ma spo so ba mi speł nia na: da jąc mia no wi cie in nym na sze do bra oraz
od pusz cza jąc im ich złe czy ny (uży cza jąc tu nie wy stę pu je). Świę ta i zba -
wien na jest ta na uka.91

6. Okre śle nie po ku ty jest Grze go rza (ni żej, s. [317]). Lecz że mó wi się,
iż po le ga na pię cior gu, w pe wien spo sób sprze ci wia się na uce Mi strza,
gdzie po ucza ni je ste śmy iż po le ga na troj gu: na bo le ści, czy li skru sze serca,
na wy zna niu ust, i na za dość uczy nie niu dzia ła niem.92 Lecz w rze czy wi sto -
ści jak w Ka za niu 12 na uka tak jest roz wi nię ta, że wy li czo nych jest pię cioro
i wię cej: ”Za do śću czy nie nie93 po le ga naj bar dziej na troj gu: mia no wi cie
poście, mo dli twie i jał mu żnie. Post zaś jest dwo ja ki, cie le sny i du cho wy.
Cie le snym miar ku je my się od po kar mów; du cho wym wstrzy mu je my się od
wad”; co w pe wien spo sób za zna czo ne jest w trak ta cie do Jo ela: „nie na wi -
dzi, wy strze ga się, po słusz nie przyj mu je”.

Co tu się mó wi o py sze, zno wu wska zu je Mi strza Pio tra ja ko au to ra, albo
przy naj mniej źró dło tej glo sy do Jo ela, bo nie raz, lecz trzy ra zy te sa me
nie mal sło wa znaj du ją się w ka za niach Mi strza. W Ser mo 11: In Sep tu age -
si ma, czy ta się bo wiem: „Ona [py cha] jest naj więk szym wy stęp kiem, to jest
nie biań ską wa dą, pierw szą od cho dzą cych i ostat nią wra ca ją cych” (PL
171,847 B); po tem w Ka za niu 12, Mistrz mó wiąc o czte rech od wró ce niach,
któ ry mi nie szczę sna i ża ło sna du sza od da la się od Bo ga, po wia da: ”Świa -
to wa ucie cha... jest jed ną i naj więk szą [dro gą] od cho dze nia od Bo ga”
(tamże 444 A); i zno wu w Ka za niu 25:94 „Trze cim po wro zem jest py cha
żywo ta, wa da pierw sza od cho dzą cych i ostat nia wra ca ją cych. Nie kie dy
bowiem kto nie da się ujarz mić ani po żą dli wo ścią cia ła, ani żą dzą ob cej
rzeczy, po ci skiem py - [33*] chy zo sta je prze bi ty, któ ra cza sem wpeł za także
w do bre czy ny i po cho dzi z do sko na ło ści.”

Nie mniej jed nak ten zwrot być mo że ma ło, al bo ni cze go nie do wo dzi,
dla te go że jest ra czej Au gu sty na na Psalm 18,14: I bę dę oczysz czo ny od
grze chu naj więk sze go: od ja kie go in ne go, je śli nie py chy? Nie ma bo wiem
większego grzechu, niż odpaść od Boga, co jest początkiem pychy człowieka.
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89 Ta mże, 571 A -B.
90 Ta mże, 447 D – 448 B.
91 Ta mże, 448 D.
92 Zo bacz: Sen ten cje, Księ ga IV, Dys tynk cja 14, roz dział 3, s. [318]nn, a zwłasz cza

Dystynk cja 16, roz dzia ły 1-3, s. [336]nn,
93 PL 171,447 C.
94 Peł ne go tek stu ka za nia nie ma w PL 171,871 C – 873 C; dla te go uzu peł ni li śmy z ko -

dek su K (Pra ga), kar ta 93c. Do tych ka zań trze ba do łą czyć in ne, któ re wię cej niż pew ne jest
Lom bar da ja ko bi sku pa: Fi lii ho mi nis... Vi de tis fra tres...” (PL 171,921 B – 924 B), gdzie znaj -
du ją się nie mal te sa me sło wa: „Py cha bo wiem jest pierw szą wa dą dla od cho dzą cych od
Boga, ostat nią zaś dla wra ca ją cych do Pa na” (924 A).



I praw dzi wie nie ska zi tel ny jest ten, kto też od te go grze chu jest wol ny: bo
dla po wra ca ją cych do Bo ga ten jest ostat ni, któ ry dla od cho dzą cych był
pierw szy.”95

7. Miejsc rów no le głych nie zna leź li śmy.
Jak wi dać nie jest oczy wi ste, że to dzieł ko po cho dzi z rę ki Mi strza; coś

jest nie wąt pli wie je go, in ne mo że wy wo łu ją roz trzą sa nie w szko łach. Osta -
tecz ny osąd przezornie przy zna je my in nym.

B. Świadectwa w Kazaniach Mistrza

Ta kże li te rac ką oce nę ka zań Mi strza po zo sta wia my in nym;96 tu naj bar -
dziej za le ży nam na tym, co mó wią o glo sach Lom bar da do świę te go tekstu
i co mo żna usta lić o cza sie za rów no glos jak ka zań.

Co ty czy cza su, czy li lat, w któ rych Mistrz gło sił ka za nia, ro dzi się pewna
trud ność, jak nam się zda je, z pew ne go roz dzia łu, czy li li stu pseu do -Izy do -
ra,97 któ ry po wtó rzo ny jest przez Iwo na z Char tre s98 a po tem przez [34*]
Mi strza Gra cja na. Wy ni ka z nie go, że do lek to ra na le żał obo wią zek gło sze -
nia ka zań o Sta rym Przy mie rzu, a do dia ko na o Ewan ge lii oraz Apo sto le.
Sam Mistrz przy ta cza tekst w Sen ten cjach, jak znaj du je się w De kre cie
Gracja na:99 „«Do lek to ra na le ży czy tać lek cje i gło sić to, co Pro ro cy prze po -
wie dzie li», by z urzę du czy tał w ko ście le pro roc twa i lek cje.” Jak wy ni ka zaś 
z ca łe go roz dzia łu, Mistrz kła dzie tu więk szy na cisk na wy raź ne czy ta nie
(jak i św. Izy dor, w pierw szej czę ści te go roz dzia łu) niż na gło sze nie. Ni żej

29Świadectwa Lombarda

95 Enar ra tio I in Psal mum XVIII, n. 14 (PL 36,156; CCL 38,104n).
96 Zo bacz: L. Bor ga in, La cha ire français au XIIe siècle d’après les ma nu scrits, Pa ryż

1879: „Ho mi lie są to re gu lar ne roz pra wy, ży wio ne Pi smem Świę tym, szcze gól nie Pro ro ka -
mi, ale zim ne i sztyw ne. Kry ty ka nie mo że pod nieść żad ne go uryw ka god ne go uwa gi, chyba
mo że w ka za niu czter na stym” (ss. 46n); stąd una je Lom bar da za  słyn ne go teo lo ga (zgod -
nie z Me ta mor pho sis Go liae!) lecz mier ne go ka zno dzie ję. Po dob ny osąd w tych dniach
wyda ny zo stał w stu dium J. Longère, Oeu vres ora to ires de maîtres pa ri siens au XIIe siècle,
Pa ryż 1975: „Zda je się zaj mo wać po stę po wa niem po kut nym wier ne go. Piotr Lom bard
poka zu je, że pra gnie na ma cal nie wes przeć chrze ści jan w ide ale ener gicz nej wal ki ze złem
oraz w za bie ga niu o do bro. Nie mo żna mu za rzu cić, że od wo łu je się bar dziej do ro zu mu
niż do uczu cia, jed nak je go ka zno dziej stwu bra ku je tro chę cie pła” (I,295). Mo żna zaś
pytać, co to są za bra cia, któ rych po zdra wia i do któ rych zwra ca się w ka żdym ka za niu;
którym mó wi: „We sel cie się świa do mie i Psal my śpie waj cie mą drze” (ka za nie 4, PL 171,388
A); któ rych po zdra wia ja ko „mę żów nie biań skich... któ rzy są Ma ga mi i fi lo zo fa mi... przez
nie biań ską teo lo gię, któ rą po zna ją ta jem ni cę kró le stwa Bo że go” (403 B) i poj mu ją, co to
jest dzie dzi na nie po do bień stwa (404 D). Nie są to bra cia, któ rych Lom bard na po mi na ja ko
bi skup (PL 171,921 B – 924 B), lecz ra czej ucze ni, a przy naj mniej stu diu ją cy, ka no ni cy Świę -
tej Ma ryi i stu den ci jej szko ły!

97 Ni żej, Księ ga IV, Dys tynk cja 24, roz dział 6, n. 2, s, [397].
98 Ivo, De cre tum VI,20: Per lec tis (PL 161, 448 D – 449 A); oraz Pa nor mia III, roz dział

XLI: O obo wiąz kach tych, któ rzy ma ją być wy świę ce ni, § 5 (PL 161,1138 D).
99 Jak ni żej, s. [397], gdzie rów nież wska za ne jest miej sce w De kre cie Gra cja na i w in -

nych źró dłach.



zaś, do ty ka jąc obo wiąz ków dia ko na,100 po stę pu je znów za li stem pseu do -
-Izy do ra: „Do dia ko na na le ży stać przy ka pła nach..., no sić krzyż i gło sić
Ewan ge lię oraz Apo sto ła. Jak bo wiem lek to rom Sta re Przy mie rze, tak diako -
nom No we gło sić na ka za no.”

Źró dłem te go pra wa, któ re znaj du je się już w De kre cie a ta kże Pa normii
Iwo na z Char tres, skąd po wtó rzo ne jest przez Gra cja na w De cre tum D. 25,
c. 1 Per lec tis, jak wy żej, nie jest nic in ne go, jak Epi sto la ad Leu de fre dum
Episcopum, przypisana świętemu Izydorowi przez bezimiennego sprawcę.101

Stąd mo żna za ło żyć, że przed dia ko na tem Mistrz, ja ko wier ny słu ga, za -
cie śnił swo je ka za nia, ale nie wy kła dy swe w szko łach,102 w pe wien spo sób
do tre ści Sta re go Przy mie rza; a po tem, wy świę co ny na dia ko na tro chę po
1150 ro ku, roz sze rzył się na No we Przy mie rze. Rze czy wi ście są ka za nia, 
w któ rych ma ło, al bo nic nie jest za czerp nię te z No we go Przy mie rza, pod -
czas gdy in ne zda ją się wy prze dzać księ gę Sen ten cji.103

Na ko niec niech czy tel nik za uwa ży, że z nie dbal stwa, a ra czej nie wie dzy,
we Wstę pie do to mu I, s. 111*, opu ści li śmy au ten tycz ne ka za nie Mi strza:
Si Fi lius vos li be ra ve rit, ve re li be ri eri tis (Je śli was Syn wy swo bo dzi, praw -
dzi wie wol ny mi bę dzie cie) [J 8,36] z rę ko pi su 381 Świę te go Ger ma na, czyli
Pa ry skiej Bi blio te ki Na ro do wej, lat. 12415.104 Po nad to trze ba do dać, że inny
rę ko pis, Świę te go Ger ma na 383, obec nie Pa ry skiej Bi blio te ki Na ro do wej
lat. 12453: Fi li ho mi nis, spe cu la to rem [35*] de di te do mui Isra el... ex me
(Synu człowieczy, uczyniłem cię stróżem dla domu Izraelowego... ode mnie)
[Ez 33,7],105 któ ry jest ja kie goś bi sku pa do swe go lu du, jest z wszel kim
praw do po do bień stwem Pio tra Lom bar da: wy ja śnia nie Apo sto ła (923 D –
924 A) pach nie na uką Mi strza; i po now nie znaj du je się te mat: „py cha jest
pierw szym grze chem od cho dzą cych od Bo ga, ostat nim zaś po wra ca ją cych
do Pana” (924 A-B). Stąd widać, że wśród wymogów naświetlenia wieku XII
znaj duje się nie wąt pli wie no we i peł ne wy da nie ka zań Mi strza Lom bar da,
z ru bry ka mi, gdzie się znaj du ją, oraz z pew nym do cie ka niem co do źró deł.
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100 W Księ dze IV, Dys tynk cji 24, roz dzia le 10, n. 2, s. [401]n.
101 Roz pra wia się o au to rze li stu i cza sie uło że nia. Zo bacz PLS IV,1820; a zwłasz cza 

C. Silva Ta ro uca, No vi stu di sul la an ti che let te re dei Pa pi, w Gre go ria num 12(1931)588n.
Nie wia do mo, czy ta za sa da obo wią zy wa ła wszę dzie. Nad to o na sta wie niu du cho wień stwa
zo bacz: M. Peuch maurd OP, Le prêtre mi ni stre de la pa ro le dans la théolo gie du XIIe siècle
(Ca no ni stes, mo ines et cha no ines), w RTAM 29(1962)52-75.

102 Że to pra wo nie do tknę ło je go dzieł szkol nych, wy ni ka z pier wot nej Glo sy do Apo -
sto ła, o któ rej cza sie zo bacz wstęp do to mu I, s. [82*]nn.

103 Wśród tych, któ re za le żą ra czej od glos do Sta re go Te sta men tu, zo bacz n. 6, 13, 22,
23, 25, 28; do wcze śniej szych od Sen ten cji za li cza my n. 12, 14, 15, 16.

104 PL 171,942 C – 944 D. Znaj du je się ta kże w rkp. Pa ry skiej Bi blio te ki Na ro do wej lat.
13752 oraz 18096, k. 50, we dług B. Hauréau, No ti ces et extra its II,225. Miej sca rów no le głe
znaj du ją się w ka za niu 24; po gląd o tro ja kiej wol no ści za le ży od Sen ten cji, Księ ga II, Dys -
tynk cja 25, roz dzia ły 8-9 (I,466-469).

105 PL 171,921 B – 924 B.



Bez tego nie mo że my po jąć sze ro ko ści i głę bi Mi strza w dzie dzi nie bi blij -
nej, czy na uko wej w dzie dzi nie mo ral nej.

C. Glosa do Izajasza

Aby na sze ba da nia nie wy da ły się błęd nym ko łem, trze ba po stę po wać
me to dą in duk cyj ną, tak aby na przy kład z wie lo krot ne go ko rzy sta nia z Księgi
Iza ja sza wraz z ja kąś glo są do niej, któ ra pra wie za wsze wy kra cza po za
Glossa or di na ria, wnio sko wać, że Mistrz rze czy wi ście ja kąś Glos sa so bie
spo rzą dził. Na sze uza sad nie nie po cho dzi ze zna nych już źró deł, mia no wi -
cie z księ gi Sen ten cji oraz z ka zań Mi strza.106 Zga dza my się, że w swo ich
Sen ten cjach ni gdy czy tel ni ków nie od sy ła do swej Glo sy na Iza ja sza, i słusz -
nie, bo jej ni gdy nie opu bli ko wał. Co wię cej, na wet nie ka żde od wo ła nie
się do pro ro ka wy ma ga ja kiejś glo sy; nie kie dy bo wiem tekst za le ży od
innych źró deł.107 Mi mo to nie raz sam tekst Sen ten cji zda je się do ma gać
jakiejś glo sy, któ rej nie ma w Glos sa or di na ria, jak na Iz 9,6: Syn jest nam
da ny (tom I, s. [155]n); al bo na Iz 48,16 (tom I, s. [132]); mo że ta kże na
Iz 30,26 (tom II, s. [546]) oraz na Iz 60,19 (tom II, s. [547]), cho ciaż i tu 
i tam wy star czy Glos sa in ter li ne aris do tych uryw ków.

Czy spra wa pa da z bra ku oczy wi sto ści w księ dze Sen ten cji? By naj mniej,
dla te go  że wie le ka zań, któ re prze ja wia ją ja kieś szcze gól ne upodo ba nie
wo bec Iza ja sza, do wo dzi rów nież, że Mistrz nie raz w swo im wy kła dzie świę -
te go tek stu wy kra cza po za Glos sa or di na ria. Tak już w pierw szym ka zaniu,
De ad ven tu, wy kła da jąc dwa wier sze Pro ro ka: Oto ja za ło żę w fun da men -
tach Sy jo nu ka mień wę giel ny, kosz tow ny, do świad czo ny, [28,16]; a gdzie
in dziej: Po ło żę na Sy jo nie ka mień ob ra zy i zgor sze nia [por. 8,14], o róż-
nych skut kach [36*] te go ka mie nia w ży ciu ludz kim opo wia da, któ rych nie
znaj du je się w Glos sa or di na ria.108 Po tem tro chę ni żej do Iz 11,2: I spo -
cznie na nim Duch Pań ski, ka za nie zda je się wska zy wać in ną glo sę. Że taka
glo sa, mia no wi cie Mi strza, do tąd hi po te tycz na, za le ża ła by od Glos sa or di -
na ria, wi dać ni żej (PL 171,375 A), gdzie sło wa Pro ro ka: Oto imię Pań skie
przy cho dzi z da le ka [Iz 30,27] wy ło żo ne są zgod nie z Glos sa or di na ria:
„Imię Pań skie, to jest «Syn w imie niu Oj ca»”.109 Stąd wy da je się, że Glo sa
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106 O ja kimś Pro lo gus ma gi stri pe tri lom bar di in ysa iam pro phe tam (Pro log Mi strza
Pio tra Lom bar da do Iza ja sza Pro ro ka) zo bacz wy żej: wstęp do to mu I, s. [115*] i [117*].

107 I tak wie lo krot nie Mistrz czer pie z Sum ma sen ten tia rum, jak w to mie I: [105], [273],
[354]n, [377] i [379]; nie kie dy z De kre tu Gra cja na, jak ni żej: [315], [344], [377].

108 Zo bacz PL 171,371 A -D; oraz Glos sa or di na ria do te go uryw ka (wy da nie: We ne cja
1586, tom IV, kar ta 53). Mi mo to tro chę da lej Mistrz po wra ca do Glos sa or di na ria, gdy wy -
kła da, że „peł nia ła ski sied mio po sta cio wej”, czy li sie dem da rów, to sie dem nie wiast [Iz 4,1]:
„nie wia sty, bo nikt nie ro dzi się Bo gu, jak tyl ko przez Du cha” (PL 171,372 A). A na wet co
na stę pu je (372 B) za le ży na pa zno kieć od te jże Glo sy.

109 Glos sa or di na ria, IV, kar ta 57c.



Mi strza le d wie by ła by czym in nym, niż ja kąś glo są do Glos sa or di na ria, jak
spraw dza się wie lo krot nie w na stę pnych.

Oka zu je się to, być mo że, w ka za niu 2 (PL 171,376 B – 382 C), gdzie coś
zręcz nie jest do da ne do wy ja śnie nia Iz 21,11: Wo ła ją na mnie z Se iru:
Stróżu, co z no cy? Wraz z Glos sa or di na ria (kar ta 42c), „Se ir tłu ma czy się
na je żo ny i wło cha ty”, lecz nie co ni żej zwa ny jest ta kże miej scem stra chu 
i głę bo kiej pu sty ni [Pwt 32,10], pod czas gdy noc mó wi się, że jest „wad 
i nie wie dzy, mę czar ni i nę dzy” (378 C -D). Wresz cie ja kąś no wą glo sę stosuje
się do Iz 21,12: „Rzekł stróż: przy szło za ra nie i noc: noc mia no wi cie nie -
wier no ści i nie wie dzy. Noc śle po ty i wad przy szła nie gdyś, lecz obec nie jej
nie ma, po nie waż przy szło za ra nie, gdy sie dzą cym w kra inie cie nia śmier ci
zro dzi ło się świa tło” (379 B -C).

D. Glosa do Księgi Wyjścia

Ta kże we dług Księ gi Zmar łych Świę tej Ma ryi Pa ry skiej wśród ksiąg gloso -
wa nych Mi strza wy li czo nych jest „w Sta rym Te sta men cie... pięć ksiąg Mojże -
sza”;110 z nich wy bierz my za prze wo dem Mi strza Księ gę Wyj ścia, dla te go że
po Księ dze Ro dza ju czę ściej przy ta cza na jest we wszyst kich Księ gach Sen -
ten cji. Że by czy tel ni ka nie nu dzić ga da tli wym roz trzą sa niem, to tyl ko wy -
star czy po wie dzieć, że mia no wi cie Glo sa Mi strza do Księ gi Wyj ścia za le ży
od Glos sa or di na ria do tej księ gi. Oka zu je się to we wszyst kich Księ gach
Sen ten cji; a na wet bar dzo czę sto Mistrz nie wy kra cza po za nią, lecz przy ta -
cza ze wszyst ki mi błę da mi ory gi na łu.111 [37*] Dla te go nie trze ba na sze go
tek stu ob cią żać ty sią cem dro bia zgów. Je śli py ta się, co no we go, mia no wicie
co Mistrz do dał do Glos sa or di na ria, aby spo rzą dzić swo ją glo sę, trze ba
po wró cić, jak od no śnie Księ gi Iza ja sza, do je go ka zań, o wie le mniej zaś
do Sen ten cji.

Co do ty czy ka zań Mi strza, znaj du je się nie mniej niż szes na ście miejsc,
gdzie przy ta cza ne są, a nie raz wy ja śnia ne, sło wa Księ gi Wyj ścia, cza sem
według Glos sa or di na ria, cza sem z tej, cza sem z tam tej stro ny. Na przy kład
w kazaniu 25, gdzie Mojżesz, który „odkąd zaczął słyszeć słowa Boga, poczuł
się obciążony ludzką słabością, że nie tylko do odpowiadania Bogu, lecz nawet
do mówienia z nim wyznaje się bezsilny”, usprawiedliwia się: Proszę, Panie!
Nie je stem wy mow ny od wczo raj sze go i dziś trze cie go dnia (Wj 4,10), tekst
wy ja śnio ny jest we dług Ory ge ne sa, tak jak w Glos sa or di na ria.112
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110 Zo bacz wstęp do to mu I, s. 20*.
111 Zo bacz Księ ga I, Dys tynk cja 8, roz dział 1, n. 3 oraz przy pis na s. [95]; nie raz na wet

Grze go rzo wi Wiel kie mu przy pi su je się pi smo o Księ dze Wyj ścia, z po wo du je go obec no ści
w tej Glo sie (zo bacz Księ ga I, s. [498] i [570]; oraz Księ ga II, s. [113]); rów nież do Księ gi
Ro dza ju (Księ ga I, s. [323]; a raz do Psal mów (Księ ga II, s. [513]).

112 PL 171,872 B; z Glos sa or di na ria, I,132c; z Ory ge ne sa, In Exo dum ho mi lia, 3, n. 1
(PG 12,310 A -B; Die Grie chi schen Chri stli chen Schri ft stel ler der er sten drei Jahr hun der te
[GCS], tom XXIX, Ory ge nes VI,161n).



Z dru giej stro ny w ka za niu 14: Egre de re de ter ra tua (Wy nijdź z zie mi
two jej) [Rdz 12,1], kie dy Mistrz po wo łu je się na Wj 3,18  (we dług wy dawcy
A. Be au gen dre, lecz na praw dę J. J. Bo urassé), a ra czej Wj 5,3: Bóg Hebraj -
czy ków we zwał nas, aby śmy szli trzy dni dro gi na pusz czę, uży wa nie wie -
lu tyl ko słów Glos sa in ter li ne aris, pod czas gdy tekst dłu go i sze roko
wy ja śnia ny jest przez sa me go Mi strza.113

Po tem w ka za niu 22, In Pa ra sce ve, za ty tu ło wa nym przez wy daw cę: 
De lau di bus sanc tae cru cis,114 w pierw szej czę ści (686 B -C) wy ja śnia 
Wj 4,3-4 o la sce Mo jże sza, któ ra zmie ni ła się w wę ża. Mistrz za le ży tu od
Glos sa or di na ria do te go uryw ka (k. 132a), gdzie przy to czo ny jest Grze -
go rz115 i Izy dor.116 Nie co ni żej (686 D) mó wi, że la ską jest Syn wcie lo ny, jak
w Glos sa do Wj 7,11-12 (k. 137 c -d); cze mu do da je wy ja śnie nie Ory ge nesa
(686 D – 687 A), że „la ska, któ rą Egipt jest znie wo lo ny a fa ra on po ko na ny,
to krzyż Chry stu sa, któ ry po ko nu je świat i  księ cia te go świa ta” (kar ta
137c).117 Do tąd, jak wi dać, Glos sa na Wj 4. Po tem przed za koń cze niem
kaza nia Mistrz zno wu (694 C) wra ca do Glos sa na Wj 12,7: We źmiesz
[Wulga ta: we zmą] ze krwi ba ran ka i po ło żysz [po ło żą] na oba po dwo je 
i na na pro żni ki do mów, [38*] wraz z Glos sa or di na ria (kar ta 146c) 
z dzieł ka Pa te riu sza o tym uryw ku Księ gi Wyj ścia.118

Lecz ty le na te raz! By na sze roz trzą sa nie nie sta ło się ucią żli we, wy star -
czy za zna czyć ka za nia Mi strza, gdzie z roz ko szą wy ja śnia proś bę Mo jże sza:
Je ślim te dy zna lazł ła skę przed ob li czem two im, ukaż mi twarz two ją...
Ukaż mi chwa łę two ją [Wj 33,13.18]; oraz od po wiedź Naj wy ższe go: Nie
bę dziesz mógł wi dzieć ob li cza me go; nie mo że bo wiem czło wiek uj rzeć
mnie i żyw po zo stać. I jesz cze: Oto jest, rze cze, miej sce u mnie, i sta niesz
na ska le. A gdy  bę dzie prze cho dzi ła chwa ła mo ja, po sta wię cię w roz pa -
dli nie ska ły i za kry ję pra wi cą mo ją, aż mi nę. I odej mę rę kę mo ją i uj rzysz
tył mój: lecz ob li cza me go wi dzieć nie bę dziesz mógł [Wj 33,20-23].

W ka za niu 3, De ad ven tu Do mi ni: I uj rza łem in ne go Anio ła moc ne go...
a ob li cze je go by ło ja ko słoń ce [Ap 10,1-2],119 Mistrz glo su je: „O ob li czu
swo im po wie dział Mo jże szo wi: Nikt nie uj rzy ob li cza me go i żył bę dzie.
Nie mo że bo wiem ktoś, bę dą cy jesz cze w cie le śmier tel nym, spoj rzeć w ob -
li cze Bó stwa, na wet gdy by był Mo jże szem. Lecz po wie dzia no mu: Stań 

113 PL 171,856 A – 857 A; Glos sa or di na ria na Wj 5,3 (134b).
114 PL 171,685 D – 695 D.
115 Mia no wi cie w pew nym uryw ku, (n. 3). przy pi sa nym przez Pa te riu sza Ho mi liis in 

Hie ze chi he lem Grze go rza Wiel kie go (CCL 142,412; i PL 79,726 A -B). 
116 Pseu do -Izy dor, Qu aestio nes in Exo dum, roz dział 8, n. 2 (PL 83,290 B), o któ rych

zobacz R. E. McNal ly, The Pseu do -Isi do rian «De Ve te re et No vo Te sta men to Qu aestio nes»
w Tra di tio 19(1963)37-50.

117 Z Ory ge ne sa: ho mi lia IV in Exo dum, n. 6 (PG 12,321 B -C; GCS 29,177).
118 PL 79,729 C -D.
119 Wy da nie: D. Van den Eyn de, Deux ser mons inédits de Pier re Lom bard, w Mi scel la -

nea Lom bar dia na (No va ra 1957)78.
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w roz pa dli nie ska ły, a gdy bę dę prze cho dził, uj rzysz tył, nie ob li cze. Obli -
czem jest: Na po cząt ku by ło Sło wo;120 ty łem: Sło wo cia łem się sta ło. 
To ni ższe więc, to jest je go czło wie czeń stwo, bę dzie my mo gli wi dzieć, lecz
tyl ko je śli sta nie my w roz pa dli nie ska ły; to zna czy, je że li bę dzie my mie li
wia rę Chry stu sa, o któ rym po wie dzia no: Ska łą zaś był Chry stus.”121 Lecz
za iste bar dzo ma ło, al bo nic nie ró żni się od Glos sa or di na ria do te go
uryw ka.

Wresz cie w ka za niu 4, De Na ta li,122 któ re za le ży od Glos sa in Apo stolum
oraz od Księ gi Sen ten cji,123 wy ja śnie nie te go tek stu Księ gi Wyj ścia nie wie -
le ró żni się od Glos sa or di na ria,124 czy li od ka za nia po przed nie go (PL
171,385 C). Wy da je się, że to sa mo na le ży po wie dzieć o ka za niu 27, gdzie
po wtó rzo na jest, lecz bez glo sy, Wj 33,22: Stań w roz pa dli nie ska ły (438
B); a ta kże o ka za niu świe żo przy pi sa nym Mi strzo wi: Si Fi lius vos li be ra ve -
rit (PL 171,944 A -B), gdzie ukaż mi ob li cze two je jest wo ła niem du szy kon -
tem pla tyw nej.

Co stąd mo żna wy wnio sko wać, jak tyl ko że Glo sa Mi strza do Księ gi Wyj -
ścia tak po stę po wa ła za ową Glos sa or di na ria et in ter li ne aris, że nie mal
ni czym in nym nie by ła, niż ma łą glo są do owej Glo sy? Za pew ne dla te go
nigdy nie ze chciał prze ka zać swej glo sy księ ga rzom. 

[39*] Rozdział V

ŚWIADECTWA PO LOMBARDZIE

Je śli cho dzi o na sze go Mi strza i je go dzie ła o Sło wie Bo żym, po śmier ci
Pio tra Po że ra cza bar dzo ma ło jest ta kich, któ rzy, oprócz Glo sy do Psal mów
i dru giej do Apo sto ła, wspo mi na ją pra ce Lom bar da nad Pi smem Świę tym.
Nie brak mi mo to kil ku wier nych świad ków, od sa me go Po że ra cza aż do
Mi strza Ste fa na Lang to na oraz Hu go na ze Świę te go Ka ra, za ko nu ka zno -
dziej skie go.

A. Piotr Pożeracz (Comestor)

Nie bez zgor sze nia, (bar dzo ma łe go wpraw dzie), zna leź li śmy ja kichś
nowo cze snych, któ rzy na dal wie rzą, iż Piotr Po że racz, dzie kan Troy es,

120 J 1,1 oraz 1,14.
121 1 Kor 10,4.
122 PL 171,385 C.
123 Nie rzad ko treść czer pa na jest z Glo sy na List do He braj czy ków, roz dział 2, 10 oraz

14-15 (PL 191,420n i 423 C; a ta kże z Księ gi III Sen ten cji: Dys tynk cja 1, roz dział 1; Dys tynk -
cja 9, roz dział 3; i Dys tynk cja 23, roz dział 7.

124 Do Księ gi Wyj ścia 33, 20n (I,203a -b).
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przybył do Pa ry ża do pie ro po śmier ci Lom bar da (3 V 1160),125 a mia no wi -
cie w ro ku 1164, gdy na stą pił po Mi strzu Odo nie na urzę dzie kanc le rza
Kościo ła Pa ry skie go. Z do ku men tów zaś ja sno wy ni ka, że Odon z So is sons
był kanc le rzem przy naj mniej od ro ku 1160 do 1166, al bo mo że aż do
następ ne go ro ku, za nim udał się do klasz to ru Our scamp.126 A z in nych
doku men tów i świa dectw, czy sa me go Po że ra cza, czy in nych, ja sno wy nika,
że Po że racz wie le lat uczęsz czał do szkół Lom bar da, któ re go na stęp cą był
w szko łach Świę tej Ma ryi.

Z dru giej stro ny, ta kże w Pa ry żu wi ta ny jest ja ko dzie kan,127 mia no wi -
cie Troy es, dla te go że nie miał żad ne go be ne fi cjum u Świę tej Ma ryi czy li 
w Koś - [40*] cie le Pa ry skim. Co wię cej, z pew nej se rii ka zań w rkp Troy es
1315,128 wi dać, że nie rzad ko od wie dzał ro dzin ne mia sto: raz przy naj mniej
na Wiel ka noc (n. 39-40); na sy nod (n. 46); aby wziąć udział w za ślu bi nach
swej sio stry (n. 43): „Za pro szo ny bym uczest ni czył w za ślu bi nach na szej
sio stry”); raz zno wu „pod czas uro czy ste go po stu, któ ry ko ściół od pra wia
we wrze śniu” (n. 79), kie dy, jak wi dać, był w szko le; raz przy naj mniej na
Bo że Na ro dze nie (n. 131), praw do po dob nie zaś wię cej ra zy (n. 1-4, 11).
Nie mniej po nie waż rę ko pis na le żał nie gdyś do bi blio te ki Opac twa
Clairvaux i dla te go po cho dził za pew ne z Pa ry ża, na sze wy ja śnie nie w pe -
wien spo sób ku le je.

Że zaś w Pa ry żu był uczniem Pio tra Lom bar da nie spo dzie wa ne świa dec -
two znaj du je się, cho ciaż bez je go imie nia, w słyn nym dzie le Wal te ra Wik -
to ry na Con tra qu at tu or la by rin thos Fran ciae! Bo wśród Uzu peł nień
późniejszych129 (nazwa ta pochodzi od wydawcy P. Glorieux) rubryka autora

125 Zo bacz wstęp do to mu I, s. [40*]-[43*], gdzie nie do kład nie od ró żnia my sam dzień
śmier ci Lom bar da, V Non ma ja, (czy li 3 te go mie sią ca) we dług Księ gi Zmar łych ko ścio ła Świę -
tej Ma ryi, od ró żnych uro czy sto ści od pra wia nych w Pa ry źu. Te u Świę te go Mar ce le go naświe -
tla Dom. Le beuf (1754): „W chó rze, mię dzy or łem a sank tu arium jest gro bo wiec słyn ne go
Pio tra Lom bar da, Bi sku pa Pa ry ża, zmar łe go w 1160... Ta rzeź ba i na pis, cho ciaż daw ne, nie
są z cza su je go śmier ci, lecz wię cej niż sto lat póź niej sze, jak mo żna wnio sko wać z wy so ko -
ści je go mi try. Ba ka ła rze i Li cen cja ci Fa kul te tu Pa ry skie go od pra wia ją ka żde go ro ku słu żbę
Bo żą w tym ko ście le dnia 20 lip ca” (Hi sto ire de la vil le et de to ut le dio ce se de Pa ris, 
I -1,196n).

126 Zo bacz: I. Bra dy, Pe ter Lom bard: Ca non of No tre -Da me, w RTAM 32(1965)288n;
doku men ty z lat 1166/67 wy dał J. De po in, Re cu eil de char tes et do cu ments de S -Mar tin -
-des -Champs (Ar chi ves de la Fran ce mo na sti que, 16), II, nn. 391 i 462, s. 296, 391n. Zo bacz
ta kże: L. Hödl, Die Qu aestio nen li te ra tur des Odo von Our scamp, w je go stu dium Die
Geschich te der scho la sti schen Li te ra tur und der The olo gie der Schlüssel ge walt (BGPT MA
XXXVIII, ze szyt 4),116-141.

127 W Glos sa przy pi sy wa nej nie gdyś Pio tro wi z Po itiers; zo bacz tekst w na szym wstę pie
do to mu I, s. [127*].

128 Zo bacz: J. B. Schney er, Re per to rium der la te ini schen Ser mo nes des Mit te lal ters
(BGPT MA XLIII, ze szyt 4), 636-647; on giś rkp M 43 Bi blio te ki opac kiej Cla irvaux, jak wska -
zu je La Bi bliothèque de Cla irvaux du XII au XVIII siècle, Pa ryż 1(1979)199.

129 P. Glo rieux, Le Con tra Qu at tu or La by rin thos Fran ciae de Gau thier de Sa int -Vic tor,
w AH DL MA 19(1952)304nn.
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brzmi: O dia lek ty ce Eu no miu sza i Lom bar da oraz (Pio tra) z Po itiers już
daw no po tę pio nej na świę tych so bo rach.130 Naj pierw (z Au gu sty nem) wy -
śmie wa dia lek ty kę i błąd Eu no miu sza, do któ re go po tem do łą cza Lom bar -
da i Pio tra z Po itiers; wresz cie jesz cze póź niej do łą cza ucznia Lom bar da bez
imie nia. Po nie waż zaś Piotr z Po itiers na stą pił w szko łach po Po że ra czu, to
kto jest tym bez i mien nym uczniem? Lecz naj pierw prze czy taj my sam
tekst.131

O dialektyce Eunomiusza i Lombarda oraz (Piotra) z Poitiers
już raz potępionej na soborach świętych

Au gu styn w księ dze O Trój cy:132 „Śmiesz na jest dia lek ty ka Eu no miu sza, od
któ re go po cho dzą błęd no wier czy Eu no mia nie. On gdy nie mógł po jąć, nie chciał
ta kże wie rzyć, że Je dy ne Sło wo Bo ga, jest sy nem Bo ga z na tu ry, to zna czy zro -
dzo nym z sub stan cji Oj ca, po wie dział, że nie jest sy nem na tu ry al bo sub stan cji,
lecz sy nem wo li Bo ga.” 

Hej, Ka to lic ka mat ko, Ko ście le! Po wiedz i ty, jak ca ły i bez piecz nie mó wisz,
powiedz i ty, powiadam, powiedz: Śmieszna, co więcej już na Nicejskim i innych
[41*] so bo rach po tę pio na zo sta ła dia lek ty ka i prze wrot na na uka *Pio tra133 Lom -
bar da i (Pio tra) z Po itiers.*

„On po nie waż nie mógł po jąć, a uwie rzyć nie chciał, że Jed no ro dzo ny Syn
Bo ga jest sy nem Bo ga z na tu ry, to je st134 z sub stan cji Oj ca zro dzo nym, mó wi 
że nie jest sy nem na tu ry al bo sub stan cji.” Wy zna je 135 jed nak, że je że li nie z sub -
stan cji Oj ca, to przy naj mniej choć zro dzo ny z Oj ca, „po nie waż być Oj cem nie
jest być czymś, cze go po ni żej się do wo dzi.”

„Py ta się, rze cze,136 czy Oj ciec mógł al bo chciał zro dzić Sy na. Na co mó wi -
my: Móc i chcieć zro dzić Sy na nie jest móc coś, po nie waż być Oj cem nie jest
być czymś.” Wy ni ka więc z te go, że być Sy nem, lub być Du chem Świę tym, nie
jest być czymś.

*Stąd i uczeń je go:137 „O tym zwro cie, po wia da, Bóg z Bo ga, mo żna po wie -
dzieć, że nie jest o Bo gu orze ka ne nic [czy taj: ani] we dług isto ty, ani we dług
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130 Ta mże, s. 320-334.
131 Jak tam jest za war ty na s. 320, li nia 12-35.
132 Księ ga XV, roz dział 20, n. 38 (PL 42,1087; CCL 50 A,515;  Sen ten cje Lom bar da, Księ -

ga I, Dys tynk cja 6, roz dział je dy ny, n. 1.
133 Sło wa wy pi sa ne po mię dzy dwie ma gwiazd ka mi są przy pi sa mi sa me go Wal te ra (zo -

bacz: P. Glo rieux, 195).
134 id est Lom bard, idem Glo rieux.
135 Tekst wy da je się za le żny od te go sa me go nu me ru 1, Dys tynk cji VI, Księ gi I: „lecz

synem wo li Bo ga”; po tem na stę pu ją sło wa z Księ gi I, Dys tynk cji VII, roz dzia łu 1, n. 1.
136 Spo rzą dzo ne z tej sa mej Dys tynk cji VII, roz dzia łu 1, n. 1; ostat nie zaś sło wa z za koń -

cze nia te go nu me ru.
137 Cho ciaż przy pi sa ne ucznio wi, sło wa te znaj du ją się w Sen ten tiae Pio tra z Po itiers, I,

roz dział 19 (wyd. Mo ore -Du long, tom I, s. 165n; PL 211,876 B), z wy ja śnie niem: „bo re gu -
ła ta da na zo sta ła o nie złą czo nych.” Że zaś za iste są one Po że ra cza, wy ni ka z Glo sy do Sen -
ten cji przy pi sa nej on giś Pio tro wi z Po itiers: „Lecz je że li te mia na orze ka ne są o Bo gu we dług



od nie sie nia.”138 I mó wi ten sam* (Piotr z Poi - [42*] tiers):139 „Syn nie jest z cze -
goś, to zna czy nie jest z isto ty, tak że 140 coś bie rze się ni ja ko; coś bo wiem i coś
in ne go od no szą się do isto ty; ktoś i ktoś in ny do oso by. Stąd mó wi my, że tym
mia nem ktoś, al bo je den, ni cze go o Bo gu się nie twier dzi, tak jak i in ny mi
liczeb ni ka mi. Imię więc oso by ozna cza sub stan cję, nie usia lecz hy po sta sis. My
więc po mi ja jąc te go ro dza ju dwu znacz no ści,141 mó wi my: Syn nie jest z cze goś,
po nie waż nie jest z isto ty. Nie na le ży dla te go za kła dać, że Syn jest z ni co ści,
ponie waż prze cze nie wię cej usu wa, niż twier dze nie za kła da; usu wa bo wiem
isto tę* z oso bą.”

Dla te go Po że racz jest pierw szym z wia ry god nych świad ków co do dzieł
swe go Mi strza, a na wet i naj pierw szym. Że Lom bard glo so wał Ewan ge lię
Łu ka sza, a ta kże Ma te usza, świa dec two je go już sły sze li śmy. Zda je się ta kże
na su wać, przy naj mniej z mil cze nia, że Mistrz glo so wał Ewan ge lię Mar ka,
gdyż w swej wła snej glo sie do niej po wia da, „po nie waż jest na śla dow cą
Ma te usza,142 ta kże dla trud no ści daw ni go po mi nę li, nie czy tał go ani Mistrz
An zelm, ani Mistrz Ra dulf, je go brat.143

Na stęp nie, zda je się nie wprost od no sić do pew ne go wy ja śnie nia Mi strza
na Ewan ge lię świę te go Ja na: Gdy bym nie przy szedł i nie mó wił im, nie
mie li by grze chu [J 15,22]. Bo w za gad nie niach Po że ra cza: Pe tre, Sa ta nas
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isto ty, jak ostoi się re gu ła owa imion ozna cza ją cych isto tę, mia no wi cie że wszyst kie orze ka -
ne są o po szcze gól nych oso bach i o ka żdej z osob na i ra zem?... Te go ro dza ju zaś za rzu ty
nie do ty czą Po że ra cza. Nie mó wi bo wiem, że te i po dob ne mia na orze ka ne są o Bo gu we -
dług isto ty, al bo orze ka ją Bo żą isto tę. Nie twier dzą bo wiem cze goś, lecz tyl ko wy klu cza ją.
Gdy bo wiem mó wi się: ’Oj ciec i Syn są po dob ni lub rów ni’, choć zda je się twier dzić, ma
moc za prze cze nia. I jest to sa mo, jak by się rze kło: w ni czym nie po dob ni, w ni czym nie -
równi” (Rkp. Bam ber ga, Patr. 128, k. 34; zo bacz: A. Land graf, Re cher ches sur les écrits de
Pier re le Man geur, w RTAM 3[1931]294).

138 Rzecz bar dzo cie ka wa, iż Mistrz Piotr Po że racz, uczeń Lom bar da, nie jest wspo mnia -
ny przez Wal te ra. Lecz nie za po mi naj my, że przy ja ciel opac twa Świę te go Wik to ra, któ ry nie
je den raz tam gło sił ka za nia, Po że racz, był ta kże kanc le rzem Pa ry skim, a stąd wśród mo -
żniej szych i god niej szych Ko ścio ła Pa ry skie go. Stąd wi dać dla cze go nie zno si ty tu łu roz praw
Con tra Qu inque La by rin thos Fran ciae! (Prze ciw ko pięciu la bi ryn tom Fran cji). Mistrz Piotr
zmarł, jak się zda je w Pa ry żu, 22 paź dzier ni ka 1178, ja ko ka no nik re gu lar ny Świę te go Lu pa
w Troy es, po cho wa ny zo stał u Świę te go Wik to ra, jak świad czy Księ ga Zmar łych Świę te go
Lu pa: „Zmarł mistrz Piotr Po że racz, dzie kan Świę te go Pio tra i ka no nik Świę te go Lu pa, który
po cho wa ny zo stał u Świę te go Wik to ra Pa ry skie go” (zo bacz: A. Lo gnon, Obi tu aires de la
Pro vin ce de Sens, Pa ryż 4[1923]297 C).

139 Tekst spo rzą dzo ny z ró żnych wąt ków Księ gi I, roz dzia łu 5, Sen ten tiae Pio tra z Po i-
tiers (wyd.: Mo ore -Du long, I,36-37; al bo w prze kła dzie Oj ca Hu go na Me tho ud, PL
211,807n).

140 ut Piotr z Po itiers, aut Glo rieux.
141 ab ba gi bus Glo rieux (Wal ter?), am ba gi bus Mo ore.
142 Sło wa są Au gu sty na, De con sen su evan ge li sta rum I, roz dział 2, n. 4: „Ma rek za nim

(Ma te uszem] idąc, wy da je się jak by je go na śla dow cą i stresz cza ją cym” (PL 34,1044; CSEL
43,4).

143 Rkp. Oxford, Bodl. Laud. Misc. 291, kar ta 93b; u B. Smal ley, So me Go spel Com men -
ta ries of the Ear ly Twel fth Cen tu ry, RTAM 45(1978)151.



expe ti vit vos,144 jed no roz pra wia o grze chu nie wier no ści oraz o nie wie dzy
z po gar dy, gdzie Po że racz w pe wien spo sób prze ciw sta wia po gląd Mi strza.
Bar dziej wi docz ny jest spór o Sen ten cje, Księ ga II, Dys tynk cja 22, roz dział
5,145 niż ja kaś glo sa do te go uryw ka. Nie mal ta sa ma nie ja sność poja wia się
wo kół pew ne go wy ja śnie nia Lom bar da do Apo ka lip sy 22,11: Plu ga wy
niech jesz cze plu ga wie je: mia no wi cie czy znaj du je się w je go glosie do tej
Księ gi, al bo ra czej w ja kimś roz trzą sa niu w Sen ten cjach, Księdze II, Dys -
tynk cji 36, roz dzia le 1, n. 2.146 Jak zaś wy - [43*] ja śnia się w pew nym szere -
gu za gad nień w Pa ry skim rkp Ma za ri nich 1708, k. 260, a ta kże i pod tym
sa mym roz dzia łem Sen ten cji, Księ gi II, w glo sie Ne apo li tań skie go rkp. VII
C 14, kar ta 121v,147 z więk szą pew no ścią od no si się to do Sen ten cji Mi strza.

Co do Sta re go Te sta men tu ten sam uczeń i na stęp ca Mi strza ja sno wy -
ka zu je, że Lom bard glo so wał w szko łach Dwu na stu Pro ro ków Mniej szych;
mia no wi cie, jak się zda je, miał przed so bą, czy li w swo ich rę kach, ja kąś
poprzed nią glo sę, któ rą dla te go na no wo glo so wał. Bo ury wek Amo sa 5,3:
W mie ście, z któ re go wy cho dzi ło ty siąc, zo sta nie się w nim stu, a z któ -
rego wy cho dzi ło stu, zo sta nie w nim dzie się ciu w do mu Izra elo wym,
Poże racz wy ja śnia w tym sa mym sze re gu za gad nień Pe tre, Sa ta nas:148

Dru gi ar ty kuł. Py ta się czy z do sko na łej mi ło ści mo że być zej ście do nie do sko -
na łej. I Mi strza, po wia da, usły sza łem wąt pią ce go w to... Prze ciw ne zaś te mu
stano wi sku zda je się, co czy ta się w Dwu na stu Pro ro kach: W mie ście, z któ re -
go wy cho dzi ło ty siąc, wy cho dzi ło tyl ko stu, a z któ re go wy cho dzi ło stu, wycho -
dzi ło tyl ko dzie się ciu. A Glo sa o tym uryw ku wska zu je,149 że te go ro dza ju
zej ście z ty sią ca na stu, ze stu na dzie się ciu ozna cza zej ście z mi ło ści do sko-
nałej do nie do sko na łej. Lecz po nie waż ta po wa ga zda je się ku osła bie niu te go
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144 Za gad nie nia te znaj du ją się w rkp Troy es 964 (on giś Cla irvaux H 22), kar ty 89r -232v,
gdzie na sze za gad nie nie na kar cie 92v; ja kieś ta kże w Pa ry żu, Bi blio te ka Na ro do wa, rkp lat.
18108, jak na sze (k. 99a -c).

145 Tom I, s. [446]n.
146 Ta mże s. [537]. Tekst za gad nie nia (któ re w rę ko pi sie przy pi sa ne jest Mi strzo wi Pre -

po zy ty no wi) znaj du je się w Pa ry skim rkp Ma za ri nich 1708: „Au gu styn: ‘Spra wie dli we jest,
by kto plu ga wy jest, jesz cze plu ga wiał’. A więc spra wie dli we jest, by kto jest w grze chach,
jesz cze grze szył. Więc spra wie dli we jest nie spra wie dli we. – Roz wią za nie mi strza Pa ga ni: To
mia no ‘spra wie dli we’ roz ma icie się orze ka... Mistrz Piotr Po że racz, ma jąc roz wią za nie od
Mi strza Pio tra Lom bar da, mó wi że sło wa pierw szej ko niu ga cji ozna cza ją czyn ność, jak
‘krzyw dzę’ to zna czy ‘wy rzą dzam krzyw dę’. Sło wa zaś dru giej ko niu ga cji ozna cza ja do zna -
nie, jak ‘plu ga wie ję’ (sor deo), oraz z tym sa mym źró dło sło wem od nich po cho dzą ce (sor -
de sco), to zna czy ‘sta ję się plu ga wy’. A we dług te go tak się poj mu je ‘spra wie dli we jest’ itd.
‘plu ga wie je’, to zna czy ‘niech sta je się plu ga wy’ (k. 260b).” Zo bacz: RTAM 3(1931)295n.

147 Co do tek stu, zo bacz: A. Land graf, Drei Zwe ige der Pseu do -Po itiers -Glos se zu den
Sen ten zen des Lom bar den, RTAM 9(1937)183.

148 Za gad nie nie za czy na się: „Czy ny, któ re mo gą za ist nieć w do sko na łej mi ło ści, mo gą
za ist nieć bez żad nej mi ło ści” (Troy es, rkp 964, k. 146v);  znaj du je się wraz z rów no le głym
za gad nie niem u A. M. Land gra fa, Der Ein fluss des mündli chen Unter richts auf the olo gi sche
We rke der Frühscho la stik, w Col lec ta nea Fran ci sca na 23(1953)288-289.

149 Zo bacz: Glos sa or di na ria, do Amo sa 5,3 (IV,363 C).



stano wi ska, we dług na my słu, po wia da, Mi strza, by ła ra czej ku wzmoc nie niu.
Po wie dział bo wiem, że Pro rok dla te go po ło żył gra ni ce liczb, nie po su wa jąc się
ani w tam tą, ani w tę stro nę, po nie waż ozna cza do sko na łość, by przez to wpoić,
że od do sko na ło ści nie ma zej ścia do nie do sko na ło ści. Py ta no zaś go, co ozna -
czo ne jest przez te go ro dza ju [44*] zej ście z ty sią ca na stu, ze stu na dzie się -
ciu. Na to po wie dział, że w do sko na ło ści mi ło ści mo że ktoś sty gnąć, a jed nak
do sko na ło ści nie tra ci.

Po Po że ra czu  nie wie lu jest, któ rzy po za Glo sa mi do Psal mów i do Apo -
sto ła wspo mi na ją in ne dzie ła Mi strza o Pi śmie Świę tym. Co wię cej, Piotr 
z Po itiers, „prze ło żo ny szkół Pio tra Po że ra cza”, jak go na zy wa Wal ter ze
Świę te go Wik to ra,150 wy da je się, iż znał tyl ko te. Że nie uczęsz czał do szkół
Lom bar da, jak są dzą nie któ rzy,151 wy wnio sko wać mo żna z te go sa me go
świa dec twa Wal te ra. Wresz cie gdy Po że racz zo stał kanc le rzem, „mistrz Piotr
z Po itiers otrzy mał ka te drę teo lo gicz ną”,152 aż sam zo stał ob ra ny kanc le -
rzem w 1193 ro ku. Tym cza sem zaś Glo sy Lom bar da do Ewan ge lii znał Piotr
Kan tor, z tych już przy to czo nych Po że ra cza, dla te go w swo ich Glos sae
super Unum et qu atu or (roz dział 1188) do Łk 7,43 przed kła da roz wią zanie
Lom bar da:

Wię cej wi nien, kto wię cej otrzy mał... Je że li na ogół praw dą jest: kto wię cej
winien, wię cej mi łu je, prze to Mag da le na wię cej umi ło wa ła od bło go sła wio nej
Dzie wi cy. Piotr Lom bard tak to roz wią zu je: Da ro wać uży wa się nie kie dy za miast
dać, cza sem za miast prze ba czyć. Tu ma oba zna cze nia, by tak poj mo wa no:
której więcej darował, to jest której więcej przebaczył i dał; i według tego prawdzi-
we jest: komu więcej przebaczył z popełnionych i dał z miłości, więcej miłuje.153

B. Stefan Langton

Na koń cu znaj du ją się dwaj świad ko wie, wpraw dzie dal si, lecz nie do
po mi nię cia: mistrz Ste fan Lang ton, któ ry po stu dium sztuk wy zwo lo nych
ukoń czo nym w Pa ry żu tak upra wiał świę te na uki, że jest roz po zna wa ny
wśród pierw szych mi strzów [45*] po Pio trze Kan to rze (któ ry był praw do -
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150 W: Con tra qu atu or la by rin thos Fran ciae, IV, roz dział 8, (wy da nie przy to czo ne na
s. [274]n).

151 C. Oudin na zwał go naj wier niej szym uczniem Mi strza, w swo im Com men ta rius de
scrip to ri bus ec c le siae an ti qu is, Lipsk 2(1722)1499, al bo dla te go, że w wie lu za le ży od Sen -
ten cji Lom bar da, al bo ra czej, po nie waż pew na daw na glo sa, Sum ma di vi nae pa gi nae, była
nie gdyś je mu przy pi sy wa na (zo bacz: wstęp nasz do to mu I, s. [163*], pod ha słem pseu do -
-Piotr z Po itiers).  Póź niej na zwal go: son prin ci pal di sci ple, zo bacz J. de Ghel linck, L’es sor
de la littéra tu re la ti ne au XIIe siècle I,73; oraz: élève de Pier re Lom bard, 79.

152 Tak Chro ni ca Al be ri ci Mo na chi Trium Fon tium, na rok 1169 (MGH, SS. XXIII,835);
ni żej po wia da, że Piotr z Po itiers zmarł w 1205 ro ku, po  38 la tach ja ko wy kła dow ca teo lo -
gii w szko łach.

153 Oxford, Mer ton Col le ge, rkp 212, k. 115b -c, jak wska zu je B. Smal ley, So me Go spel
com men ta ries of the Ear ly Twel fth Cen tu ry, RTAM 45(1978)155.



po dob nie je go mi strzem);154 a nie wie le póź niej Mistrz brat Hu gon ze Świę -
te go Ka ra (+1263), za ko nu ka zno dziej skie go,155 któ re go glo sy utka ne są 
z tych XII wie ku.

Nie do nas na le ży na świe tlać ogrom ny zbiór dzieł an giel skie go Mi strza
o Pi śmie Świę tym, al bo okre ślać, któ re dzie ła są je go wła sne, a któ re dzieła
są in nych, przez nie go ob ja śnia ne w pew nej glo sie do Glo sy, itd.156 Ja kim
bo wiem spo so bem mo gli by śmy okre ślić, ja kie glo sy czy tał na XII pro ro -
ków, za nim przy stą pił do pew ne go wy kła du ale go rycz ne go? Mó wi bo wiem:
„Prze czy taw szy Pi smo z glo sa mi aż do te go miej sca, mia no wi cie: Po czę ła
jesz cze [Oz 1,6], wró ci łem do po cząt ku, wy kła da jąc ale go rycz nie”.157 Co
wię cej mo żna py tać, ja kim spo so bem i na ile za le ży od po dob ne go dzie ła
Pio tra Kan to ra.158

Za da niem bo wiem na szym jest ra czej roz strzy gnię cie, czy jest wia ry god -
nym świad kiem pra cy i dzieł Mi strza Lom bar da. Że ta ki za iste jest, wy ni ka
z na szej stro ny po pierw sze z te go, iż nie któ re od mien ne od czy ty od no si
do Glos sa or di na ria, zwłasz cza w Glo sie na Iza ja sza. 

1. Na Iz 7,15: Ma sło i miód jeść bę dzie, aby umiał od rzu cać zło i obie -
rać do bro, Glos sa in ter li ne aris czy ta: „ni gdy nie otwie ra się na dzia ła nie
wad”.159 Gdzie Mistrz Ste fan pi sze:160 „Zau waż, że ta mię dzy li nio wa nie jest
ory gi nal na; gdzie my ma my w mię dzy li nio wej dzia ła nia, Lom bard ma
wido ki. Stąd praw do po dob ne jest, iż pi smo jest ska żo ne, a praw dzi we
pismo jest to: któ ra ni gdy nie otwie ra się na wi dok mę żczyn.”

2. Na Iz 8,1: I rzekł Pan do mnie: We źmij so bie księ gę wiel ką, a na pisz
na niej pi smem czło wie czym, czy ta się w Glos sa or di na ria:161 „I rzekł Pan
do mnie: Weź so bie. Naj pierw pro rok za po wia da przy szłe go Acha za; sam
Pan na ka zał, by pro sił o znak; dla te go sło wa zwra ca ją się do do mu Da wida,
i obie ca na jest dzie wi ca, ma ją ca uro dzić sy na i syn, któ ry ma się uro dzić.”
Tu Lang ton:162 [46*] „I obie cu je się, że dzie wi ca uro dzi sy na. Tak bo wiem
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154 O ży ciu Mi strza Ste fa na zo bacz: R. Fo re vil le, Étien ne Lang ton, DSpi rit. 4(1961)1495-
1502; oraz świe ższe: P. B. Ro berts, Stu dies in the Ser mons of Ste phen Lang ton, To ron to
1968, s. 1-16; J. W. Bal dwin, Ma sters, Prin ces and Mer chants: The so cial Views of Pe ter the
Chan ter and his Circ le, Prin ce ton 1970, I, 25-31.

155 Zo bacz: A. Du val, Hu gu es de Sa int -Cher, w Ca tho li ci sme 5(1962)1039-1041.
156 Zo bacz stu dia na dal cen ne G. La com be i B. Smal ley, Stu dies on the Com men ta ries of

Car di nal Ste phenLang ton, AHLD MA 5(1930)5-220; oraz Re per to rium Bi bli cum 7704-7939
(V,232-302).

157 Re per to rium Bi bli cum 7843 (V,284) a ta kże 7731, gdzie Księ gę Ro dza ju wy kła da się
two rząc ale go rie (ta mże, s. 239).

158 Zo bacz: Re per to rium Bi bli cum 7746 (V,243) i 6457 (IV,253).
159 Glos sa or di na ria et in ter li ne aris. We ne cja  4(1588)19v.
160 Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, rkp lat 14417, k. 181a, jak przy ta cza B. Smal ley, La

Glossa Or di na ria. Qu elqu es prédéces seurs d’An selm de La on, RTAM 9(1937)400.
161 Po wy ższe wy da nie, IV,21c.
162 Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, rkp lat. 14417, k. 182v; zo bacz: B. Smal ley – G. La com -

be, The Lom bard’s Com men ta ry on Isa ias and other Frag ments, w The New Scho la sti cism
5(1931)132; a ta kże Re per to rium Bi bli cum 6640,1 (IV,326).



pi sze Hie ro nim,163 a zna cze nie jest ta kie: obie cu je się, że dzie wi ca po ro dzi
sy na. Lom bard ma tak: Obie ca na jest dzie wi ca, któ ra ma uro dzić i syn, który
ma się na ro dzić.”

3. Do Iz 8,9, tekst brzmi: Zgro madź cie się na ro dy, a bę dzie cie zwy cię -
żo ne i słu chaj cie! Tu mistrz Ste fan zwra ca nam uwa gę: Spo strzeż, że Lom -
bard nie ma tu te go wy ra zu bę dzie cie zwy cię żo ne, lecz ma Hie ro nim.164

Lom bard bo wiem tak mó wi: Zgro madź cie się, na ro dy, i słu chaj cie” itd.165

4. W te jże Glo sie do Iz 8,14: I bę dzie wam po świę ce niem, a ka mie niem
ob ra że nia i opo ką zgor sze nia, gdzie czy ta się: „Ich szko łę otrzy mał Achi -
bam [Aki bas],166 któ re go uwa ża ją za mi strza pro ze li ty Akwi li”, za zna cza się,
że „Lom bard czy ta uwa ża ją”.167

5. Rów niez w tej Glo sie na Iz 9,1: „Pierw sze go cza su po ni żo na by ła
ziemia Za bu lo na: w któ rej Chry stus naj pierw gło sił i czy nił cu da,”168 glosa
Lang to na za zna cza: „W któ rej Chry stus naj pierw gło sił itd. Tak bo wiem ma
Hie ro nim;169 Lom bard zaś tak: gdzie Chry stus naj pierw gło sił.”170

Stąd ro dzi się py ta nie, czy Mistrz Ste fan miał na praw dę w rę kach glo sę
Mi strza do Iza ja sza, tym bar dziej, że Mistrz Hu gon ze Świę te go Ka ra nie
znał tych tek stów, jak wy ni ka z je go glo sy do Iza ja sza. Nie mniej w ja ki spo -
sób mo gli by śmy za prze czyć je go twier dze niom? Są bo wiem in ne tek sty,
gdzie mo żna po sta wić to sa mo py ta nie.

6. Na Oz 1,9: i ja nie bę dę wa szym, gdzie w Glos sa or di na ria 171 ten sam
tekst brzmi: i ja nie bę dę Bo giem wa szym, Mistrz Hu go ze Świę te go Ka ra
pi sze: „i ja nie bę dę wa szym. Glos sa: Bo giem. Lecz Lom bard ma w tek ście:
Pa nem”.172 Mo żna za ło żyć, że wziął to Mistrz [47*] Hu go z ja kie goś szeregu
glos Mi strza Ste fa na na Pro ro ków mniej szych.173
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163 Hie ro nim, In Isa iam III, do 8,1-4: „Gdy od po wie dział: Nie bę dę pro sił i nie bę dę
kusił Pa na [Iz 7,12], od trą ciw szy nie zbo żne go kró la, sło wa Bo ga zwra ca ją się do do mu
Dawi da i obie ca na jest dzie wi ca ro dzą ca sy na” (PL 24[1845]114 B; CCL 73,111).

164 Do te go uryw ka (PL 24,117 B; CCL 73,114).
165 Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, rkp lat., 14417, k. 183v; B. Smal ley – G. La com be, jak

wy żej; zo bacz: Re per to rium Bi bli cum 6640.
166 Zo bacz: Hie ro nim, In Isa iam III, do 8,14: „Dwa do my Na za re tu, któ re tak Chry stu sa

przyj mu ją, że nie opusz cza ją zwy cza jów Sta re go Pra wa, wy ja śnia się ja ko dwa ro dy: Szam -
mai oraz Hel lel, z któ rych po cho dzą pi sa rze i fa ry ze usze; ich szko łę otrzy mał Aki bas, któ re -
go uwa ża ją za mi strza pro ze li ty Akwi li, a po nim Me ir...” (PL 24,119 A; CCL 73,116).

167 Rkp przy to czo ny, k. 183v; B. Smal ley, ta mże; w wy da niu Hie ro ni ma (CCL 73,116, 45)
uwa ża ją czy ta się w rkp B (VIII wie ku).

168 Tak Glos sa or di na ria w wy da niu: Lyon 4(1539)24a.
169 Hie ro nim: „zie mia Za bu lo na i zie mia Ne fta le go naj pierw wi dzia ły cu da Chry stu sa”, 

a nie co ni żej: „I zgod nie z He braj skim, naj pierw mó wi się, że zo sta ła dźwi gnię ta spod cię -
ża ru grze chów, po nie waż w kra inach dwu po ko leń Zba wi ciel naj pierw gło sił Ewan ge lię”
(PL 24,124 C; CCL 73,122, 29-34).

170 Rkp przy to czo ny, k. 185v.
171 We ne cja 4(1588)334r.
172 Pa ryż 4(1530nn)284v; We ne cja 5(1754)168b; zo bacz B. Smal ley, 134.
173 O nich zo bacz: Re per to rium Bi bli cum n. 7841-7885; sze reg E, n. 7886-7897 przez

wy daw cę, Stegmülle ra, uwa ża ny jest za wąt pli wy.



7. Na Za 1,21: I przy szli ci od stra szyć ich, po „ci” do da no „rze mieśl -
nicy”, „jak Hie ro nim i Lom bard.”174 W Glos sa or di na ria „rze mieśl ni cy” sta -
no wią Glos sa in ter li ne aris (IV,407v). W Glo sie Hu go na ze Świę te go Ka ra
są wcie le ni w sam tekst: I przy szli ci rze mieśl ni cy, to jest Anio ło wie przy -
szli już prze ciw ko Ba bi loń czy kom.”175

Po nad to Mistrz Ste fan, we dług ba dań i do wo dów G. La com be, spo rzą -
dził po styl le na li sty bło go sła wio ne go Paw ła apo sto ła,176 któ re w rze czy -
wi sto ści są ja kąś glo są do Glo sy Mi strza.177 Nie ste ty jed nak za cny wy daw ca
przed sta wia ma ło przy kła dów i nie raz są tak skró to we, że za iste na uki
Mistrza nie na świe tla ją.

1. Na Rz 6,15: Cóż te dy? Czy zgrze szy li śmy [Wul ga ta: zgrze szy my], dla -
te go, że nie je ste śmy pod Pra wem, ale pod ła ską? Lang ton pi sze: Cóż więc?
Zgrze szy li śmy...?178 to za iste błęd no wier cy, któ rzy chcąc prze ko nać, że Prawo
na le ży za cho wy wać, usi ło wa li wier nych do pro wa dzić do tej nie sto sow ności,
że grze szą za wie rze niem ła sce, po nie waż nie za cho wa li Pra wa, po wstrzy -
mu ją ce go od grze chu. Po wstrzy mu ją ce go Co her cen te[m]: nie któ re księ gi,
na zy wa ne po praw ny mi, ma ją co her en tem, lecz błęd nie; a na wet księ ga
Lom bar da ma oba wy ra zy, mia no wi cie co her cen tem oraz co he ren tem (przy -
le ga ją ce go); dla te go w glo sa tu rze An zel ma co he ren tem sta no wi glo sę mię -
dzy li nio wą.179

Te za gad ko we sło wa w pe wien spo sób mo gą być na świe tlo ne tek stem
Glos sa or di na ria: „Cóż więc? Jak by: po nie waż pra wo od Bo ga, grze szy, kto
je opusz cza dla ła ski? Cóż więc? Zgrze szy my? Po nie waż nie pod pra wem,
któ re stra szy, lecz pod ła ską, któ ra do brze obie cu je; cóż więc: zgrze szy my?
To ja cyś, któ rzy [48*] gło szą pra wo ja ko przy le ga ją ce al bo po wstrzy mu -
jące i że na le ży je za cho wać.”180 Skąd nie któ re przy naj mniej wy ra zy wziął
Mistrz do swo jej Glo sy:181
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174 W Pa ry skim rkp Bi blio te ki Na ro do wej lat. 505, k. 109r; Re per to rium Bi bli cum 
n. 7860, jako część szeregu B na Dwunastu Proroków (V,287); oraz Oxford, Exeter College,
rkp 23, k. 136v, gdzie czy ta się: „I przy szli ci, rze mieśl ni cy, ścią gnąć je: tak bo wiem mó wią
Hie ro nim i Lom bard”, jak pi sze B. Smal ley, The Lom bard’s Com men ta ry..., 133. Na pró żno
jed nak szu ka li śmy te go do dat ku u Hie ro ni ma na ten ury wek (PL 25,1427n; CCL 76 A,760n).

175 Tom V,214b.
176 G. Lacombe, Studies and the Commentaries of Cardinal Stephen Langton, w AHDLMA

5(1930)5-151, zwłasz cza roz dział 11: Post il le su per Apo sto lum 52-63; oraz świa dec twa
Ottona ze Świę te go Bła że ja oraz pseu do -Hen ry ka z Gan da wy, ta mże, 14, w przy pi sach 1-3.

177 Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, rkp lat. 14443 (nie gdyś Świę te go Wik to ra 377) miał 
w rę kach te nże La com be, któ re go opis krót ko ujął ta mże 54-57; co do in nych rę ko pi sów
zo bacz: Re per to rium Bi bli cum, n. 7907-7920 (V,295-298).

178 Rkp Świę te go Wik to ra ma: zgrze szy li śmy (k. 269d), jak rów nież tekst Hu go na ze Świę -
te go Ka ra, gdzie jed nak: zgrze szy my znaj du je się w sa mej glo sie ka zno dziei (VII,39c). 
Że na le ży tu czy tać: zgrze szy li śmy, wy ni ka ta kże z wy da nia Am bro zja stra na Rz 6,5 
(PL 17[1845]103 B -C; CSEL 81-I,202,203).

179 Zo bacz: G. La com be, jak wy żej, 59, n. 1.
180 Glos sa or di na ria, We ne cja 6(1588)15a; z nie zna ne go źró dła.
181 PL 191,1408 C -D; oraz rkp Wa ty kań ski lat. 695 (= z), k. 21a.



Cóż więc? Jak by: po nie waż nie je ste śmy pod Pra wem, któ re stra szy, lecz pod
ła ską, któ ra obie cu je do bro. Cóż więc uczy ni my? Czy mia no wi cie zgrze szy my
tym za wie rze niem, że nie je ste śmy pod Pra wem, lecz pod ła ską? To mó wi li
niektó rzy, co gło si li, że pra wo na le ży za cho wać ja ko przy le ga ją ce. Apo stoł od -
rzu ca jąc to po wia da: Nie! – Al bo tak: Am bro ży:182 Po wie dzia łem, że je ste śmy
pod ła ską, nie pod Pra wem, a „po nie waż Pra wo jest od Bo ga, by mo że przez to
mu się nie prze ciw sta wiać, sam so bie się prze ciw sta wia.”183 Jak by: po nie waż
Pra wo jest od Bo ga, cóż więc po wie my? Po wie my to mia no wi cie, że zgrze szy -
my, po nie waż nie je ste śmy pod pra wem, lecz pod ła ską, to zna czy, że Pra wo
opu ści li śmy dla ła ski? Nie!

Świa dec twa Mi strza Ste fa na nie chcie li by śmy po rzu cić, ja ko opar te go na
księ gach, któ re miał w rę kach, cho ciaż na szym księ gom się sprze ci wia.

2. Na Rz 11,7. Mistrz Lang ton za gad ko wo mó wi:184 „Jak ci, któ rzy chcą,
itd.: tekst ten jest ja sny, lecz bar dziej praw dzi wy jest tekst w księ dze Lom -
bar da”. Cho dzi, jak się zda je, o po praw ne od czy ta nie ja kiejś po wa gi Au gu sty -
na, któ ra zgod nie z ru bry ką Mi strza, w rę ko pi sach „z”, karta 33c, wzię ta jest
przy naj mniej w czę ści z księ gi De pra ede sti na tio ne sanc to rum: „Wy bór
więc jest ła ski,185 a nie za sług.” Na stęp nie pod ru bry ką: Au gu styn o tym
samym:186 „Za śle pie ni są bo wiem, po nie waż nie chcie li wie rzyć, tak jak ci
uwie rzy li, po nie waż ze chcie li. Mi ło sier dzie więc i sąd w sa mych wo lach się
do ko na ły...”. Ten więc jest tekst w księ dze Lom bar da.

3. Na Hbr 2,5: Nie Anio łom bo wiem pod dał Bóg ten przy szły świat,
Mistrz Ste fan przed sta wia zda nie czy trud ność, któ rej roz wią za nia nie
mogli by śmy zna leźć bez uciecz ki do rę ko pi sów Glo sy Mi strza. Po słu chajmy
je go zda nia, za nim zba da ny bę dzie tekst:187

„Gdzie wszyst ko, na wet przy szłe, jest do ko na ne” w zrzą dze niu „we dług te go:
Któ ry uczy nił, itd.” Nie któ re księ gi tak ma ją: We dług te go Iza ja szo we go: Któ ry
uczy nił, itd., lecz ma ją błęd nie. W księ dze bo wiem Lom - [49*] bar da nie ma
te go po wie dze nia Iza ja sza; ani owa po wa ga: Któ ry uczy nił, co ma się stać, tymi
sło wa mi nie jest u Iza ja sza, ani gdzie in dziej w na szym prze kła dzie. Lecz Grze -
gorz w ory gi na le o pierw szym wi dze niu Eze chie la rze cze:188 Iza jasz w daw nym
prze kła dzie po wia da: Któ ry uczy nił to, co jest przy szłe.

43Świadectwa po Lombardzie

182 Am bro zja ster, jak nie co wy żej.
183 Am bro zja ster opusz cza  „mu” i za miast „prze ciw sta wia się” pi sze „po sta no wił”

(tamże).
184 Ni cze go in ne go tu nie za zna cza G. La com be (59, przy pis 2).
185 PL 191,1482 D – 1483 A; z De pra ede sti na tio ne, roz dział 6, n. 11 (PL 44,969), z Flo -

ru sa 210.
186 Ta mże.
187 Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, rkp lat. 14443, k. 415a; G. La com be, Stu dies, 59.
188 Grze gorz Wiel ki, Ho mi lia in Hie ze chi he lem Pro phe tam, Księ ga I, ho mi lia X, n. 26:

„Dla te go i w daw nym prze kła dzie Eze chiel po wia da: Któ ry uczy nił to. co jest przy szłe” (CCL
142,157; PL 76,896 D).



Co stąd napisał Mistrz Lombard na Hbr 2,5? Na początek zaś, czyli na:
Nie Aniołom bowiem, przytacza słowa Glossa ordinaria:189

Po wia da, że nie dba li god ni są ka ry, któ rzy gar dzą ła ską po twier dzo ną przez
apo sto łów, cu da i da ry. Tu mó wi, że Chry stus ma moc po mścić i zba wić swoich
przez mę kę śmier ci. Jak by: Nie uj dzie my za iste, je że li wzgar dzi my zba wie niem
Chry stu sa, sko ro za nie do trzy ma nie mo wy anio łów Ży dzi zo sta li uka ra ni, po -
nie waż Sy no wi Bóg pod dał świat, cze go nie uczy nił anio łom...

Do nich wreszcie dodaje słowa Jana Złotoustego z Homilii IV na List do
Hebrajczyków, w przekładzie Mucjana Scholastyka:190

Al bo tak: Bóg pod dał, nie anio łom, lecz Sy no wi, przy szły świat. Tak mó wi tu
przyszły,jak gdzie indziej rzekł: Który jest figurą przyszłego,191 mówiąc o Adamie
i Chry stu sie i w od nie sie niu do cza sów Ada ma po wia da, że Chry stus we dług
cia ła jest „przy szły”, tak rów nież obec nie rze cze, iż świat jest przy szły w od nie -
sie niu do Chry stu sa. Przy szły mia no wi cie był świat wzglę dem Sy na Bo że go,
który za wsze był, a że by nie poj mo wa no, iż roz pra wia o dru gim świe cie, do da -
je o któ rym świe cie mo wa. Do da je to, by nie po zo sta wić umy słu słu cha cza 
w błę dzie, gdy by szu ka no in ne go świa ta. Ten więc przy szły świat mó wi, że pod -
da ny jest nie anio łom, lecz Chry stu so wi.

Wreszcie, chociaż to z tekstu Patrologii jasno nie wynika, inna powaga
jest przytaczana z Glossa ordinaria na ten urywek,192 gdzie znajdują się te
słowa, których według Stefana Langtona nie ma w księdze Lombarda:

Co po twier dza po wa gą Da wi da, któ ry przy szłe przed sta wia jak prze szłe, przy -
jąw szy mia no wi cie zrzą dze nia Bo że, gdzie wszyst ko, na wet przy szłe, jest do ko -
na ne, zgod nie z tym Iza ja sza: Któ ry wy ko nał, co jest przy szłe. Lecz le piej 
o po ko rze Chry stu sa, by dla niej nie wąt pio no w wy wy ższe nie.

[50*] Czy te go zwro tu nie ma w księ dze Lom bar da, jak są dzi Mistrz
Lang ton, nie wie my. Znaj du je się przy naj mniej w rę ko pi sie, lub w rę ko pi -
sach, któ re by ły źró dła mi wy da nia Pa ry skie go 1535. Zo sta ło ono po wtó rzo -
ne, i to bar dzo źle, w Pa tro lo gia la ti na. Z dru giej stro ny, na po twier dze nie
wspo mnia ne go Mi strza Ste fa na trze ba do łą czyć do wód z mil cze nia Glo sy
Mi strza Hu go na ze Świę te go Ka ra, gdzie przy naj mniej czę ścio wo po wta -
rza sam tekst, czy li po wa gę Ja na Zło to uste go: „Al bo tak: Bóg nie pod da je
anio łom... o któ rym to świe cie mó wi my”.193 Stąd mo żna za kła dać, że przy -
naj mniej ust nie Mistrz Piotr nie gdyś ostat nią po wa gę wy ma zał ze swo jej
księ gi.
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189 PL 192,415 C -D; z Glos sa or di na ria VI,137a.
190 PL 192,415 D – 416 A; z PG 63,261nn z nie wie lu zmia na mi.
191 Rz 5,14.
192 Tom VI,137 A.
193 We ne cja 7(1754)241a.



Czy nie po koi nas, (Se ne ka, list 2), wie lość ksiąg oraz do wo dów? By naj -
mniej! Jak wy raź nie wi dać, pro wa dzą nas do wnio sku, że Mistrz Ste fan
Lang ton jest cał kiem wia ry god nym świad kiem co do dzieł na sze go Mi strza,
cho ciaż ka te drę miał w szko łach Świę tej Ma ryi wie le już lat po śmier ci Lom -
bar da. Zga dza my się, że nie miał stal li w Ko ście le Pa ry skim;194 nie mniej ka -
te drę miał bli sko nie go. Tak bo wiem zda je się na su wać pa pież In no cen ty
III w dwóch li stach, skie ro wa nych dnia 1 li sto pa da 1206 ro ku do prze ora
Świę te go Wik to ra w Pa ry żu, Szy mo na pod -Kan to ra bi skup stwa Sen lis, oraz
Mi strza Ste fa na z Lan gu et, teo lo ga w Pa ry żu prze by wa ją - [51*] ce go.195

Niewie le póź niej Ste fan, pre zbi ter kar dy nał ty tu łu Świę te go Chry zo go na
pod pi sy wał do ku men ty pa pie skie, w Fe ren ti no pod dniem 22 czerw ca oraz
na La te ra nie 27 mar ca 1207.196

Z dru giej stro ny dla te go, że Mistrz Hu gon ze Świę te go Ka ra nie wska zuje
źró deł, z któ rych czer pie więk szą część swo ich dzieł, nie wy da je się peł -
nym pra wem za słu gi wać na mia no wia ry god ne go świad ka.197 Przy pad kiem
bo wiem zna leź li śmy, że nie któ re (ale nie licz ne) sło wa Pio tra Po że ra cza na
Mt 9,5: Cóż jest ła twiej rzec: od pusz cza ją ci się grze chy two je, czy li rzec:
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194 Nie któ rzy wi dzą Mi strza Lang to na wśród ka no ni ków Świę tej Ma ryi dla te go, że w pew -
nym li ście do Ja na, kró la An glii, z ro ku 1207 In no cen ty III chwa li za rów no na ukę Ste fa na
jak je go ży cie, „a tak, przez to, że ży cie zga dza się z na uką, uzna ny zo stał za god ne go otrzy -
mać pre ben dę Pa ry ską” (Epi sto la CCXIX, PL 215,1328 B -C; Pot thast n. 3111, tom I,264).
Nie mniej ta ki wnio sek nie wy ni ka, dla te go że Kle mens III w ro ku 1188 po zwo lił Mau ry ce -
mu, bi sku po wi Pa ry skie mu, czy li po sta no wił, „by tak jak po przed ni kom two im, tak i to bie
od daw na wol no by ło, że by ta kże na przy szłość by ło wol no, gdy pre ben dy [do cie bie na le -
żą ce] zda rzy się, że się opró żnią, przy dzie lał je zdat nym oso bom...” (Car tu la ire de l’égli se
No tre -Da me de Pa ris I,33; PL 204,1291 C -D). Stąd pre ben da pa ry ska nie ozna cza ła sa ma
przez się ja kiejś pre ben dy u Świę tej Ma ryi. W rze czy wi sto ści w do ku men tach Świę tej Ma ryi
raz tyl ko ja kiś Ste fan ka płan pod pi sał ja kieś au ten tycz ne pi smo Ka pi tu ły, i to w pierw szych
mie sią cach 1191 ro ku (Car tu la ire de l’égli se No tre -Da me de Pa ris I,45). Do my śla my się,
że był na po sie dze niu Ka pi tu ły przy pad ko wo, al bo na pró bę, a nie z urzę du (raz wy star -
czy?). Nad to wia do mo z „Księ gi Zmar łych” te goż Ko ścio ła, że Mistrz Ste fan nie był ka no ni -
kiem Świę tej Ma ryi, cho ciaż brat je go, Mistrz Szy mon, był: „No ny lip ca. Te goż dnia ma być
od pra wia ne prze nie sie nie bło go sła wio ne go To ma sza mę czen ni ka, ar cy bi sku pa Can ter bu -
ry, i ma być ryt pół zdwo jo ny... te go sa me go zaś dnia po win na być od pra wia na rocz ni ca
Ste fa na, świę tej pa mię ci Bi sku pa Kan tu aryj skie go oraz Mi strza Szy mo na, bra ta te go ar cy bi -
sku pa i współ ka no ni ka na sze go. W tę rocz ni cę ka pi tu ła Pa ry ska obo wią za na jest roz da wać...
Aże by do ko ny wać tych dys try bu cji dał nam Mistrz Szy mon z Lan gu eto nu, współ ka no nik
nasz, ar chi dia kon Kan tu aryj ski, dwie ście fun tów Pa ry skich na za kup przy cho dów” (Ec c lesiae
Pa ri sien sis Char tu la rium IV,105). 

195 PL 215,791 A – 792 A  oraz 793 A – 795 B (Pot thast, n. 2678 oraz 2674).
196 A. Pot thast, Re ge sta Pon ti fi cum Ro ma no rum, 2823 i 3064 (PL 215,1335nn).
197 Co do je go Sen ten tiae oraz Qu aestio nes, zo bacz: D. Van den Eyn de, Ste phen Lang -

ton and Hugh of Sa int -Cher on the Cau sa li ty of the Sa cra ments, w Franc. Stu dies 11,3-
4(1951)141-155; oraz K. F. Lynch, So me Fon tes of the Com men ta ry of Hugh de Sa int -Cher:
Wil liam of Au xer re, Guy d’Or chel les, Ale xan der of Ha les, w Franc. Stu dies 13(1953)119-
146. Ża den z  au to rów nie za prze cza za sług Mi strza Hu go na dla po stę pu teo lo gii w tam -
tych cza sach.



Wstań a chodź? Włą czo ne zo sta ły bez i mien nie do glo sy Hu go na na Łk 5,23:
Cóż jest ła twiej sze go.198 Po dob nym spo so bem na Łk 7,43: A Szy mon od po -
wie dziaw szy, rzekł: Mnie mam, że ten, któ re mu wię cej da ro wał, sło wa
Poże ra cza, któ re już czę ścio wo są przy to czo ne wy żej, na po cząt ku roz dzia -
łu III, s. [20*], są po wtó rzo ne w peł ni i nie mal do kład nie przez Mi strza
Hugo na w je go Glo sie do te go uryw ka:199

Szy mon od po wie dziaw szy, rzekł: itd. Zau waż: „da ro wać uży wa się cza sem
zamiast dać, a cza sem za miast prze ba czyć. Tu więc wno si oba zna cze nia, by tak
by ło poj mo wa ne: to zna czy, któ re mu wię cej da ro wał oraz prze ba czył. W tym
więc zna cze niu praw dzi we jest: ko mu wię cej się prze ba cza, wię cej mi łu je; 
to zna czy, ko mu wię cej się da je i prze ba cza, obo wią za ny jest wię cej mi ło wać.
Mi stycz nie: Dwaj dłu żni cy ozna cza ją dwa lu dy, Ży dow ski mia no wi cie i Po -
gański.”

Prócz ru bry ki: Mi stycz nie (gdzie Po że racz: „Po stę puj za glo są w zna -
czeniu mi stycz nym”) oraz: W tym więc zna cze niu (gdzie Po że racz: „z te go
po wo du”) wszyst ko za czerp nię to z Glos sa te goż Mi strza Pio tra i za wsze bez
je go imie nia. Dla te go przy naj mniej w tym uję ciu nie jest świad kiem wia ro -
god nym. Kto wie, ile in nych miejsc mo żna zna leźć!

Nie brak więc wie lu scho la sty ków XII wie ku, któ rzy po ucza ją nas o tek -
ście Księ gi Sen ten cji oraz je go spo rzą dze niu: w ja ki spo sób na przy kład 
i kie dy Mistrz tekst udo sko na lił, al bo przy pi sy czy li no we po wa gi na mar -
gi ne sach do ło żył. Ła two to zro zu mieć dla te go, że dru gie czy ta nie je go Księ -
gi na stą pi ło pra wie za raz po pierw szym, mia no wi cie w naj bli ższym ro ku
szkol nym.

[52*] Bar dzo nie wie lu zaś świad czy, jak już wi dzie li śmy, o in nych dzie -
łach Lom bar da, tych mia no wi cie o Pi śmie Świę tym. Usły sze li śmy mi ły głos
po chwal ny Po że ra cza o wy ja śnie niu Mi strza do Łk 5,23 Cóż jest ła twiej rzec:
Od pusz cza ją ci się grze chy...? Sam też Lom bard zda je się cza sem na su wać,
że uło żył in ne dzieł ka o Sło wie Bo żym, któ rych nie opu bli ko wał. Z dru giej
stro ny Piotr z Po itiers zda je się je znać tyl ko do Psal mów i do Apo sto ła:
może zbra kło spo sob no ści do przy ta cza nia in nych. Mo żna to za ło żyć,
ponie waż je go uczeń, Piotr Kan tor, ko rzy stał z glos do Ewan ge lii, lub raczej
znał po przez te Po że ra cza.

W koń cu wiel ką wa gę mo gą mieć świa dec twa Mi strza Ste fa na Lang to na.
Nie brak jed nak trud no ści, lub py tań: czy na przy kład znał Glo sę sa me go
Lom bar da do Iza ja sza i do in nych ksiąg świę tych, czy tyl ko je go rę ko pi sy
Glos sa or di na ria, z ja ki miś przy pi sa mi, lub ja kąś po pra wą sa me go tek stu.

Że zaś „wszyst kie je go księ gi glo so wa ne”, mia no wi cie sa me go Lom bar -
da, mógł by mieć w rę kach, ja sno wy ni ka z sa mej Księ gi Zmar łych Bło go -
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198 Tom 160d, ad K. Co do tek stu Po że ra cza, zo bacz: B. Smal ley, So me Go spel Com men -
ta ries of the ear ly Twel fth Cen tu ry., w RTAM 45(1978)156.

199 Tom VI,175d oraz B. Smal ley, 154. Zo bacz ta kże wy żej, s. [44*].



sła wio nej Ma ryi, gdzie są wy li czo ne, dla te go że ten do ku ment jest wie le
póź niej szy od śmier ci Lom bar da. Tam bo wiem po sta no wio no, że „sta cja”
je go rocz ni cy śmier ci ma być uisz cza na z je go do mu, czy li przez te go ka no -
ni ka, któ re mu da ne by ło użyt ko wa nie je go do mu. Stąd też jesz cze przed
uło że niem tej Księ gi Zmar łych pe wien Hen ryk, już zmar ły, za jął to miej -
sce;200 po tem do 1217 ro ku te go do mu uży czy ła Ka pi tu ła ka no ni ko wi Eber -
har do wi z tym za strze że niem, by uisz czał jed ną „sta cję” w dniu rocz ni cy
na sze go Mi strza.201 Że zaś in ne księ gi Lom bar da glo so wał Mistrz Ste fan po
swo ich glo sach na Glo sy Mi strza do Apo sto ła, nie jest oczywiste. Co więcej,
od no śnie Li stów ka no nicz nych czę ścio wo przy naj mniej za le ży od glos Piotra
Kan to ra.202

Resz tę chęt nie po zo sta wia my do zba da nia in nym, śpie sząc do sta ro ści.

[53] DODATKI

Trzy oryginalne teksty Mistrza Lombarda

Już we wstę pie do to mu pierw sze go wy da ny zo stał: Trac ta tus de pro -
ces sio ne Fi lii et Spi ri tus Sanc ti (Roz pra wa o po cho dze niu Sy na i Du cha
Świę te go), jak znaj du je się w nie któ rych rę ko pi sach Glo sy Mi strza do 
Rz 11,36: Al bo wiem z nie go i przez nie go i w nim jest wszyst ko. Je mu
chwa ła na wie ki. Amen.203 Ty tuł po wy ższy jest nasz, a nie Mi strza, któ ry
po ukoń cze niu Sen ten cji tę za war tość (pra wie dwie ko lum ny w rkp „x”)
usunął ze swo jej Glo sy.

Tym spo so bem w daw niej szych je go rę ko pi sach Glo sy do Apo sto ła znaj -
du ją się in ne roz pra wy, jak wie le kroć już za zna cza li śmy, któ re nie tyl ko na -
świe tla ją spo sób dzia ła nia, czy li wy kła da nia, Pio tra Lom bar da w pierw szych
la tach je go na ucza nia, lecz ta kże do star cza ją ob fi tej tre ści, któ rą po tem
włączył do Księ gi Sen ten cji. I tak już przed ło żył słu cha czom za gad nie nia,
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200 „Sta cja” ta uisz cza na jest z do mu Hen ry ka, bra ta Ar nul fa Ru fa z Au ril la que, któ ry ze
śmier cią owe go Hen ry ka prze szedł w rę ce ka pi tu ły. Hen ryk bo wiem był ze wspól no ty Błogo -
sła wio nej Ma ryi. Dom ten po ło żo ny jest ko ło świę te go Krzysz to fa. (M. Gu erard, Car tu la ire
IV.60; A. Mo li nier, Obi tu aires de la pro vin ce de Sens I -1,126). Dziw ne zgo ła wy da je się, że
Hen ryk roz po zna wa ny jest z imie nia swe go bra ta, Ar nul fa Ru fa z Au ril lac; nad to mo żna
pytać, czy na le ży czy tać Or lia co, czy ra czej Ore lia co (Au re lia co), jak w na stęp nym wie ku
(AFH 3[1910]294), dla te go że Ar nulf Ruf (Ar no ul le Ro ux), czło wiek do syć sław ny w szko -
łach sztuk wy zwo lo nych, po cho dził z Au re lia num, czy bli żej z oko li cy Opac twa Świę te go
Ewer ta. Zo bacz: B. Hauréau, HLF XXIX,573-579; oraz R. Cro zet, Ar no ul de Sa int -Eu ver te,
w Dict. de bio gra phie français 3(1939)986n.

201 M. Guérard, Car tu la ire III,358; zo bacz: wstęp do to mu I,19*-20*.
202 Zo bacz Re per to rium Bi bli cum, n. 6526-6530, 7921-7927 (IV,273 oraz V,298n).
203 Zo bacz: Wstęp do To mu I,90*-93*; w pier wot nym tek ście Mi strza (jak wy ni ka z rę ko -

pi sów) znaj do wał się mię dzy: lu cet Tri ni tas... oraz Nam prop ter hoc na tu ram sum mi bo ni
(PL 191,1495 C).



jak mó wi li śmy we wstę pie, na przy kład: Co to jest wia ra i na ile spo so bów
wia rę się poj mu je, i o kim jest, któ rych po tem nie usu nął.204

Dla te go wy da ne są tu trzy roz pra wy, któ re w pe wien spo sób na świe tla -
ją tekst te go dru gie go to mu, dla te go czy tel ni ka czę sto do nich się od sy ła:
ta na Rz 1,3: O Sy nu swo im, któ ry staw szy się we dle cia ła po tom kiem
Dawi da, któ ra jest rze czy wi sto ście ory gi nal ną, czy li pier wot ną roz pra wą 
o Wcie le niu Pa na, w star szych rę ko pi sach;205 do cho dzi do niej dru ga: 
O Sa kra men cie Cia ła i Krwi Pa na, czy li we dług rę ko pi sów: O cie le Chry -
stu sa, z glo sy na 1 Kor 11,25;206 wresz cie roz praw ka O ma łżeń stwie, z Glo -
sy na 1 Kor 7,1, któ ra jest pier wot niej sza od tej w Księ dze IV Sen ten cji.207

[54*] I. ROZPRAWA O WCIELENIU

.1.

Któ ry staw szy się, itd.208 Oto za le ce nie spraw cy, któ re go za le ca na cztery
spo so by: z po cho dze nia: po to mek Da wi da; z mo cy: Prze zna czo ny zo stał
Sy nem Bo żym w mo cy;209 z ła ski: we dle du cha po świę ce nia;210 z hoj no ści:
Przez któ re go otrzy ma li śmy ła skę, itd.211 Jak by: Pi smo Świę te roz pra wia 
o Sy nu, któ ry stał się mu Sy nem, mia no wi cie Bo gu Oj cu, to jest na je go
cześć, Stał się, po wia dam, tyl ko we dle cia ła,212 nie we dle Bó stwa.

AU GU STYN.213 Mó wi to, by nie był uzna ny tyl ko za czło wie ka. Mó wiąc
bowiem, że stał się we dług cia ła, wska zu je, że jest dru ga na tu ra, mia no wi -
cie Bo ska, we dług któ rej się nie stał.

AM BRO ŻY.214 „Mó wi bo wiem, że ten, kto był Sy nem Bo ga we dług świę -
tego Du cha, to jest we dług cze go Bóg jest du chem i jest bez wąt pie nia świę -
ty, stał się we dług cia ła, zgod nie z tym: A Sło wo cia łem się sta ło, by je den
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204 Na Rz 1,17 (PL 191,1324 A).
205 Są co naj mniej czte ry, gdzie ten trak tat jest po da ny czy tel ni kom: Pa ryż, Bi blio te ka

Na ro do wa, rkp lat. 649, kar ty 2v -3b, gdzie wpi sa no va cat (pu sto); i dru gi, Pa ryż, Bi blio te -
ka Na ro do wa, rkp lat, 17246, kar ty 2a -3d, bez zna ku wy kre śle nia; Wa ty kan, rkp lat. 144,
kar ty 4b -6d; wresz cie Wa ty kan, rkp 695, kar ty 3a -4c. Zo bacz o nich wstęp do to mu pierw -
sze go, s. [65*]-[68*].

206 PL 191,1641 C – 1647 D; dla te go znaj du je się wśród źró deł do Sen ten cji: Księ ga IV,
Dys tynk cja 8-13.

207 Mia no wi cie Dys tynk cje 26-42, zo bacz przy pis hi sto rycz ny na s. [416].
208 Rz 1,3.
209 Rz 1,4.
210 Ta mże.
211 Rz 1,5.
212 Rz 1,3.
213 Epi sto lae ad Ro ma nos in cho ata expo si tio, n. 3: “I dla te go gdy Apo stoł mó wił, iż

Chry stus stał się, do dał: we dług cia ła, a we dług Sło wa, któ re jest Sy nem Bo ga, do wo dzi,
że z Bo ga nie stał się, lecz się na ro dził” (PL 35,2090; CSEL 84,150).

214 Am bro zja ster, In Epi sto lam ad Ro ma nos 1,3, n. 2 (PL 17,51n; CSEL 81-I,15); J 1,14.



już był Syn Bo ga i czło wie ka, Je zus Chry stus.” Któ ry stał się we dług cia ła
dzia łaniem Du cha Świę te go z Dzie wi cy, czy li na ro dził się.

AU GU STYN, IN EPI STO LAM AD RO MA NOS: Gdzie „wy stę pu je się prze ciw nie go -
dzi wo ści błęd no wier ców”,215 któ rzy poj mu jąc ten ury wek ogłu szo nym ser -
cem, „Chry stu sa bio rą tyl ko za czło wie ka; Bó stwa zaś w nim nie poj mu ją.”
„Do da jąc bo wiem we dług cia ła za cho wał Bó stwu je go god ność”,216 dzię ki
któ rej Chry stus „jest Sło wem Bo żym, przez któ re wszyst ko się sta ło. Nie
stał się bo wiem we dług te go, że jest Sło wem Bo ga. Wszyst ko bo wiem przez
nie się sta ło; nie mógł by stać się ze wszyst kim ten, przez któ re go sta ło się
wszyst ko. I nie stał się przed wszyst kim, by przez nie go wszyst ko się sta ło.
Dla te go Apo stoł, gdy mó wił, że Chry stus stał się, do dał: we dług cia ła; by
wy ka zać, że we dług Sło wa, któ re jest Sy nem Bo ga, z Bo ga nie stał się, lecz
się na ro dził.”217

[55*] ORY GE NES:218 „Stał się zaś bez wąt pie nia tym, czym przed tem nie
był we dług cia ła. We dług Bo ga zaś był wcze śniej; i nie by ło, kie dy go nie
by ło”

KA SJO DOR, IN PSAL MUM 54:219 „Stał się zaś, że tak po wiem, Bóg uczło wie -
czo ny; któ ry też przyj mu jąc cia ło nie prze stał być Bo giem; po zo sta jąc nie -
zmien ny po przy ję ciu zmien ne go czło wie ka, na tu ry swej nie zmniej sza jąc,”
przy jąw szy ludz ką na tu rę.

AM BRO ŻY: DE TRI NI TA TE, KSIĘ GA III:220 We dług cia ła więc po tom kiem
Dawida stał się. Bo giem zaś przed wie ka mi z Bo ga się na ro dził.”

AU GU STYN, CON TRA QU INQUE HA ERE SES:221 „Kto więc był, stał się. Lecz czym
był? Czym się stał? Sło wem był [, stał się cia łem]; Sy nem Bo ga był, stał się
sy nem czło wie ka; Bo giem był, stał się czło wie kiem. Przy jął czło wie czeń -
stwo, nie utra cił Bó stwa. Stał się po kor ny. Po zo stał wznio sły.”

AU GU STYN, CON TRA FAU STUM:222 „Chry stus bo wiem Je zus, na ile jest Bo giem,
wszyst ko przez nie go się sta ło; na ile zaś jest czło wie kiem, i sam stał się”,
„aby był Je zu sem, to jest Zbaw cą, ten któ ry już był Stwór cą.”

AU GU STYN, DE FI DE AD PE TRUM:223 „Syn więc Bo ży stał się sy nem czło wie -
czym; zro dzo ny we dług praw dy na tu ry z Bo ga, Syn Bo ży, i we dług praw dy
na tu ry z czło wie ka, syn czło wie czy, aby nie z przy spo so bie nia lub z na zwy,
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215 Au gu styn, In cho ata expo si tio, n. 4, z wie lu opusz cze nia mi (2090,148n).
216 Ta mże, nie co ni żej (2090,149).
217 Ta mże (2090,150).
218 Zo bacz ni żej, Księ ga III, Dys tynk cja 7, roz dział 1, n. 2.
219 Expo si tio Psal mo rum, Ps 56 (PL 70,400 C; CCL 97,507); czę ścio wo ni żej: Księ ga III,

Dys tynk cja 7, roz dział 1, n. 17.
220 Ra czej: De fi de, III, roz dział 4, n. 34 (PL 16[1845]596 B -C; CSEL 78,126; Rz 1,3.
221 Pseu do -Au gu styn, roz dział 5, n. 7 (PL 42,1107).
222 Tak ru bry ka, nie co wy żej, w dzie le Flo ru sa z Lyonu (ko lum na 34); w rze czy wi sto ści

Z Księ gi En chi ri dion (tak też Flo rus), roz dział 38, n. 12 (PL 40,251; CCL 46,71); czę ścio-
wo w Księ dze III Sen ten cji, Dys tynk cja 4, roz dział 2, n. 4. Ostat ni zwrot: „aby... Stwór cą” 
z Enar ra tio in Psal mum 118. ka za nie 32, n. 5(PL 37,1595; CCL 40,1775).

223 Zo bacz ni żej, Księ ga III, Dys tynk cja 1, roz dział 1, n. 4.



lecz praw dzi wie w obu zro dze niach miał ro dząc się mia no Sy na, i był praw -
dzi wym Bo giem i praw dzi wym czło wie kiem, je den Syn. A więc nie dwu
Chry stu sów, al bo dwu Sy nów, lecz tyl ko Bo ga i czło wie ka wy zna je my, jed -
ne go sy na, któ re go dla te go na zy wa my jed no ro dzo nym, trwa ją cym w dwu
sub stan cjach, czy li na tu rach, niezla nych, ani niezmie sza nych”.

AM BRO ŻY, W KSIĘ DZE DE TRI NI TA TE:224 „I że jed nak nie za wsze stał się, od no -
si się do stwo rze nia, jak tam: „Pa nie, sta łeś się nam uciecz ką;225 a ta kże:
Sta łeś mi się zba wie niem,226

[56*] .2.

AM BRO ŻY W KSIĘ DZE QU AESTIO NES VE TE RIS ET NO VI TE STA MEN TI, któ ra przez nie -
umie jęt nych przy pi sy wa na jest Au gu sty no wi. Mo żna py tać:227 „Sko ro my
wy zna je my, że Zba wi ciel na ro dził się, dla cze go Apo stoł mó wi: staw szy się
po tom kiem Da wi da,228 sko ro czym in nym jest stać się, czym in nym być
zrodzo nym. On w in nym miej scu po wia da: uczy nio ne go z nie wia sty.229

Ponie waż bo wiem nie ludz kim na sie niem okrze pło cia ło Pa na w ło nie Dzie -
wi cy i sta ło się cia łem, lecz skut kiem i mo cą Du cha Świę te go, dla te go Apo -
stoł mó wi: uczy nio ne, a nie zro dzo ne. Czym in nym bo wiem jest z przy-
miesz ką na sie nia i pod puszcz ką krwi ro dzić; czym in nym nie z przy mieszki
lecz mo cą pło dzić.”  Lu dzie mo gą ro dzić sy nów lu dzi, ale nie ro bić.

AU GU STYN W KSIĘ DZE DE TRI NI TA TE,230 rów nież: „Cho ciaż w po czę ciu Dzie -
wi cy nie po śred ni czy ło na sie nie ludz kie, to jed nak po nie waż Chry stus
został ufor mo wa ny z te go cia ła, któ re ist nie je z na sie nia, słusz nie mó wi się
uczy nio ny z na sie nia.”

.3.

AU GU STYN W IV KSIĘ DZE DE TRI NI TA TE: „Je śli zaś py ta się: w ja ki spo sób doko -
na ło się sa mo wcie le nie, po wia dam że sa mo Sło wo Bo ga cia łem się sta ło,
to zna czy sta ło się czło wie kiem, jed nak w tym że sta ło się, nie ob ró ci ło się
i nie zmie ni ło,”231 „lecz cia łem przy bra ne, by sto sow nie uka zać się cie le -
snym. Tak za iste sta ło się, że by tam by ło nie tyl ko Sło wo Bo ga i ludz kie
ciało, lecz ta kże ro zum na du sza ludz ka; a to wszyst ko na zy wa ne by ło
Bogiem z po wo du Bo ga i czło wie kiem z po wo du czło wie ka.”232
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224 To jest: De fi de, III, roz dział 5, n. 35 (PL 16[1845]596 C; CSEL 78,120).
225 Ps. 89,1.
226 Wj 15,2.
227 Zo bacz ni żej Księ ga III, Dys tynk cja 4, roz dział 3, n. 1.
228 Rz 1,3.
229 Ga 4,4.
230 Po wta rza się ni żej w Księ dze III, Dys tynk cji 1, roz dzia le 3, n. 2; jest być mo że Sy agriu -

sza, jak tam za zna czo no.
231 Zo bacz ni żej, Księ ga III, Dys tynk cja 6, n. 4.
232 Tamże. Niepotrzebna zdaje się nam obecnie obietnica złożona we wstępie do Tomu I

(s. [88*]), mia no wi cie że by wy ka zać, iż Mistrz prze ciw sta wia się tu Glo sie Mi strza Ro ber ta 



„Tak wiel kie bo wiem jest zjed no cze nie obu na tur, że ca łość na zy wa się
Bo giem, ca łość czło wie kiem i wza jem Bóg -czło wiek, czło wiek -Bóg, co nie
zda rza się w sub stan cjach czło wie ka.”233

[57*] AU GU STYN W TYM SA MYM: „A je że li trud no po jąć, duch niech się wiarą
oczy ści, co raz bar dziej i bar dziej po wstrzy mu jąc się od grze chu i do brze
czy niąc. To bo wiem jest trud ne.”234

.4.

Tu zaś py ta się, w ja ki spo sób Au gu styn mó wi „ca łość”, sko ro gdzie in -
dziej po wia da,235 iż ludz ka i Bo ska na tu ra nie są czę ścia mi tej oso by, ty mi
sło wa mi (AU GU STYN, CON TRA MA XI MI NUM HA ERE TI CUM): „Chry stus jest jed ną
osobą dwu sub stan cji,236 a jed nak Bóg al bo czło wiek nie mo gą być na zwa -
ni czę ścia mi tej oso by. Ina czej Syn Bo ży za nim przy jął po stać słu gi nie był
ca ły, i wzrósł, gdy do je go Bó stwa do szło czło wie czeń stwo.”

ROZ STRZY GNIĘ CIE.237 Na co od po wia da się, że ca łość nie jest tu poj mo wana
jako złożona z części, lecz całością zwie się dzięki pewnemu podobieństwu do
oso by Chry stu sa, któ ra jest Bo giem i czło wie kiem, po nie waż jak w nie na -
ru szo nej ca ło ści czę ści się jed no czą, tak w oso bie Chry stu sa zjed no czo ne
są dwie na tu ry. – AU GU STYN, SU PER IO AN NEM: „Chry stus bo wiem jest ol brzy -
mem dwu sub stan cji”238 i dwu -fo rem nej na tu ry, lecz ró żni się, ponie waż
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z Me lun. Spra wa do ty czy ra czej chro no lo gii spo rzą dzo nej przez je go wy daw cę, R. M. Mar -
tin OP; ze wzglę du na nią za kła da sprze ciw Ro ber ta de Me lun wo bec Lom bar da. Zo bacz: 
R. M. Mar tin OP, Oeu vres de Ro bert de Me lun II: Qu aestio nes the olo gi cae de epi sto lis Pauli,
w Spi ci le gium sa crum Lo va nien se, Lo uva in 18(1938). – Przejdź my  su chą no gą.

233 Za gad ko wa po wa ga, któ ra na dal szu ka swe go au to ra. Ro bert z Me lun przy pi su je ją
Am bro że mu w Sen ten tiae, II. P. 2, c. 258 (zo bacz uwa gę R. M. Mar tin w Oeu vres de Ro bert
de Me lun, II,11); Nie ma jej u Am bro zja stra. Ogól niej przy zna je się ją Au gu sty no wi, mo że
dla je go wy po wie dzi w De Tri ni ta te, I, roz dział 13, n. 28: „Ta kie by ło owo przy ję cie, któ re
Bo ga uczy ni ło czło wie kiem, a czło wie ka Bo giem.” (PL 42,840; CCL 50,69; zo bacz ni żej:
Księ ga III. Dys tynk cja 7, roz dział 1 oraz Dys tynk cja 22, roz dział 1). Po rów naj: Bi blia cum
glos sa, Lyon 1610, I, kar ta 15: „Któ ry staw szy się [Rz 1,3], tyl ko we dług cia ła. Au gu styn:
cho ciaż nie stał się we dług bo skiej, Tak wiel kie jest zjed no cze nie...”; Sen ten tiae di vi ni ta -
tis, wyd. B. Gey er, BGPT MA VII,2-3(1909)70*); Ro land Ban di nel li, Su per epi sto lam ad
Roma nos (wyd.: A. M. Gietl, Fry burg Szw. 1891, s. 177n: „Rów nież, że jest czło wie kiem 
i Sło wem, do wo dzi się po wa gą Au gu sty na, mó wią ce go o Chry stu sie na List do Rzy mian.
Powia da bo wiem: «Tak wiel kie jest zjed no cze nie... Bóg czło wie kiem»;” bez imie nia za cho -
dzi w rę ko pi sie Pa ry skiej Bi blio te ki Na ro do wej, lat. 2579 [Glos sa: Pro al ter ca tio ne], kar ta
1r na ze wnętrz nym mar gi ne sie; ta kże w Sum ma sen ten tia rum, Księ ga I, roz dział 15 (PL
176.71 C; 171.1098 A).

234 Mia no wi cie De Tri ni ta te, Księ ga IV (jak wy żej, przed po przed nią po wa gą), roz dział
21, n. 31 (PL 42,910; CCL 50.204); por. Księ gę III, Dys tynk cję 6, roz dział 6, n. 4.

235 Jak wy żej, n. 3.
236 Zo bacz ni żej: księ ga III, Dys tynk cja 7, roz dział 1, n. 13; oraz na stę pu ją cy przy pis.
237 Ta mże, n. 14, lecz sto sow niej: Dys tynk cja 22, roz dział 3.
238 In Io an nem, trak tat 78, n. 3: „Uznaj my dwo ja ką sub stan cję Chry stu sa” (PL  35,1836;

CCL 36,524); co do li te ry znaj du je się w Con tra Ser mo nem Aria no rum, roz dział 6 (PL



tam jed no czą się, by zro bić ca łość. Tu zaś nie  jed no czą się, by usta no wić
oso bę.

[58*] PO TWIER DZE NIE ROZ STRZY GNIĘ CIA. Że zaś dwie te na tu ry nie są czę -
ścia mi tej oso by,239 do wo dzi się stąd, iż oso ba o jed nej z nich jest orze ka -
na, mia no wi cie o na tu rze Bo skiej, ona zaś o oso bie. Mó wi my bo wiem tak:
Oso ba Sy na jest na tu rą Bo żą i na wza jem. – AU GU STYN, DE FI DE AD PE TRUM:
„On, Chry stus, wszyst ko ma wspól ne z Oj cem, co ma wiecz ny, na tu ral nie
bez po cząt ku.”240 „Jed na zaś jest na tu ra czy isto ta Oj ca i Sy na i Du cha Świę -
te go.”241 „Przez tę na tu ral ną jed ność ca ły Oj ciec jest w Sy nu i w Du chu Świę -
tym, ca ły też Duch Świę ty jest w Oj cu i Sy nu. Ża den z nich nie jest po za
któ rym kol wiek z nich, po nie waż nikt dru gie go ani nie wy prze dza wiecz no -
ścią, ani nie prze kra cza wiel ko ścią, ani nie prze wy ższa mo cą, gdyż co ty czy
jed no ści na tu ry Bo skiej, Oj ciec nie jest wcze śniej szy, ani więk szy od Sy na 
i Du cha Świę te go, a Syn od Du cha Świę te go. Wiecz ne bo wiem jest i bez
po cząt ku, że Syn ist nie je z na tu ry Oj ca; i wiecz ne jest i bez po cząt ku, że
Duch Świę ty po cho dzi z na tu ry Oj ca i Sy na. Dla te go słusz nie wie rzy my 
i mó wi my, że trzej są jed nym Bo giem, po nie waż cał ko wi cie jed na wiecz -
ność, [jed na nie zmie rzo ność], na tu ral nie jed no Bó stwo trzech osób,”242

o któ rych (AU GU STYN W KSIĘ DZE DE TRI NI TA TE): „mó wi my, że są jed ną isto tą,
al bo tej samej isto ty, a nie z jed nej isto ty.”243

AU GU STYN, O WIE RZE: „W tej więc świę tej Trój cy je den jest Bóg Oj ciec,
który sam istot nie z sie bie sa me go jed ne go Sy na zro dził; i je den Syn, który
z jed ne go Oj ca sam jest istot nie zro dzo ny; i je den Duch Świę ty, któ ry sam
istot nie od Oj ca i Sy na po cho dzi. Te go wszyst kie go zaś jed na oso ba nie
mo gła by, to jest zro dzić sie bie i zro dzić się z sie bie i po cho dzić z sie bie.”244

AU GU STYN, TA MŻE: „Je że li bo wiem w owej jed nej na tu rze Oj ca i Sy na i Ducha
Świę te go by ła by tyl ko jed na oso ba, nie by ło by po wie dzia ne w Księ dze
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42,689), co ja ko wła ści we przyj mu je Fran ci szek Mo rio nes, En chi ri dion the olo gi cum Sancti
Au gu sti ni, 708, i od ro ku 419 (dwa ra zy przy to czo ne, n. 1035, s. 305n; oraz n. 1041, s. 307);
i przez wy daw cę Pa tro lo gia La ti na. Sup ple men tum I,764. Już w 418 ro ku, tak pisał Le po -
rius: „A prze to przy jąć na le ży jed ną oso bę cia ła i Sło wa, by śmy szcze rze, bez ja kie goś wąt -
pie nia wie rzy li w jed ne go i te go sa me go Sy na Bo że go, za wsze nie roz dziel ne go, dwo ja kiej
sub stan cji, ta kże ol brzy mem na zwa ne go, w dniach cia ła je go i że praw dzi wie wszyst ko czy -
nił, co jest czło wie ka, i praw dzi wie za wsze po sia dał co jest Bo ga...” (PL 31,1225n); zobacz
ta kże: Jan Ka sjan, De In car na tio ne Chri sti con tra Ne sto rium ha ere ti cum, Księ ga I, roz dział
5, gdzie przy ta cza sło wa Le po riu sza (PL 50,29 A; CSEL 17,241n); a ta kże i Am bro ży, po niżej
w tek ście, 135,16nn.

239 Że we dług nie któ rych są czę ścia mi, mo wa ni żej w Księ dze III, Dys tynk cji 6, roz -
dziale 3.

240 To jest Ful gen cjusz, roz dział 2, n. 8 (PL 65,676 B; CCL 91 A,717).
241 Ta mże, roz dział 1, n. 5 (PL 65,674 B -C; CCL 91 A,714n).
242 Ta mże, roz dział 1, n. 4 (674 A; 714).
243 De Tri ni ta te, VII, roz dział 6, n. 11 (PL 42,945; CCL 50,264); Sen ten cje, Księ ga I, Dys -

tynk cja 5, roz dział 2, n. 4.
244 Roz dział 1, n. 6 (675 A; 715n); Sen ten cje Księ ga I, Dys tynk cja 3, roz dział 4).



Rodza ju: Uczyń my czło wie ka na wy obra że nie i na po do bień stwo na sze.
Gdy bo wiem mó wi na wy obra że nie i na po do bień stwo, do wo dzi, że jest
jed na na tu ra, na któ rej po do bień stwo czło wiek się sta je.”245 – TE NŻE: „Gdy
zaś rze cze: na sze, do wo dzi, że ten sam Bóg, na któ re go wy obra że nie czło -
wiek sta wał się, jest nie jed ną, lecz wie lu oso ba mi. Jed no bo wiem wy obra -
że nie trzech nie rów nych na tur być nie [59*] mo gło by,”246 lecz po wy ższe
sło wa „wpa ja ją istot nie jed no Bó stwo Trój cy Świę tej.”247 „Je że li bo wiem tak
jak jed na jest sub stan cja Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go, tak by ła by i jed na
oso ba, nie by ła by praw dzi wie zwa na Trój cą. A zno wu Trój ca by ła by praw -
dzi wa, lecz trój ca ta nie by ła by jed nym Bo giem, gdy by tak jak Oj ciec i Syn
i Duch Świę ty ró żnią się wza jem nie wła ści wo ścia mi osób, tak by li rów nież
roz ma ito ścią na tur wy dzie le ni.”248 „Wia ra zaś pa triar chów, Pro ro ków i Apo -
sto łów gło si że je den Bóg jest Trój cą.”

.5.

ZA GAD NIE NIE. Lecz py ta się, w ja ki spo sób Au gu styn wy żej od niósł po do -
bień stwo do isto ty, gdy gdzie in dziej po wia da, że wy obra że nie od no si się
do oso by, ty mi sło wy (AU GU STYN W VI KSIĘ DZE DE TRI NI TA TE): „Oj ciec i Syn nie
są obaj ra zem wy obra że nia mi, lecz sam Syn jest wy obra że niem Oj ca, tak
jak i sy nem.”249 Rów nież: „Sam Oj ciec nie jest Sło wem, jak ani sy nem, ani
wy obra że niem.”250 – TE NŻE, W KSIĘ DZE VII: Ta kże: „Cóż bar dziej nie do rzecz -
ne go, niż wy obra że nie orze kać o so bie.”

ROZ STRZY GNIĘ CIE. Na co od po wia da się,251 że wy obra że nie cza sem od no si
się do oso by, a wte dy orze ka się od nie sie nio wo o sa mym Sy nu; cza sem zaś
do isto ty, a wte dy orzeka się o so bie i wy po wia da rów nież o trzech oso bach.

.6.

ZA GAD NIE NIE. Py ta się rów nież, cze go nie ma w sub stan cji czło wie ka, co
jest w sub stan cji Chry stu sa, jak wy żej po wie dzia ne zo sta ło: „ca łość Bo giem,
ca łość czło wie kiem, a wza jem czło wiek Bo giem i Bóg czło wie kiem się 
nazy wa”.252
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245 Roz dział 1, n. 5 (674 A; 715); w Sen ten cjach, Księ ga I, Dys tynk cja 2, roz dział 4, n. 2;
Rdz 1,26.

246 Ta mże, dru giej czę ści nie ma Sen ten cjach.
247 Ta mże; w Sen ten cjach, Księ ga I, Dys tynk cja 28, roz dział 7.
248 Po zo sta łość te go nu me ru z De fi de ad Pe trum, roz dział 1, n. 4 i n. 6 (PL 65,673, 675;

CCL 91 A,713n); wszyst ko w Sen ten cjach, Księ ga I, Dys tynk cja 3, roz dział 4.
249 Roz dział 2, n. 3 (PL 42,925; CCL 50,230); w Sen ten cjach, Księ ga I, Dys tynk cja 27, roz -

dział 3, n. 4.
250 Roz dział 1, n. 1-2 (PL 42,933,934; CCL 50,244); w Sen ten cjach, Księ ga I, Dys tynk cja

27, roz dział 3, n. 5.
251 Zo bacz: Sen ten cje, Księ ga I, Dys tynk cja 27, roz dział 3, n. 6.
252 Na koń cu n. 3.



ROZ STRZY GNIĘ CIE. Na to od po wia da się,253 że nie mo żna tak mó wić:
„człowiek jest cia łem”, al bo „cia ło jest du szą”, jak mó wi się „Chry stus jest
Bogiem”, „Chry stus jest czło wie kiem”, oraz „czło wiek jest Bo giem” i „Bóg
jest czło wie kiem”, co jest z po wo du nie zmier ne go i nie wy mow ne go zjed -
no cze nia na tu ry Bo skiej i ludz kiej.

[60*] .7.

ZA GAD NIE NIE. Lecz py ta się też,254 czy w po wy ższych wy po wie dziach orze -
ka nie jest po dob ne, czy nie po dob ne, jak na przy kład gdy mó wi my: „du sza
jest cia łem”, al bo „cia ło jest du szą”,  in ną sub stan cję o in nej orze ka my 
i część o czę ści; stąd też te go ro dza ju wy po wiedź uzna wa na jest za błęd ną;
tak gdy mó wi się: „Bóg jest czło wie kiem”, al bo „czło wiek jest Bo giem”, sub -
stan cja al bo na tu ra o in nej sub stan cji al bo na tu rze jest orze ka na. A je że li
te go nie ma, co o czym jest orze ka ne: czy to sa mo o so bie, czy in ne o in -
nym? A je że li to sa mo o so bie, czy oso ba o so bie, czy na tu ra o so bie? Je żeli
zaś o in nym, czy o in nej oso bie, czy o in nej na tu rze?

Je że li zaś ktoś uda jąc, że chce za dość uczy nić przed ło żo nym za gad nie -
niom, ga ni te go ro dza ju sło wa, mó wiąc, że nie są po krew ne Pi smu Świę te -
mu, a do pusz czal ne tyl ko w roz pra wach fi lo zo ficz nych, niech usły szy, że te
sa me za gad nie nia po ru szo ne są in ny mi sło wa mi, któ rych z Pi sma Świę tego
usu wać nie na le ży.

.8.

ZA GAD NIE NIE. Py ta się bo wiem,255 gdy mó wi się: „czło wiek jest Bo giem”,
al bo „Bóg jest czło wie kiem”, czy Bóg i czło wiek są na zwa mi tej sa mej
rzeczy, czy ró żnych, al bo ani jed no ani dru gie. Rów nież, je że li tej sa mej,
czy tej sa mej oso by, al bo tej sa mej na tu ry, al bo tej sa mej rze czy, czy jed nak
ani na tu ry ani oso by? Je że li zaś są na zwa mi ró żnych rze czy, py ta się, czy
różnych na tur, al bo ró żnych osób, al bo ró żnych rze czy, czy jed nak ani natur
ani osób.

OD PO WIEDŹ. Na co bez uprze dze nia wo bec in nych, nie zu chwa łym twier -
dze niem, lecz po kor nym po szu ki wa niem, pra gnąc in nym po móc, od po -
wia da my: W tych wy ra że niach: „Bóg jest czło wie kiem”, „czło wiek jest
Bo giem”, mó wi my, że mó wi się to sa mo. Orze ka ny jest bo wiem Syn Bo ży
o sy nu czło wie czym, gdy mó wi się „czło wiek jest Bo giem”, a syn czło wieczy
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253 Zo bacz: Sen ten cje, Księ ga III, Dys tynk cja 6, roz dział 1.
254 Za gad nie nie na su wa ją Sen ten cje, Księ ga III, Dys tynk cja 6, roz dział 1; tu wy ja śnio ne

jest ra czej w nu me rze na stęp nym (. 8.). Nie mniej w Księ dze Sen ten cji ma ło się roz pra wia
o wy ra że niach i orze cze niach, mia no wi cie w wy kła dzie trzech po glą dów na zjed no cze nie
oso bo we.

255 Zo bacz: Sen ten cje, Księ ga III, Dys tynk cja 6, roz dział 1.



o Sy nu Bo żym, gdy mó wi się „Bóg jest czło wie kiem”; je den zaś i ten sam
jest Sy nem Bo ga i sy nem czło wie ka, Je zus Chry stus.

AU GU STYN W KSIĘ DZE DE TRI NI TA TE. Dla te go Au gu styn: „Jak we dług Bó stwa
jed na jest na tu ra Oj ca i Sy na,256 tak rów nież we dług czło wie czeń stwa ta sama
jest na tu ra Mat ki i Sy na. Z obu [61*] zaś sub stan cji, i Bó stwa i czło wie czeń -
stwa, je den i ten sam jest Bóg, Syn Bo ga i czło wie ka, Pan nasz Je zus Chry -
stus, jak praw dzi wy Bóg, tak też praw dzi wy czło wiek.”

AU GU STYN, DE FI DE AD PE TRUM. Rów nież: “Ten, któ ry jest praw dzi wym
Bogiem,257 stał się praw dzi wym czło wie kiem, nie by in ny był Bóg, in ny
człowiek, lecz ten sam Bóg, ten sam czło wiek.”

Ty mi po wa ga mi i wie lu in ny mi to sa mo po twier dza ją cy mi wy ja śnia się,
że ten sam jest, któ re go gło si my i pod mio tem czy ni my w po wy ższych wy -
po wie dziach.

.9.

OD PO WIEDŹ. Na to zaś, o co się py ta, ja kiej rze czy lub ja kich rze czy są
nazwy, krót ko od po wia da my: Sko ro Bóg cza sem jest na zwą na tu ry al bo
sub stan cji, jak tam (AU GU STYN, DE FI DE AD PE TRUM): „Utrzy muj my, że Oj ciec 
i Syn są jed nym na tu ral nie Bo giem”, cza sem też jest na zwą oso by, jak tam:
„Bóg z Bo ga”; tak i tu jest na zwą oso by Sy na, gdy mó wi się: ”Bóg jest czło -
wie kiem” al bo: „czło wiek jest Bo giem”. „Czło wiek” zaś jest na zwą sy na czło -
wie cze go, któ ry jest tą sa mą trze cią oso bą w Trój cy, któ rą jest Sło wo.
Nie kie dy jed nak jest na zwą na tu ry ludz kiej, jak gdy mó wi się: „Bóg przy jął
czło wie ka”. Mó wię więc o oso bie, gdy po wia dam: „Bóg jest czło wie kiem”;
mó wię i o nim, któ ry jest tą sa mą oso bą, gdy po wia dam: „Czło wiek jest
Bogiem”, i te go sa me go orze kam, gdy mó wię: „Bóg jest czło wie kiem”, tego
sa me go czy nię pod mio tem, gdy mó wię: Czło wiek jest Chry stu sem; i orze -
kam oso bę.

Gdy zaś mó wię: „Chry stus jest Bo giem”, mo żna za iste tam po jąć, że
„Bóg” jest na zwą oso by, al bo na tu ry Bo żej, by orze ka na by ła oso ba o so bie
sa mej, al bo na tu ra o oso bie; i tak jest tu, że nie w sub stan cji czło wie ka. 
Tu bo wiem na tu ra orze ka na jest o oso bie, gdy mó wi się: „Chry stus jest 
Bo giem”, a oso ba o na tu rze, gdy mó wi się: „Bóg jest Chry stu sem”; i na zwy
na tur o so bie wza jem są orze ka ne, gdy mó wi się: „Bóg jest czło wie kiem,
oraz czło wiek jest Bo giem”, cho ciaż nie są tam na zwa mi na tu ry, lecz oso -
by. Ta ka prze no śnia ni gdy nie za cho dzi w na zwach sub stan cji czło wie ka;
ni gdy nie czy ta my: „cia ło jest du szą,” al bo na od wrót, po wie dzia ne go nawet
pod ja ką kol wiek po sta cią, bo tu nie ta kie zjed no cze nie, ja kie tam.
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256 A na wet, jak na pi sa no ni żej w Ser mo 238, n. 3 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 39,2185n).
257 Roz dział 2, n. 17 (PL 65,679 C; CCL 91 A,722).



[62*] .10.

ROZ STRZY GNIĘ CIU PRZE CIW STA WIA SIĘ. Te mu zaś, co w roz strzy ga niu po wie -
dzie li śmy,258 zda ją się prze ciw sta wiać sło wa pew nych po wag w ten spo sób:

AU GU STYN, SU PER IO AN NEM: „Czym in nym jest Sło wo Bo ga, czym in nym
czło wiek, lecz Sło wo cia łem się sta ło, to jest czło wie kiem; prze to nie in na
jest oso ba Sło wa, in na oso ba czło wie ka, po nie waż jedno i drugie Chry stu -
sem i jed ną oso bą.”

AU GU STYN, AD FE LI CIA NUM. Rów nież: Czym in nym Syn Bo ży, czym in nym
syn czło wie czy, lecz nie kimś in nym.” – Ta kże: „Syn Bo ga, coś in ne go 
z Oj ca, coś in ne go z Mat ki.”

AU GU STYN W KSIĘ DZE PIERW SZEJ DE TRI NI TA TE. Też: „Dla te go sko ro Syn jest
Bo giem i czło wie kiem, in ną sub stan cją Bóg, in ną czło wiek.”

Ty mi po wa ga mi zda je się wpa jać, że czym in nym jest co czy ni się pod -
mio tem, a czym in nym co jest orze ka ne, gdy mó wi się: „czło wiek jest
Bogiem”, al bo „Bóg jest czło wie kiem”, a na zwy „Bóg” i „czło wiek” są tam
na zwa mi ró żnych rze czy.

.11.

PRZE CIW STA WIE NIE. Je że li tak jest, mo wa zmie rza, by wy ka zać, iż dwa różne
i od sie bie in ne są jed nym Chry stu sem. Je że li ktoś to przyj mu je, mó wi się
mu: Więc al bo dwa ró żne, któ re są Bo giem, al bo któ re nie są Bo giem, al bo
z któ rych jed no jest Bo giem, in ne nie. Lecz kto coś z te go od wa ży się przy -
znać, jak tyl ko po zba wio ny ka to lic kiej na uki?

.12.

ZA MKNIĘ CIE. Chcąc więc te go unik nąć,259 sło wa po wy ższych po wag w ten
spo sób usta la my: Czym in nym jest Sło wo Bo ga, czy in nym czło wiek, to zna -
czy in nej na tu ry Chry stus jest, na ile jest Sło wem Bo ga, in nej na ile jest
czło wie kiem; i bez wąt pie nia czym  in nym jest na tu ra Bó stwa, przez któ rą
Chry stus jest Bo giem, czym in nym na tu ra czło wie czeń stwa, przez któ rą jest
on czło wie kiem. 

BA ZY LI O TYM URYW KU: Mis sus est an ge lus ad Ma riam: „Nie od wra cal nie
bo wiem i nie zmien nie zjed no czo ne zo sta ły na wza jem na tu ry, ani Bo ska 
nie od sta ła od wła snej pro sto ty, ani ludz ka, al bo zo sta ła ob ró co na [63*]
w na tu rę Bó stwa, al bo na nie ist nienie po dzie lo na, ani z dwu uczy nio na
jed ną zło żo ną na tu rą.”
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258 Zo bacz: Sen ten cje, Księ ga III, Dys tynk cja 7, roz dział 1, n. 8, gdzie też trzy po wa gi,
któ re na stę pu ją.

259 Ta mże, w n. 9; te raz zaś w trze ciej oso bie; gdzie rów nież po wa ga po praw nie przy pi -
sa na jest Da ma sce no wi.



Po dob nie wy ja śnij to: „Czym in nym z Oj ca, czym in nym z Mat ki,260 jest
Syn Bo ży”, to zna czy czym in nym jest na tu ra, we dług któ rej zro dzo ny jest
z Oj ca, czym in nym jest na tu ra, we dług któ rej z Mat ki jest ufor mo wa ny.
Sam zaś nie jest in ny, po nie waż ta sa ma oso ba, któ ra by ła wpierw, po zo -
sta ła nieprze kształ co na i nie zmien na.

ZWAŻ! Co zaś do dał: „Chry stus jest jed no i dru gie i jed na oso ba,”261 jak
za iste ma być poj mo wa ne, sta ran nym ro ze zna niem trze ba prze ba dać, 
bo Hie ro nim zda je się sprze ci wiać, mó wiąc tak (HIE RO NIM): „Sło wo jest
Bogiem, nie cia ło przy ję te.” Co wy da je się nam, że mo żna tak ro zu mieć,
bez sprzecz no ści bi blij ne go kon tek stu: „Jed no i dru gie” jest Chry stu sem,
oba sta no wią jed ną oso bę, to zna czy, w obu na tu rach sa mo ist nie je je den
Chry stus, jed na oso ba. Ten bo wiem i te mu po dob ne spo so by mó wie nia
czę sto za cho dzą w Pi śmie Świę tym prze ciw ko błęd no wier com, któ rzy 
w Chry stu sie zle wa li na tu ry al bo dzie li li oso bę.

AU GU STYN, SU PER IO AN NEM. Stąd Au gu styn: „Uznaj my dwo ja ką sub stan cję
Chry stu sa,262 Bo ską mia no wi cie, któ rą rów ny jest Oj cu i ludz ką, we dług
któ rej Oj ciec jest więk szy; obie zaś ra zem nie dwo ma, lecz jed nym są Chry -
stusem, żeby Bóg nie był czwórcą, a nie trójcą. – TENŻE W TYM SAMYM. Następ-
nie jak by wy ja śnia jąc co po wie dział, do da je: „Chry stus w tych wszyst kich 
i każdym z osob na jest wy zna wa ny.”263 A stąd jest, że pod na zwą Chry stu sa
często o po szcze gól nych z nich z osob na jest mo wa, jak te nże Au gu styn
tam do wo dzi, mó wiąc tak (AU GU STYN, SU PER IO AN NEM): „Kto nie jest po zo sta -
wio ny w pie kle? Chry stus, lecz w sa mej du szy. Kto le żał w gro bie? Chry -
stus, lecz w sa mym cie le. Po nie waż w każdym z nich jest Chry stus.

.13.

ZA GAD NIE NIE. Py ta się rów nież,264 czy na le ży mó wić, że Chry stus jest dwa
ra zy na ro dzo ny, jak mó wi się, że jest sy nem Bo ga i czło wie ka.

AU GU STYN, DE FI DE AD PE TRUM. O tym Au gu styn tak [64*] mó wi: „Bóg
Ojciec raz ze swej na tu ry zro dził Sy na, Bo ga so bie rów ne go, i tym sa mym
Bó stwem, któ rym on na tu ral nie jest wiecz ny, współ wiecz ne go. Lecz ten
sam Bóg Syn, cho ciaż był Bo giem wiecz nym i praw dzi wym, dla nas stał się
praw dzi wym i peł nym czło wie kiem: w tym praw dzi wy, że ów Bóg ma
prawdzi wą ludz ką na tu rę, w tym zaś peł ny, po nie waż i cia ło przy jął i duszę
ro zum ną. Ten sam rów nież Jed no ro dzo ny Bóg dwukrot nie się na ro dził: raz
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260 Ta mże, przy koń cu n. 9; zo bacz tekst w n. 8.
261 Tu wy żej, w pierw szej po wa dze w n. 10; w Sen ten cjach, Księ ga III, Dys tynk cja 7, roz -

dział 1, n. 11-12.
262 Po wtó rzo ne ni żej w Księ dze III, Dys tynk cji 6, roz dzia le 2, n. 5.
263 Ta po wa ga i na stęp na sta no wią w rze czy wi sto ści jed ną, jak ni żej Księ ga III, Dys tynk -

cja 22, roz dział 2, n. 3 pod ko niec.
264 Źró dłem są Sen ten cje, Księ ga III, Dys tynk cja 8, roz dział 2, gdzie po po wa dze Ful gen -

cju sza (w skró co nej po sta ci) włą czo na jest dru ga, Ja na Da ma sceń skie go.



z Oj ca, raz z Mat ki. Zro dzo ny jest bo wiem z Bo ga Bóg Sło wo; zro dzo ne 
z Mat ki jest Sło wo, któ re sta ło się cia łem. Je den prze to jest i ten sam Syn
Bo ga, zro dzo ny przed wie ka mi i zro dzo ny w cza sie; i oba zro dze nia są jed -
ne go Sy na Bo że go, Bo skie i ludz kie.” – Oto ja sne jest, że trze ba mó wić oraz
wie rzyć, że Chry stus jest dwakroć na ro dzo ny.

.14.

ZA GAD NIE NIE. Wresz cie py ta się,265 czy na le ży przy jąć, że oso ba przy ję ła
oso bę, al bo na tu ra na tu rę, czy oso ba na tu rę, al bo na tu ra oso bę; czy też tak
na le ży mó wić, że Bo ska na tu ra wcie li ła się, jak Bóg wcie lo ny i Sło wo wcie -
lo ne.

OD PO WIEDŹ. Na to od po wia da my: że to py ta nie po wa gą Świę tych czę ścio -
wo zo sta ło zupełnie roz wią za ne, czę ścio wo zaś jest za wiąz ko we i ciem ne.

Że bo wiem nie na tu ra oso bę, lecz ra czej oso ba na tu rę, a nie oso bę przy -
ję ła, wy ni ka z po ni ższych.

AU GU STYN, DE FI DE AD PE TRUM: „Jed no ro dzo ny Bóg, gdy po czy nał się,
praw dę cia ła przy jął z Dzie wi cy; a gdy ro dził się, za cho wał w Mat ce nie na -
ru szo ność dzie wic twa. I to jest po wód, dzię ki któ re mu Bóg stał się sy nem
Ma ryi, a Ma ry ja dzie wi ca sta ła się mat ką Jed no ro dzo ne go Bo ga, by ko go
Oj ciec zro dził z wiecz no ści, te go po czę te go dzie wi ca wy da ła w cza sie. – 
TE NŻE, TA MŻE. Rów nież: „Ten Bóg ludz ką na tu rę przy jął w jed no ści oso by,
któ ry upo ka rza jąc się przez mi ło sier dzie, na peł nił ło no nie na ru szo nej Dzie -
wi cy, aby się z niej na ro dzić. Po stać prze to słu gi, to zna czy na tu rę słu gi,
Bóg przy jął do swo jej oso by.” – TE NŻE, TA MŻE. Tak sa mo: „Bóg bo wiem
Słowo nie przy jął oso by czło wie ka, lecz na tu rę.” – TE NŻE TA MŻE. Po dob nie:
„Jed no ro dzo ny Syn Bo ga, by oczy ścić cia ło i du szę czło wie ka, wcie lił się
przyj mu jąc cia ło i du szę ro zum ną.”

[65*] ZWAŻ! Z te go oto wy ni ka, co po wie dzie li śmy przed tem, mia no wi -
cie, że nie na tu ra oso bę, lecz oso ba przy ję ła na tu rę, a nie oso bę.

.15.

Co do czwar te go zaś ar ty ku łu za gad nie nia,266 czy mia no wi cie na tu ra
przy ję ła na tu rę, pi sa rze Bi blii wy da ją się bar dzo nie zgod ni; i to nie tyl ko
jed ni wo bec dru gich, lecz na wet sa mi wo bec sie bie, jak po ucza ją po ni ższe
roz dział ki.

Z SY NO DU TO LE DAŃ SKIEGO VIII: „Sa mo Sło wo cia łem się sta ło i miesz ka ło
mię dzy na mi. A sko ro ca ła Trój ca do ko ny wa ła ufor mo wa nia przy ję te go
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265 Tu oraz w n. 15-21 znaj du je się ory gi nal na wer sja do cie ka nia, któ re w ob szer nej po -
sta ci prze pro wa dzo ne jest w Księ dze III, Dys tynk cji 5, roz dzia le 1. Zo bacz ta kże wstęp do
to mu 1, stro ny [86*]-[88*].

266 Nu mer ten po wtó rzo ny jest w tej sa mej Księ dze III, Dys tynk cji 5, roz dzia le 1, n. 3-4.



czło wie ka, po nie waż nie po dziel ne są dzie ła Trój cy, sam jed nak Syn przy jął
czło wie ka w po je dyn czej oso bie, nie w jed no ści Bo skiej na tu ry, to zna czy,
co wła sne jest Sy na, a nie co wspól ne jest Trój cy, po nie waż wia do mo, 
że jed na jest na tu ra Trój cy, a nie oso ba.”

PO DOB NIE, Z SY NO DU TO LE DAŃ SKIE GO JE DE NA STE GO. Ta kże: „Wie rzy my, że jed -
nej sub stan cji jest Bóg Oj ciec i Syn i Duch Świę ty; jed nak nie mó wi my, 
że Ma ry ja Pan na zro dzi ła jed ność tej Trój cy, lecz tyl ko Sy na, któ ry sam naszą
na tu rę przy jął do jed no ści swej oso by. Na le ży ta kże wie rzyć, że wcie le nie
te go Sy na Bo że go zdzia ła ła ca ła Trój ca, bo nie roz dziel ne są jej dzie ła; sam
jed nak Syn przy jął po stać słu gi w po je dyn czo ści oso by.”

.16.

Z tych oto zda je się wy ni kać, że tyl ko oso ba na tu rę, a nie na tu ra na tu rę
przy ję ła. 

Prze ciw ne te mu wy glą da, co czy ta się gdzie in dziej.
AU GU STYN, DE FI DE AD PE TRUM: „Ani Bó stwo Chry stu sa nie jest od mien ne

od na tu ry Oj ca,267 zgod nie z tym: na po cząt ku by ło Sło wo; ani czło wie czeń -
stwo je go nie jest od mien ne od na tu ry Mat ki, zgod nie z tym, że Sło wo cia -
łem się sta ło. Ta bo wiem na tu ra, któ ra za wsze po zo sta je zro dzo na z Oj ca,
przy ję ła na szą na tu rę bez grze chu, aby na ro dzić się z Dzie wi cy. Bo wiecz -
na i Bo ska na tu ra w ża den spo sób nie mo że cza so wo po cząć się i na ro dzić
z czło wie ka, chy ba że we dług przy ję cia praw dy ludz kiej, praw dzi we 
po - [66*] czę cie oraz na ro dze nie, nie wy mow ne w so bie Bó stwo cza so wo
otrzy ma ło.”

Zważ! Z tej po wa gi wy da je się, że na tu ra Bo ska przy ję ła ludz ką.

.17.

Lecz po ryw czo ru sza nas, co mó wi,268 iż ona z Oj ca od wiecz nie jest zro -
dzo na, a z czło wie ka cza so wo, chy ba że poj mu je tu mo że na tu rę za miast
oso by. Wy ni ka to z te go, co do da je:

TE NŻE, TA MŻE: „Tak Bóg wiecz ny i praw dzi wy,269 jest praw dzi wie zgod nie
z cza sem i po czę ty i zro dzo ny z Dzie wi cy; gdy mia no wi cie ów Bóg stał się
na tu ral nie sy nem czło wie ka, któ ry je dy ny jest na tu ral nie sy nem Jed no -
rodzo nym Bo ga Oj ca”, któ ry „Stwór ca i Pan wszyst kich na tur, stwo rzył
dziewi cę, ma jąc być stwo rzo ny z dzie wi cy.”
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267 Po no wio ne w Księ dze III, Dys tynk cji 5, roz dzia le 1, n. 5, gdzie jed nak skró co na jest
po wa ga Ful gen cju sza.

268 Ta mże.
269 Mia no wi cie: De fi de ad Pe trum, roz dział 2, n. 14 (PL 65,678 B; CCL 91 A,720). Pierw -

szą część czy ta się w Sen ten cjach, Księ ga III, Dys tynk cja 8, roz dział 1; po tem: „gdy... Oj ca”
w Dys tynk cji 10, roz dzia le 2, n. 4; ostat niej czę ści w Księ gach Sen ten cji brak.



Z te go oto wi dać, że wy żej wziął na tu rę za miast oso by.270 Ina czej, gdy -
by śmy po wie dzie li, że na tu ra, któ ra wspól na jest trzech osób, zo sta ła zro -
dzo na, bez wąt pie nia Oj ciec nie jest na tu rą zro dzo ną, stąd jest od mien na
od na tu ry Oj ca, któ ra nie jest zro dzo na. Żad na bo wiem rzecz nie mo że sie -
bie sa mej zro dzić, jak te nże Au gu styn mó wi w pierw szej księ dze De Tri ni -
ta te:271 „Nie ma bo wiem ta kiej rze czy, któ ra ro dzi ła by sa mą sie bie.”

AU GU STYN, DE FI DE AD PE TRUM. Po dob nie wy da je mi się, że i to do oso by
trze ba od nieść, co te nże Au gu styn mó wi da lej:272 „Tak wierz, że Chry stus,
Syn Bo ga, to jest jed na z osób Trój cy, jest praw dzi wym Bo giem, byś nie
wąt pił, że Bó stwo je go z na tu ry Oj ca jest zro dzo ne;” wy da je się, że mia no
Bó stwa od niósł do oso by.

.18.

Ten sam gdzie in dziej mó wi to, z cze go wy da je się, że na tu ra przy ję ła
na tu rę. – AU GU STYN W PIERW SZEJ KSIĘ DZE DE TRI NI TA TE. Po wia da bo wiem tak:
„Na wet od sie bie Chry stus stał się mniej szy, przy jąw szy po stać słu gi.273

Bo nie tak [67*] przy jął po stać słu gi, by utra cił po stać Bo ga, w któ rej był
rów ny Oj cu; aby i w po sta ci słu gi i w po sta ci Bo ga te nże sam był jed no ro -
dzo nym Sy nem Oj ca. Syn Bo ga jest więc na tu rą rów ny Bo gu Oj cu, po sta -
cią mniej szy. W po sta ci bo wiem słu gi, któ rą przy jął, mniej szy jest od Oj ca;
w po sta ci Bo ga, Sło wo; w po sta ci słu gi, uczy nio ny z nie wia sty. W po sta ci
Bo ga czło wie ka uczy nił; w po sta ci słu gi czło wie kiem się stał. Więc po -
nieważ po stać Bo ga przy ję ła po stać czło wie ka, jed no i dru gie Bóg, jed no 
i dru gie czło wiek.”

Z te go oto wy ni ka że na tu ra przy ję ła na tu rę.

.19.

AU GU STYN, DE FI DE AD PE TRUM. Byś zaś na zwy „po stać” ina czej nie prze krę -
cił, po słu chaj co on mó wi gdzie in dziej:274 „Gdy sły szysz o Pa nu Je zu sie
Chry stu sie, że był w po sta ci Bo ga, trze ba byś uznał i moc no utrzy my wał,
że pod tą na zwą po sta ci trze ba poj mo wać na tu ral ną peł nię. Chry stus był
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270 Mia no wi cie w po wa dze Ful gen cju sza w n. 16: „Ta bo wiem na tu ra, któ ra za wsze po -
zo sta je zro dzo na z Oj ca”.

271 Roz dział 1, n. 1 (PL 42,820; CCL 50,28); w I Księ dze Sen ten cji Dys tynk cja 4, roz dział
1, n. 1.

272 Roz dział 2, n. 15 (PL 65,678 C -D; CCL 91 A,720); w Sen ten cjach, Księ ga I, Dys tynk -
cja 5, roz dział 1, n. 7.

273 Roz dział 7, n. 14 (PL 42,828n; CCL 50,45); zo bacz ni żej Księ ga III, Dys tynk cja 5, roz -
dział 1, n. 6, czę ścio wo ta kże Księ ga I, Dys tynk cja 16, roz dział 2, n. 2; po tem Księ ga I, Dys -
tynk cja 16, roz dział 2, n. 3 oraz Księ ga III, Dys tynk cja 7, roz dział 2, n. 3; wresz cie Księ ga III,
Dys tynk cja 7, roz dział 1, n. 11.

274 Roz dział 2, n. 19 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,680 D; CCL 91 A,723); w Księ dze III,
Dys tynk cja 5, roz dział 1, n. 6.



więc w po sta ci Bo ga, po nie waż za wsze był w na tu rze Bo ga Oj ca, z któ re go
zo stał zro dzo ny.” – TE NŻE, TA MŻE:275 „I nie czym in nym by ło to wy nisz cze -
nie Bo ga naj wy ższe go, jak tyl ko przy ję ciem po sta ci słu żeb nej, to jest na -
tury ludz kiej. – TE NŻE, TA MŻE: Obie więc są w Chry stu sie po sta ci, po nie waż
obie i praw dzi we i peł ne są w Chry stu sie sub stan cje,” Bo ska mia no wi cie 
i ludz ka.

.20.

Oto tu uka za ne jest, że na tu ra przy ję ła na tu rę. Gdzie in dziej zaś te nże
Au gu styn zda je się na su wać,276 że i sa mo Sło wo na tu rę ludz ką przy ję ło, 
i że na tu ra Bo ska ją przy ję ła, tak mó wiąc (AU GU STYN, DE FI DE AD PE TRUM):
„Trój ca po jed na ła nas ze so bą przez to, że sa mo Sło wo owa Trój ca uczy ni -
ła cia łem. W któ rym tak tkwi nie zmien na praw da i [opusz czo ne Wy da nie]
ludz kiej oraz Bo skiej na tu ry, że jak za wsze praw dzi we jest je go Bó stwo,
któ re ma nie zmien ne od Oj ca, tak za wsze praw dzi we i nie zmien ne jest jego
czło wie czeń stwo, któ re zjed no czo ne ze so bą ma naj wy ższe Bó stwo.” Oto
mó wi, że i sa mo Sło wo sta ło się cia łem i mó wi, że sa mo czło wie czeń stwo
z naj wy ższym Bó stwem jest zjed no czo ne.

[68*] AU GU STYN W KSIĘ DZE DE TRI NI TA TE. Rów nież: „Nie był by po śred ni -
kiem Bo ga i lu dzi,277 gdy by ten sam nie był Bo giem i ten sam czło wie kiem.”
„Tę po stać słu gi przy ję tą przez sa me go Sy na, uczy ni ła ca ła Trój ca, któ rej
jed na jest wo la i dzia ła nie.”

Oto wi dać,278 jak ró żnie pi sa rze zda ją się my śleć o przed ło żo nym za gad -
nie niu. Dla te go po tom ni czy ta jąc to, ró żne i sprzecz ne wy da ją wy ro ki, czer -
piąc z po wy ższe go spo sob ność.

.21.

ROZ STRZY GA. My zaś,279 chcąc od su nąć od Pi sma Świę te go zna mię błę du
i sprzecz no ści, przy łą cza my się do pra wo wier nych Oj ców i ka to lic kich na -
uczy cie li, nie na pięt no wa nych żad nym po dej rze niem złe go poj mo wa nia,
mó wiąc że i oso ba Sy na przy ję ła na tu rę ludz ką i na tu ra Bo ża w Sy nu z ludz -
ką na tu rą jest zjed no czo na i ją przy ję ła, al bo ze so bą zjed no czy ła. Jed nak
nie mó wi my, że na tu ra Bo ska sta ła się cia łem. – Że zaś mó wi się, iż sam
Syn przy jął po stać słu gi, przez to na tu ra Bo ska nie jest wy klu czo na od przy -
ję cia słu żeb nej po sta ci, lecz dwie in ne oso by, Oj ciec mia no wi cie i Duch
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275 Roz dział 3, n. 20 (PL 65,681 C; CCL 91 A,725); Księ ga III, Dys tynk cja 6, n. 5, gdzie 
i po wa ga na stęp na.

276 Nie mal na pa zno kieć po wtó rzo ne w Księ dze III, Dys tynk cji 5, roz dzia le 1, n. 8.
277 Obie po wa gi znaj du ją się w Księ dze III, Dys tynk cji 2, roz dzia le 3, n. 2.
278 Nie mal ty mi sa my mi sło wa mi koń czy się  dys ku sja w Księ dze III, Dys tynk cji 5, roz -

dzia le 1, n. 9.
279 To co na stę pu je w n. 21 wzię te jest do n. 10-11 po wy ższe go roz dzia łu, z nie wie lu

opusz cze nia mi.



Świę ty. Rów nież i to wy da je się tak ro zu mieć na le ży: „To co jest wła sne
Syna, nie co jest wspól ne Trój cy, przy ję ło czło wie ka”, to zna czy  ści śle 
w Sy nu, nie wspól nie w trzech oso bach, Bo ska na tu ra ludz ką so bie zjed -
no czy ła.

.22.

PY TA NIE. Rów nież py ta się, czy trze ba mó wić wprost i zga dzać się, że
Chry stus stał się lub zo stał stwo rzo ny.280

OD PO WIEDŹ. Na co od po wia da my, że wprost i bez wy ja śnie nia mó wi się
to nie zbyt sto sow nie; a je że li kie dyś mó wi się, dla krót ko ści, ni gdy jed nak
nie po win no być na iw nie poj mo wa ne. Jak bo wiem rze cze Au gu styn: 
„gdy o Chry stu sie mó wi my, trze ba zwa żać, co ze wzglę du na co się mó wi.”
Tym tak do wo dzi, że Chry stus lub Syn Bo ga nie jest stwo rze niem: 
„Na po cząt ku by ło Sło wo, a Sło wo sta ło się cia łem” dla zro dze - [69*] nia
wcie le nia je go, któ re do ko na ło się w cza sie z Dzie wi cy;” oraz: „Wszyst ko
przez nie się sta ło; nie mó wi wszyst ko, jak tyl ko co zo sta ło uczy nio ne, 
to jest ca łe stwo rze nie.” – TE NŻE, TA MŻE: „Stąd ja sno wy ni ka, że nie zo stał
uczy nio ny ten, przez któ re go zo sta ły uczy nio ne. A sko ro nie zo stał uczy -
nio ny, nie jest stwo rze niem; je że li zaś nie jest stwo rze niem, jest tej sa mej
z Oj cem sub stan cji. (ZWAŻ!) Wszel ka bo wiem sub stan cja, któ ra nie jest
Bogiem, jest stwo rze niem; a któ ra nie jest stwo rze niem, jest Bo giem. Lecz
je że li Syn nie jest tej sa mej sub stan cji z Oj cem, jest więc sub stan cją uczy -
nio ną; a je że li jest sub stan cją uczy nio ną, wszyst ko nie przez nie zo sta ło
uczy nio ne. Tym cza sem wszyst ko przez nie się sta ło.” Nie jest więc sub stan -
cją uczy nio ną. 

On jed nak, jak mó wi Apo stoł, uczyniony jest mu, mia no wi cie na cześć
Oj ca, we dług cia ła, nie uczy nio ny zaś według Bó stwa. – HAY MON.281 Uczy -
niony po wia dam i szcze gól nie „po tom kiem Da wi da, po nie waż Ma ry ja była
z ro du Da wi da, z któ re go na sie nia ufor mo wa ne zo sta ło cia ło Pań skie dzia -
ła niem Du cha Świę te go w dzie wi czym ło nie.”

Lecz na le ży zwa żyć, dla cze go wła śnie tu wy mie nia Da wi da, sko ro wia -
do mo, że obiet ni ca zo sta ła da na Abra ha mo wi tak jak Da wi do wi. Lecz Apo -
stoł chcąc za le cić ła skę, wo lał mó wić o Da wi dzie, któ ry był wy stęp ny, a nie
o na sie niu Abra ha ma, któ ry był spra wie dli wy, aże by nie dla za słu gi, lecz 
z ła ski zro dzo ne go zeń uzna wa no; a ta kże dla te go (AM BRO ŻY)282 „aby z czło -
wie ka kró la we dług cia ła król uro dzo ny się oka zał, jak z Bo ga kró la kró lem
przed wie ka mi zro dzo ny” zo stał.
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280 Pierw sza część te go nu me ru 22, aż do słów: „Nie jest więc sub stan cją uczy nio ną”,
po wtó rzo na jest w Księ dze III, Dys tynk cji 11, roz dzia le 1, n. 2, wraz z po wa ga mi. Po zo stała
część te go nu me ru nie zna la zła miej sca w Księ dze Sen ten cji.

281 Hay mo z Au xer re, Glos sa na Rz 1,3 (PL 117,366 D).
282 Mia no wi cie Am bro zja ster, na Rz 1,3 (PL 17[1845]49 D; CSEL 81,14).



.23.

Po tem za le ca jąc go z mo cy do da je:283 Prze zna czo ny zo stał Sy nem Bożym
w mo cy, we dle du cha po świę ce nia przez po wsta nie z mar twych Je zu sa
Chry stu sa, Pa na na sze go.

Zważ. Tu naj pierw trze ba zo ba czyć, co to jest prze zna cze nie i cze go jest
prze zna cze nie, czy te go co za wsze by ło, czy te go co by ło od cza su; i czy
oso by, czy na tu ry; a je że li oso by, zwa żyć na stęp nie trze ba, we dług któ rej
na tu ry jest prze zna czo na.

.24.

AU GU STYN: „Prze zna cze nie 284 jest przy go to wa niem ła ski”. Onym Bóg od
wiecz no ści Chry stu so wi czło wie ko wi i wszyst kim, któ rych przej rzał, że
będą po dob ni ob ra zo wi Sy na je go [Rz 8,29], przy go to wał do bra bez zasług.

[70*] AU GU STYN W KSIĘ DZE DE PRA EDE STI NA TIO NE:285 „Naj ja śniej szym bo wiem
świa tłem prze zna cze nia i ła ski jest sam po śred nik Bo ga i lu dzi, czło wiek,
Chry stus Je zus. Ten bo wiem czło wiek gdy przy ję ty do jed no ści oso by przez
Sło wo Oj cu współ wiecz ne stał się Sy nem Bo ga jed no ro dzo nym: skąd to
zasłu żył? Co za je go ja kie kol wiek do bro po prze dzi ło, by do szedł do tej nie -
wy po wie dzia nej wznio sło ści? Dzię ki dzia ła niu i przy ję ciu Sło wa Bo że go ten
czło wiek, od kąd ist nieć za czął, za czął być je dy nym Sy nem Bo ga. Je dy ne go
Sy na Bo że go owa ła ski peł na nie wia sta po czę ła z Du cha Świę te go. Z Dzie -
wi cy Ma ryi na ro dził się Bóg je dy ny, nie żą dzą cia ła, lecz sa mym Bo żym
darem. Wol na w nim by ła wo la, a tym bar dziej, im bar dziej nie mógł zgrze -
szyć.” „Uka zu je się więc na m286 w na szej Gło wie to źró dło ła ski, z któ re go
na wszyst kie człon ki roz le wa się je go ła ska. Tak bo wiem od po cząt ku swej
wia ry ka żdy czło wiek z ła ski sta je się Chrze ści ja ni nem, jak ów czło wiek 
z ła ski od po cząt ku stał się Chry stu sem. Z te go Du cha ten jest od ro dzo ny,
z któ re go Du cha tam ten jest zro dzo ny. Duch w nas sta je się grze chów od -
pusz cze niem, przez Du cha sta ło się w nim, że nie miał żad ne go grze chu.”

AU GU STYN, DE DO NO PER SE VE RAN TIAE:287 „Ten, któ ry uczy nił te go czło wie ka,
bez żad nych je go uprzed nich za sług, że ni cze go nie miał do prze ba cze nia,
ani nie za cią gnął po cho dze niem, ani wo lą grze chu nie po peł nił, ten sam
bez żad nych uprzed nich ich za sług spra wia, że wie rzą cym w nie go od pusz -
cza wszel ki grzech. Ten, któ ry go uczy nił ta kie go, że ni gdy nie miał i miał
nie bę dzie złej wo li, ten sam w je go człon kach ze złej wo li zro bił do brą. 
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283 Rz 1,4.
284 De pra ede sti na tio ne sanc to rum, roz dział 10, n. 19 (PL 44,974n); w Sen ten cjach,

Księ ga I, Dys tynk cja 39, roz dział 4, n. 4.
285 Ta mże, roz dział 15, n. 30 (PL 44,981n); czę ścio wo w Sen ten cjach, Księ ga III, Dys -

tynk cja 6, roz dział 2, n. 6.
286 Ta mże, roz dział 15, n. 31.
287 Roz dział 24, n. 67 (PL 45,1034; w Sen ten cjach nie po wta rza.



I je go więc i nas prze zna czył, po nie waż prze wi dział, że nie uprzed ni mi
zasłu ga mi na szy mi, lecz je go dzia ła niem On bę dzie na szą Gło wą, a my
będzie my je go cia łem

TE NŻE, DE PRA EDE STI NA TIO NE:288 „Że Bóg to za iste uczy ni” od wiecz no ści
„prze wi dział. To jest bo wiem prze zna cze nie świę tych, któ re w Świę tym nad
Świę ty mi naj bar dziej za ja śnia ło: któ re go nikt nie mo że za prze czyć spo śród
słusz nie poj mu ją cych wy po wie dzi praw dy.” „Ludz kie więc za słu gi milk ną
tu, któ re prze pa dły w Ada mie, a pa nu je ła ska przez Je zu sa Chry stu sa.
Ktokol wiek wy na la zł by w Gło wie na szej uprzed nie za słu gi wy jąt ko we go
owe go na ro dze nia, ten sam w nas, człon kach jej, niech szu ka uprze dza ją -
cych za sług” wia ry i „od ro dze nia. Bo ani Chry stu so wi nie od da no, ani nam
za ja kąś za słu gę, lecz dar mo da no. Ten prze cież spra wił, że wie rzy my 
w Chry stu sa, [71*] któ ry nam spra wił Chry stu sa, w któ re go wie rzy my. Ten
spra wia w lu dziach za sa dę wia ry, któ ry czło wie ka uczy nił wład cą i wy ko -
naw cą wia ry, Je zu sa.”

Au gu styn: DE BO NO PER SE VE RAN TIAE:289 „Nie ma więc ja śniej sze go przy kła -
du prze zna cze nia, niż sam Po śred nik. Kto kol wiek prze to wie rzą cy chce je
do brze poj mo wać, niech zwa ża na nie go, a w nim znaj dzie i sa me go siebie:
kto wie rzy, że je go praw dzi wa ludz ka na tu ra, gdy przy ję ło ją Sło wo Bo ga,
tak wy nie sio na zo sta ła, że kto przy jął i co przy jął jed ną jest w Trój cy osobą.
Bo przez przy ję cie czło wie ka nie po wsta ła czwór ca, lecz po zo sta ła Trój ca,
gdyż przy ję cie to spra wi ło nie wy mow nie praw dę jed nej oso by w Bo gu 
i czło wie ku.

To o owym prze zna cze niu niech wy star czy.

.25.

Zo bacz my na stęp nie, czy to prze zna cze nie do ty czy te go, któ ry za wsze
jest, czy te go, któ ry nie za wsze jest oraz czy do ty czy oso by, czy na tu ry.

AU GU STYN W EPI STO LA AD RO MA NOS: „Te go sa me go za iste,290 któ ry we dle
cia ła stał się po tom kiem Da wi da, na zy wa prze zna czo nym Sy nem Bo żym
w mo cy.”

AU GU STYN, SU PER IO AN NEM. Rów nież: „Słusz nie bo wiem mó wi się,291 że Syn
Bo ży nie jest prze zna czo ny we dług te go, że jest Sło wem Bo żym, Bo giem 
u Bo ga. Po co bo wiem był by prze zna czo ny, sko ro już ist niał, któ ry był bez
po cząt ku, bez koń ca, wiecz ny? To zaś na le ża ło prze zna czyć, cze go jesz cze
nie by ło, aby tak w swo im cza sie się stał, jak przed cza sa mi prze zna czo ny
był, aby się stał. Kto więc za prze cza Sy na Bo że go prze zna czo ne go, ten
zaprze cza, że jest on sy nem czło wie ka.”

Dodatki64

288 Roz dział 15, n. 31 (PL 44,982).
289 De do no per se ve ran tiae, roz dział 24, n. 67 (PL 45,1033); czę ścio wo po wtó rzo ne 

w Sen ten cjach, Księ ga III, Dys tynk cja 7, roz dział 1, n. 11.
290 Epi sto lae ad Ro ma nos in cho ata expo si tio, n. 5 (PL 35,2090n; CSEL 84,150).
291 Trak tat 105, n. 8 (PL 35,1907; CCL 36,607); nie jest po wtó rzo ne w Sen ten cjach.



AU GU STYN W KSIĘ DZE AD PRO SPE RUM ET HI LA REM:292 „Prze zna czo ny jest więc
Je zus, aby ten, któ ry był przy szłym sy nem Da wi da we dług cia ła, był Sy nem
Bo żym w mo cy.” – TE NŻE, TA MŻE:293 Rów nież: „Na ile czło wiek stał się Synem
Bo żym, zwie my go prze zna czo nym.”

[72*] .26.

Z tych oto wi dać, że prze zna cze nie do ty czy oso by,294 to zna czy Je zu sa
Chry stu sa, nie we dług te go, że za wsze był, lecz we dług te go, że nie za wsze
był; to zna czy, nie we dług Bó stwa, lecz we dług czło wie czeń stwa. I zna -
czenie jest ta kie, jak by rzekł: Chry stus stał się we dług cia ła; ten Chry stus,
na ile jest czło wie kiem, jest prze zna czo ny, to zna czy z sa mej ła ski wy bra ny
do te go, by ten czło wiek był Sy nem Bo żym, za iste nie przy spo so bio nym,
jak my je ste śmy, lecz przez zjed no cze nie ze Sło wem, to jest przez ła skę,
któ rą ludz ka je go na tu ra zjed no czo na jest ze Sło wem.

.27.

Więc nie przez przy spo so bie nie jest sy nem, ani nie jest sy nem przy -
sposo bio nym. Mó wi bo wiem Am bro ży:295 „Prze wra ca łem w tę i z po wro -
tem Pi smo Świę te, i ni gdzie nie zna la złem przy spo so bio ne go sy na Bo że go.”
Lecz jak Chry stus, na ile jest Bo giem, na tu ral nie ma, że jest Sy nem Bo ga 
z na tu ry i jest Bo giem, tak na ile jest czło wie kiem, przez ła skę ma, że jest
tym sa mym Sy nem Bo ga z na tu ry.

Stąd Hie ro nim: „O Sy nu zaś,296 to jest o Pa nu na szym Je zu sie Chry stusie,
na pi sa ne jest, że za wsze z Oj cem był i ni gdy go, aby ist niał, wo la oj cow ska
nie wy prze dzi ła. I on mia no wi cie z na tu ry Sy nem jest, my zaś przez przy -
spo so bie nie. On zaś zawsze był Sy nem;297 my za nim ist nie li śmy, by li śmy
prze zna cze ni, i wte dy du cha przy spo so bie nia otrzy ma li śmy, kie dy uwie rzy -
li śmy w Sy na Bo że go.

O tym sa mym Hi la ry mó wi:298 „Błęd no wier cy usi łu ją od jąć Oj cu, że jest
Oj cem, gdy chcą Sy no wi ode brać, że jest Sy nem. Odej mu ją zaś, gdy mówią,
że nie z na tu ry jest Sy nem. Nie z na tu ry zaś jest, kie dy nie to sa mo w so bie
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292 To jest: De pra ede sti na tio ne sanc to rum, roz dział 15, n. 31 (PL 44,982); po wtó rzone
w III Księ dze Sen ten cji, Dys tynk cji 7, n. 2.

293 Ta mże; w Sen ten cjach nie znaj du je się do słow nie, ale zo bacz n. 1 te goż roz dzia łu.
294 Kró cej w Księ dze III, Dys tynk cji 10, roz dzia le 3.
295 Ra czej, jak pi szą wy daw cy Glos sa Alek san dra Ha leń skie go (III,115 na koń cu), jest to

Au gu sty na, Con tra Se cun di num, roz dział 5: „Czy taj więc Pi sma, ni gdzie nie znaj dziesz
powie dzia ne go o Chry stu sie, że przez przy spo so bie nie jest Sy nem Bo żym (PL 42,581).

296 Zo bacz ni żej, Księ ga III, Dys tynk cja 10, roz dział 2, n. 5.
297 Te sło wa przy to czo ne są bez i mien nie w tym sa mym roz dzia le 2; cze go przed tem nie

za uwa ży li śmy.
298 De Tri ni ta te, II, n. 3 (PL 10,52 A -B).



ma zro dzo ny i ro dzą cy. I nie jest sy nem z na tu ry, kto bę dzie miał in ną i nie -
po dob ną do oj ca sub stan cję. Oj cem zaś w ja ki spo sób bę dzie, je że li nie
zrodzi w Sy nu te go, co w so bie ma sub stan cji i na tu ry?” – Te nże: „Pan
mówiąc:299 Wsław Sy na twe go [J 17,1], nie sa mą na zwą po twier - [73*] dził,
że jest Sy nem, lecz [i] wła ści wo ścią. My je ste śmy sy na mi Bo ga, lecz ten Syn
nie ta ki. On bo wiem jest praw dzi wym i wła snym Sy nem, z po cho dze nia,
nie z przy spo so bie nia; praw dą, a nie na zwą; przez zro dze nie, a nie przez
stwo rze nie.” – Te nże: „Z na tu ry Sy nem jest, po nie waż ma tę sa mą na tu rę,
któ rą ten, kto zro dził.”300

O tym rów nież Au gu styn rze cze: „M je ste śmy sy na mi z ła ski, nie z na tu -
ry;301 Jed no ro dzo ny zaś z na tu ry, nie z ła ski. Czy to w sa mym Sy nu ta kże
do czło wie ka na le ży od nieść? Za iste tak.” – TE NŻE:302 „Że Jed no ro dzo ny jest
rów ny Oj cu, nie jest z ła ski lecz z na tu ry; że zaś w jed no ści oso by Jed no ro -
dzo ne go przy ję ty jest czło wiek, jest z ła ski, a nie z na tu ry.”

.28.

Nie któ rzy zwy kli py tać,303 czy ja ko czło wiek Chry stus jest Bo giem al bo
Sy nem Bo żym.

Że tak jest, tak do wieść usi łu ją: Chry stu s304 ja ko czło wiek jest prze zna -
czo ny, aby był Sy nem Bo żym. Lecz jest tym, czym że by był, jest prze zna -
czo ny. Więc po nie waż [Sen ten cje: je że li] jest prze zna czo ny ja ko czło wiek,
aby był Sy nem Bo żym, ta kże ja ko czło wiek jest Sy nem Bo żym.

Na co od po wia da my, mó wiąc że Chry stus jest tym, czym prze zna czo ny
jest, aby był; lecz nie jest tym według tego, według czego przeznaczony jest.
Jest bo wiem prze zna czo ny, aby był Sy nem Bo żym. I on za iste prawdzi wie
jest Sy nem Bo żym. Lecz prze zna czo ny jest do te go jako czło wiek, po nie -
waż z ła ski to otrzy mał jako czło wiek. On jed nak jako czło wiek nie jest tym,
chy ba że „jako” wy ra ża jed ność osoby.

„Jako” bo wie m305 wy ra ża cza sem stan na tu ry ludz kiej, al bo Bo skiej, 
a czasem jedność osoby. Stan natury, jak gdy mówi się „jako człowiek”, to jest
na ile czło wiek, al bo „jako Bóg”, to jest na ile Bóg. Jed ność oso by wy ra ża,
jak gdy mó wi się: „Chry stus jako czło wiek od pusz cza grze chy”, to zna czy
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299 Ta mże, III, n. 11 (82 A -B), jak ni żej, Księ ga III, Dys tynk cja 10, roz dział 2; oraz wy żej,
Księ ga I, Dys tynk cja 26, roz dział 5, n. 2.

300 Księ ga V, n. 37 (PL 10,155 A); jak wy żej w Księ dze I, Dys tynk cji 5, roz dzia le 3.
301 Po wa ga po wtó rzo na ni żej: księ ga III, Dys tynk cja 10, roz dział 2.
302 In Io an nem, trak tat 74, n. 3 (PL 35, 1828; CCL 36,514); już w Księ dze I, Dys tynk cji

17, roz dzia le 5, n. 7.
303 Zo bacz ni żej: Księ ga III, Dys tynk cja 10, roz dział 1, n. 5, gdzie za gad nie nie ina czej jest

za ry so wa ne.
304 Po wtó rzo no w tej sa mej Dys tynk cji 10, roz dzia le 1, n. 5, gdzie jed nak od po wiedź jest

skró co na.
305 Zmie nia się w Sen ten cjach, ta mże n. 3.



ten czło wiek, któ ry jest Chry stu sem, al bo ta oso ba, któ ra jest czło wie kiem.
Cza sem też „jako” ozna cza przy czy nę, jak gdy mó wi się „jako Bó stwo będzie
są dził”, to zna czy z mo cy Bó stwa. – Na te roz ró żnie nia w swo ich miej scach
pil nie na le ży zwra cać uwa gę.

[74*] .29.

ZA GAD NIE NIE. Zwy kło się też py tać,306 czy Chry stus jako czło wiek jest
osobą.

OD PO WIEDŹ. Na co mó wi my: Je że li „jako” ozna cza przy czy nę lub stan na -
tu ry, jako czło wiek nie jest oso bą, po nie waż z te go, że jest człowiekiem,
al bo na ile jest czło wiekiem, nie jest oso bą, bo je że li z te go, że jest człowie-
kiem, jest osobą, więc albo trzecią w Trójcy, albo inną; lecz inną nie jest; więc
trze cią w Trój cy; więc Bogiem.

.30.

UZASADNIENIE. Przeto307 jako człowiek nie nazywa się osobą, ponieważ jako
czło wiek nie jest wła sno ścią oso bo wą wy dzie lo ny od Oj ca i Du cha Świę te -
go, po nie waż ja ko czło wiek nie jest zro dzo ny przez Oj ca al bo Sy nem Oj ca.
Sy no stwo zaś jest wła sno ścią, któ rą oso ba Sy na od ró żnia się od in nych.
Lecz je że li ja ko czło wiek nie jest trze cią oso bą w Trój cy, ja kim spo so bem
więc Au gu styn wy żej po wie dział: „Kto przy jął i co przy jął, jed na jest w Trój -
cy oso ba”?308 Ta bo wiem po wa ga zda je się na su wać, że na tu ra ludz ka 
ze Sło wem jest jed ną oso bą w Trój cy. Je śli to jest, prze to na tu ra ludz ka ze
Sło wem jest Bo giem. Więc ja kaś na tu ra ze Sło wem jest Bo giem, któ ra nie
za wsze by ła Bo giem. Prze to nie tyl ko na tu ra Bo ża jest Bo giem, lecz i in na.

Po nie waż to wy da je się nie do rzecz ne 309 a wy ni ka rów nież wie le in nych
nie sto sow no ści, wspo mnia ne sło wa Au gu sty na i gdzie kol wiek zna la zły by
się im po dob ne, wy da je nam się, że w ten spo sób poj mo wać na le ży: „Kto
przy jął i co przy jął, jed na jest w Trój cy oso ba”, to zna czy: tak Bóg przy jął
czło wie ka, że ta sa ma oso ba, któ ra przed tem by ła, po zo sta ła nie zmie nio -
na. Zjed no cze nie bo wiem przyj mu ją ce go i przy ję te go nie po dzie li ło ani nie
zmie ni ło jed no ści oso by; a wte dy sta ło się, że ta oso ba, któ ra przed tem była
Bo giem, ta sa ma by ła czło wie kiem.

Stąd o Ewan ge lii Ja na mó wi:310 „Kie dy Sło wo sta ło się cia łem, jed ną oso -
bą sta ło się Sło wo i czło wiek”, to zna czy wte dy sta ło się że, tym sa mym był
Bóg i czło wiek.
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306 Ni żej, Księ ga III, Dys tynk cja 10, roz dział 1, n. 1; Od po wiedź wy pra co wa na jest da lej
w n. 3 oraz 5, a zwłasz cza w n. 2.

307 Zo bacz: Od po wiedź w te jże Dys tynk cji 10, roz dzia le 1, n. 5.
308 W n. 24 na koń cu.
309 Zo bacz: Księ ga III, Dys tynk cja 5, roz dział 3, n. 4 oraz Dys tynk cja 14, roz dział 2, n. 3.
310 Trak tat 108, n. 5 (PL 35,1916; CCL 36,618).



[75*] .31.

Po ru sza nas też, w ja ki spo sób wy że j311 Au gu styn po wie dział, że ten czło -
wiek przy ję ty zo stał przez Sło wo, sko ro ten stanowi oso bę, a oso ba nie
zosta ła przy ję ta.

AU GU STYN W SER MO DE FI DE. Gdzie in dziej rów nież to sa mo wy raź niej
mówi, co nas bar dziej po ru sza: “Gdy by ktoś po wie dział i uwie rzył,312

że czło wiek Je zus Chry stus przez Sy na Bo że go nie zo stał przy ję ty, niech
będzie wy klę ty.” I tak wy da je się, że oso ba przez oso bę zo sta ła przy ję ta, 
co po nie waż nie go dzi się mó wić al bo my śleć,313 sło wa wspo mnia-
nych powag mo gą za iste być po ję te tak, że czło wiek Chry stus, czy ów czło -
wiek, dla te go zwa ny był „przy ję ty przez Sło wo”, że du sza i cia ło je go, 
w któ rych czło wiek sa mo ist nie je, zo sta ły przez Sło wo przy ję te, abyś pa trzał
na sa mą na tu rę Chry stu sa czło wie ka, nie na oso bę, gdy mó wisz, że zo stał
przy ję ty.

.32.

PY TA NIE. Rów nież zwy kło się py tać,314 czy ów czło wiek za czął ist nieć, albo
był za wsze, jak po pro stu mó wi my, że Chry stus, al bo Syn Bo ży, za wsze był,
a nie za czął.

AU GU STYN, SU PER IO AN NEM. O tym Au gu styn tak mó wi: „Miał kie dyś Syn
Bo ży to, cze go jesz cze nie miał ten sam czło wiek syn, po nie waż jesz cze
czło wie ka nie by ło.” – TE NŻE, TA MŻE: „My tak wy bra ni, jak on uwiel bio ny;
po nie waż za nim świat się stał, ani nas nie by ło, ani sa me go Po śred ni ka
Boga i lu dzi, czło wie ka Chry stu sa Je zu sa.” – AU GU STYN, SU PER PSAL TE RIUM.
Ta kże: „Chry stus nasz, cho ciaż mo że czło wie kiem jest świe żym, Bo giem
jednak jest wiecznym.” – Gdzie indziej zaś czyta się, że „dziecię to stworzyło
gwiaz dy”, a sam Chry stus po wia da:  Jam po czą tek, któ ry i mó wię do was.

.33.

W ni czym nie prze ciw sta wia jąc się tym po wa gom,315 mó wi my, że ten
czło wiek, na ile jest czło wie kiem, za czął ist nieć; na ile jest Sło wem, za wsze
był. W te go ro dza ju bo wiem wy po wie dziach bez do da nia okre śle nia ni czego
od po wia dać nie wy pa da.
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311 W n. 30.
312 W rze czy wi sto ści jest to Sym bo lum fi dei pierw sze go Sy no du To le dań skie go, jak niżej

za pi sa no w je go tek ście.
313 Ta mże, w n. 4.
314 Po wtó rzo ne nie mal do słow nie w Księ dze III, Dys tynk cji 12, roz dzia le 1, gdzie i po -

wa gi.
315 W tym sa mym roz dzia le, n. 3.



[76*] AU GU STYN, SU PER IO AN NEM. Stąd Au gu styn: Oj ciec przez nie go,316 na
ile jest je go Sło wem, uczy nił ta kże to, co przy szłe”; lecz „za iste we dług tego,
że jest czło wie kiem, uwiel bił go za nas.”

On więc ja ko czło wiek prze zna czo ny jest;317 to zna czy bez za sług, sa mą
ła ską uprzed nio wy bra ny, nie tyl ko (AU GU STYN, DE PRA EDE STI NA TIO NE SANC TO -
RUM) „aby był318 głową naszą” oraz (AUGUSTYN, W KSIĘDZE DE BONO PERSEVERANTIAE),
by ani „po cho dze niem nie za cią gnął, ani wo lą nie po peł nił grze chu”,319

i że by (AU GU STYN, SU PER IO AN NEM)320 „ze śmier tel nej na tu ry” uwiel bio ny był
w nie śmier tel ną, lecz aby też był Sy nem Bo żym w mo cy,321 to zna czy w tej
sa mej po tę dze z Oj cem. – AU GU STYN, IN EPI STO LAM AD RO MA NOS: A że on jest
Sy nem Bo żym,322 mo żna zo ba czyć z te go, że po czę ty zo stał i zro dzo ny
wedle Du cha po świę ce nia,323 to zna czy, że z324 Du cha Świę te go zo stał
poczę ty.

.34.

HAY MON: „Zważ jed nak,325 że Duch Świę ty nie był mu za na sie nie, i nie
mó wi my, że był oj cem Chry stu sa czło wie ka, by nie mó wio no, że jest dwóch
oj ców. Lecz po czę ty z Du cha Świę te go na zy wa się stąd, że dzia ła niem
Ducha Świę te go”, przez któ re go wszyst ko jest uświę co ne oraz (Au gu styn)
„z da ru Bo że go 326 sta ło się to po czę cie.”
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316 In Io an nem, trak tat 105, n. 7: „Lecz ten, któ ry przez nie go na ile jest je go Sło wem,
uczy nił ta kże to co jest przy szłe, i na zy wa to, cze go nie ma, jak to, co jest” [Rz 4,17]  (PL
35,1907; CCL 36,607); za zna czo no w n. 3 te goż roz dzia łu.

317 Zo bacz Rz 1,4: któ ry prze zna czo ny zo stał Sy nem Bo żym w mo cy, we dle Du cha
poświę ce nia przez po wsta nie z mar twych, Je zu sie Chry stu sie Pa nu na szym.

318 Roz dział 3, n. 31 (PL 44,983); zo bacz ta kże wy żej, pod n. 24.
319 De do no per se ve ran tiae, roz dział 24, n. 67 (PL 45,1034).
320 Trak tat 105, n. 7 (PL 35,1907; CCL 36,607).
321 Rz 1,4.
322 Epi sto lae ad Ro ma nos in cho ata expo si tio, n. 5 (PL 35,2090n; CSEL 84,150).
323 Rz 1,4.
324 Przy tych sło wach na mar gi ne sie znaj du je się imię Am bro ży; zo bacz: Księ ga III, Dys -

tynk cja 4, n. 5.
325 Hay mon z Au xer re (pod mia nem: z Hal ber stadt), In Epi sto lam ad Ro ma nos, I,4:

„Nale ży zaś roz wa żyć, że Duch Świę ty nie był mu za na sie nie i nie mó wi my, że on jest ojcem
czło wie czeń stwa, by nie mó wio no, że jest dwóch oj ców, cze go mó wić w ogó le się nie
godzi... Tak więc i ten czło wiek przy ję ty przez Sło wo, z Du cha Świę te go po czę ty, to zna czy
dzia ła niem Du cha Świę te go zo stał ufor mo wa ny, a jed nak nie jest sy nem Du cha Świę te go”
(PL 117,367 A -B).

326 Nie znaj du je my, chy ba mo że od no si się to do słów Ge na diu sza (pod imie niem Au -
gu sty na): „Bóg przy jął czło wie ka, czło wiek prze szedł w Bo ga, nie zmien no ścią na tu ry, lecz
za zmi ło wa niem Bo żym...” (ni żej: Księ ga III, Dys tynk cja 7, roz dział 3, n. 3); zo bacz jed nak:
De pra ede sti na tio ne sanc to rum, roz dział 15, n. 30: „Czyż nie z Du cha Świę te go i Ma ryi
Dzie wi cy Syn Bo ży je dy ny zo stał zro dzo ny, nie żą dzą cia ła, lecz wy jąt ko wym da rem Bo ga?”
(PL 44,982).



[77] .35.

HAY MON: Do wo dzi ta kże, że jest Sy nem Bo żym ze zmar łych Pa na
naszego Je zu sa Chry stu sa po wsta nia, to zna czy swo ich, czy li, że „spra wił,iż
zmarli z nim327 zmartwychwstali”, ci, którzy byli jego, bo „do niego należeli”,
zgod nie z tym: I wie le ciał świę tych, któ rzy by li po snę li, po wstało z nim.

Au gu styn, z trak ta tu Psal mu LXVII.328 I za pa mię taj, że imię wła sne umie -
ścił za miast za im ka, zwy cza jem he braj skim, któ ra to „mo wa jest w Pi śmie
Świę tym bar dzo czę sto uży wa na”, a „zwłasz cza w sta rych księ gach naj częst -
sza”, jak: Uczy nił Mo jżesz, tak jak na ka zał Pan Mo jże szo wi.”

.II. ROZPRAWA O CIELE CHRYSTUSA329

A po nie waż o cie le Pa na za cho dzi tu peł niej sza roz pra wa, krót ko zo bacz -
my, co o Sa kra men cie cia ła i krwi wie dzieć na le ży.

1. Więc Pan nasz Je zus Chry stus ma jąc przejść z te go świa ta do nie wi -
dzial no ści oj cow skie go ma je sta tu, po od pra wie niu sa kra men tu sta rej
Paschy, po ty picz nym ba ran ku, w koń cu cia ło swo je i krew pod po sta cią
chle ba i wi na prze ka zał uczniom.330

2. Gdzie pil nie trze ba zwa żyć: (1) dla cze go po sa kra men cie ty picz ne go
ba ran ka, dał apo sto łom sa kra ment swe go cia ła i krwi; (2) i dla cze go pod
in ną po sta cią; (3) a sko ro pod in ną, dla cze go ra czej pod tą; (4) a sko ro tą,
dla cze go pod po dwój ną. Wresz cie, (5) dla cze go do da je się wo dy; po tem
(6) co przyj mo wa ne jest przez do brych, a co przez złych; wresz cie, (7) co
tam wy da je się ist nieć lub sta wać, czy praw dzi wie ist nie je, czy nie.

[78*] I. Dla cze go dał po in nych.331

3. Na le ży prze to wie dzieć, że Pan dał uczniom cia ło i krew swo ją po
daw nej Pas sze, aby po ka zać, że sa kra men ty Sta re go Pra wa ma ją ustą pić;
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327 Hay mo, ta mże: „God nym zaś na my słem roz wa żyć trze ba, że Apo stoł nie po wie dział
bez względ nie: Prze zna czo ny zo stał Sy nem Bo żym w mo cy  przez po wsta nie zmar łych, lecz
jesz cze do dał coś, mó wiąc: przez po wsta nie zmar łych Je zu sa Chry stu sa, to zna czy tyl ko
wy bra nych do niego na le żą cych; za ra zem do wo dzi nam, że jak spra wił swo je zmar twych -
wsta nie, tak rów nież cia ła i du sze wie lu zmar łych ra zem ze so bą wskrze sił, za rów no tych, 
o któ rych mó wi się: Wie le ciał świę tych, któ rzy by li po snę li, po wsta ło [Mt 27,52], jak też
wszyst kich wy bra nych” (PL 1117,367 D – 368 A). Przy to czo no Rz 1,4.

328 Enar ra tio in Psal mum 67, 12-13: Któż więc da sło wo gło szą cym ewan ge lię mno gą
mo cą? Król mo cy Umi ło wa ne go (PL 36,820; CCL 39,877n).

329 Trak tat znaj du je się w Glos sa na 1 Kor 11,25 (PL 191,1641 C – 1647 D); tu zo stał
wyda ny we dług rę ko pi su „x”, kar ty 101nn oraz rę ko pi su „z”, kar ty 61a i na stęp ne; ty tuł 
z rę ko pi su „z”.

330 Zo bacz ni żej, Księ ga IV, Dys tynk cja 8, roz dział 3.
331 Ta mże, Księ ga IV, Dys tynk cja 8, roz dział 5, n. 1 i przy pis.



wśród któ rych głów ny był sa kra ment ba ran ka wiel ka noc ne go; a ma ją być
pod sta wio ne sa kra men ty No we go Pra wa, wśród któ rych  wy bi ja się sa kra -
ment cia ła Pań skie go. Dla te go ta kże dał po in nych, aby moc niej wbił się 
w pa mięć uczniów i od tąd przez Ko ściół był ob cho dzo ny.

II. Dla cze go pod in ną po sta cią.332

4. Pod in ną zaś po sta cią dał i po sta no wił, by od tąd przez uczniów był
przyj mo wa ny, by za słu gę mia ła wia ra, któ ra nie do ty czy te go, co się wi dzi,
po nie waż: „wia ra, któ rej ro zum ludz ki uży cza do świad cze nia, nie ma za-
sługi.” – I że by oko nie wzdra ga ło się tym, co trzy ma rę ka i że by nie do wiar -
ko wie z nas nie drwi li.

III. Dla cze go w tej, a nie w in nej po sta ci prze ka zał.333

5. W tej zaś po sta ci prze ka zał, po nie waż rzecz tej po sta ci ma wy ra żo ne
po do bień stwo z obu rze cza mi te go sa kra men tu, za war tą mia no wi cie i ozna -
czo ną, oraz ozna czo ną a nie za war tą.

6. Rze czą za war tą i ozna czo ną jest cia ło Chry stu sa, któ re przy jął z Dzie -
wi cy i krew, któ rą za nas wy lał. Rze czą zaś ozna czo ną a nie za war tą jest
jedność Ko ścio ła w prze zna czo nych, po wo ła nych, uspra wie dli wio nych 
i uwiel bio nych. To jest po dwój ne cia ło Chry stu sa.

7. HIE RO NIM. Dla te go Hie ro nim mó wi: „Po dwój nie poj mu je się cia ło
Chry stu sa: al bo to, któ re zo sta ło ukrzy żo wa ne i po grze ba ne, al bo owo
ducho we i Bo że, o któ rym sam po wie dział: Cia ło mo je praw dzi wie jest
pokar mem, a krew mo ja praw dzi wie jest na po jem” [J 6,55]. – A ta kże: 
Kto po ży wa cia ło mo je i pi je krew mo ją, we mnie miesz ka, a ja w nim 
[J 6,56]; itd.

8. Tro je więc trze ba w tym Sa kra men cie roz wa żyć: jed no, któ re jest tylko
sa kra men tem; dru gie, któ re jest sa kra men tem i rze czą; oraz trze cie, któ re
jest rze czą a nie sa kra men tem. Sa kra men tem a nie rze czą jest wi dzial na
postać chle ba lub wi na. Sa kra men tem i rze czą, cia ło Chry stu sa wła sne 
i krew. [79*] Rze czą a nie sa kra men tem jest cia ło Chry stu sa mi stycz ne.
Nad to ta wi dzial na po stać jest sa kra men tem po dwój nej rze czy, za war tej
mia no wi cie i ozna czo nej.

9. CO TO JEST SA KRA MENT. Sa kra ment zaś jest zna kiem rze czy  świę tej i po -
stać ta obie rze czy ozna cza i obu rze czy sta no wi wy raź ne po do bień stwo.
Bo jak chleb przed in ny mi po kar ma mi krze pi i pod trzy mu je cia ło, a wi no
czło wie ka roz we se la i upa ja, tak cia ło Chry stu sa bar dziej niż in ne ła ski du -
cho wo krze pi i ży wi we wnętrz ne go czło wie ka, któ re go i krew Chry stu sa
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332 Dys tynk cja 11, roz dział 3.
333 Zo bacz: Dys tynk cja 8, roz dział 7; gdzie i sło wa Hie ro ni ma w n. 2; n. 8-10 = n. 2;

powa ga na koń cu, w n. 4.



du cho wo we se li oraz tak upa ja, by uczy nić trzeź wym. Stąd: Kie lich twój
upa ja ją cy, jak wspa nia ły jest!334

10. Ma też po do bień stwo z rze czą tyl ko ozna czo ną, któ rą jest jed ność
wier nych: po nie waż jak z wie lu zia ren ro bi się je den chleb, a z wie lu wi no -
gron spły wa jed no wi no, tak wie le osób wier nych sta no wi jed ność Ko ścioła.
Któ re go też sa kra men tem jest wła sne cia ło Chry stu sa, któ re przy jął z Dzie -
wi cy; bo jak cia ło Chry stu sa sta no wi wie le człon ków, czy stych i wol nych
od wszel kiej zma zy grze chu, tak i jed ność ko ściel na po le ga na wie lu oso -
bach czy stych i nie ska żo nych. Ja ko typ tej rze czy ar ka zro bio na zo sta ła 
z drze wa aka cjo we go, któ re jest nie psu ją ce się i po dob ne do bia łe go cier -
nia. – Oto dla cze go dał w tej po sta ci.

IV. Dla cze go w dwu po sta ciach.335

11. Sko ro zaś ca ły Chry stus przyj mo wa ny jest pod po sta cią chle ba, ca ły
pod po sta cią wi na, dla cze go nie dał w jed nej, lecz w dwóch po sta ciach?
Dla te go, by oka zać, że Chry stus przy jął ca łą ludz ką na tu rę, to jest du szę 
i cia ło, aby obo je od ku pił.  Chleb bo wiem od no si się do cia ła, wi no do
duszy, po nie waż wi no ro bi krew, w któ rej le ka rze mó wią, że jest sie dzi ba
du szy. Więc dla te go w dwu po sta ciach spra wo wa ny jest ten sa kra ment, 
by ozna czał przy ję cie du szy i cia ła w Chry stu sie oraz uwol nie nie ich obojga
w nas.

V. Dla cze go do da je się wo dę.336

12. Dla te go zaś do da je się wo dę, by wy ka zać, że na sze od ku pie nie doko -
na ne przez mę kę Chry stu sa, a je go mę ka spo wo do wa na dla na szej mi ło -
ści. Wo da bo wiem ozna cza ro dzaj ludz ki. Dla te go w Apo ka lip sie: Wo dy,
któ re wi dzia łeś, to rze sze i na ro dy” [Ap 17,15], któ rych zba wie nie nie
mogło by za ist nieć bez Pań skiej [80] mę ki, a mę ka Pań ska bez umi ło wa nia
lu du. Gdy by bo wiem nas nie mi ło wał, nie wy dał by się za nas na śmierć.

VI. Co jest przyj mo wa ne przez do brych, a co przez złych.

13. Po po wy ższym na le ży zo ba czyć, czy cia ło i krew Chry stu sa przyj mo -
wa ne są przez do brych i złych.

14. Jed nak trze ba przed tem wy ka zać,337 że praw dzi we cia ło Chry stu sa
jest na oł ta rzu, cze go prze czą nie któ rzy nie wie rzą cy; od pie ra ich sa ma
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Prawda, mó wiąc: Bierz cie, to jest cia ło mo je; oraz przy to czo ne po wa gi
Świę tych.

15. AM BRO ŻY, DE SA CRA MEN TIS. Mó wi bo wiem Am bro ży:338 „Przed kon se -
kra cją jest chleb i wi no; gdy zaś za dzia ła ją sło wa Chry stu sa, sta ją się cia łem
i krwią Chry stu sa.” – Rów nież: „Czy mo wa Chry stu sa, któ ra mo gła z ni cości
uczy nić cze go nie by ło, nie mo że te go co jest, zmie nić w to, czym nie było?”

16. EU ZE BIUSZ Z EME ZY. Ta kże Eu ze biusz: „Nie wi dzial ny ka płan, wi dzialne
stwo rze nia w sub stan cję cia ła i krwi swo jej, sło wem swo im, ta jem ną mocą
prze mie nia.”

17. GRZE GORZ W DIA LO GO RUM LI BER IV. Też: „Jest wpraw dzie ta kże w grzesz -
ni kach i nie god nie przyj mu ją cych praw dzi we cia ło Chry stu sa i praw dzi wa
krew, lecz isto tą, a nie zba wien ną sku tecz no ścią.”

18. AU GU STYN, DE VER BIS EVAN GE LII. Rów nież: „Wie lu przyj mu je cia ło Pań -
skie nie god nie, o któ rych mó wi Apo stoł: Kto kol wiek je ten chleb al bo pi je
kie lich Pań ski nie god nie, sąd so bie je i pi je” [1 Kor 11,27.29]. „Przez co
uczy my się, jak na le ży się strzec, złe go przyj mo wa nia do bra. Oto bo wiem
sta ło się zło, gdy źle przyj mu je się do bro, jak na od wrót Apo sto ło wi sta ło
się do bro, gdy do brze przyj mu je zło, to jest da je mu się bo dziec Sza ta na 
i cier pli wie zno si.” – Z tych oto świa dectw Świę tych ja sne jest, że na oł tarzu
jest praw dzi we cia ło Chry stu sa i przyj mo wa ne jest nie tyl ko przez do brych,
lecz ta kże przez złych.

19. PRZE CIW STA WIE NIE. Te mu zaś zda je się coś sprze ci wiać,339 cze go mil -
cze niem po mi nąć nie mo żna. 

20. AU GU STYN. Mó wi bo wiem Au gu styn: „Do bry przyj mu je sa - [81*] kra -
ment i rzecz sa kra men tu; zły zaś sa kra ment a nie rzecz.” – Na co od po wia -
da my, że sa kra men tem zwie się tu cia ło Pań skie z Dzie wi cy wzię te; rze czą
zaś du cho we cia ło Chry stu sa, któ rym jest jed ność wier nych. Do bry więc
przyj mu je sa kra ment, czy li wła sne cia ło i krew Chry stu sa, oraz rzecz, to jest
jed ność wier nych i wzrost ła ski; zły zaś przyj mu je sa kra ment, to jest cia ło
Chry stu sa pod sa kra men tem, a nie rzecz, to jest jed ność Ko ścio ła. I jest:
do bry spo ży wa du cho wo i sa kra men tal nie; zły zaś tyl ko sa kra men tal nie. 
– AU GU STYN. Ta kże: „Nie spo ży wa ją cy spo ży wa i spo ży wa ją cy nie spo ży wa,
to jest nie spo ży wa ją cy sa kra men tal nie, spo ży wa du cho wo; a spo ży wa ją cy
sa kra men tal nie, nie spo ży wa du cho wo.”

21. Te go wy da je się ty czyć owa Ko lek ta; „Niech do ko na ją w nas, Pa nie,
pro si my, two je sa kra men ty to, co za wie ra ją, aby śmy to, co te raz pod po -
sta cią spra wu je my, w praw dzie rze czy przy ję li”. To zna czy: przez te sa kra -
men ty spraw, by śmy, jak przyj mu je my cia ło Chry stu sa pod po sta cią
sa kra men tal ną, tak w praw dzie rze czy, to zna czy du cho wo, cia ło Chry stu -
sa przyj mo wa li. Al bo ina czej: „Niech do ko na ją w nas itd.” to zna czy: przez
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338 Zo bacz ta mże: Dys tynk cja 10, roz dział 2, n. 6; po wa ga Eu ze biu sza, ta mże, n. 8; słowa
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339 Zo bacz: Księ ga IV, Dys tynk cja 9, roz dział 3, gdzie po wta rza ne są n. 20-21.



te sa kra men ty daj nam, by jak Chry stu sa pod sa kra men tem wi dzi my i przyj -
mu je my, te goż w przy szło ści twa rzą w twarz, jak jest, oglą da li.

22. To rów nież zda je się sprze ci wiać tej praw dzie, co Praw da po wie dzia -
ła: Nie to cia ło, któ re wi dzi cie, bę dzie cie spo ży wać, ani pić tę krew, któ rą
wy le ją krzy żu ją cy mnie, lecz po wie rzy łem wam pewien sa kra ment.” Z tych
słów oszczer cy praw dy czer pią zu chwa łość oszcze ki wa nia nas, któ rym, żeby
od tąd nie by ło wol no błą dzić, to co by ło za wiąz ko we roz wi nę li śmy.

23. Roz strzy gnię cie: „Nie to cia ło, któ re wi dzi cie itd.”, to jest  nie pod tą
po sta cią bę dzie cie spo ży wać, lecz w sa kra men cie, nie po szar pa ne i zżu te
gry zie niem, jak są dzi cie, lecz ca łe i nie tknię te.

VII. Ja ka jest owa prze mia na.

24. Po nie waż zaś Świę ci mó wią,340 a wszy scy wier ni wie rzą, że chleb albo
wi no prze cho dzi w sub stan cję cia ła i krwi, zwy kło się py tać, ja ka jest ta
prze mia na, czy for mal na, czy sub stan cjal na.

25. Że zaś nie jest for mal na, jest ja sne, po nie waż for ma chle ba i wi na
po zo sta ją. Czy zaś jest sub stan cjal na, nie jest ja sne. Jed ni bo wiem mó wią,
że sub stan cja tak w sub stan cję prze cho dzi i ob ra ca się, że ta [82*] sta je się
tam tą, a ona się nie po więk sza, i nie go dzą się, że mo żna praw dzi wie
mówić, że ta jest tam ta. In ni zaś mó wią, że ta w tam tą prze cho dzi i ob ra ca
się, po nie waż pod ty mi przy pa dło ścia mi, pod któ ry mi wcze śniej by ła sub -
stan cja chle ba i wi na, po kon se kra cji jest sub stan cja cia ła i krwi, któ ry mi
jed nak sa mo cia ło nie jest do tknię te.

26. My zaś po zo sta wia jąc to, co nie pew ne,341 wy zna je my to, co z po wag
jest pew ne, mia no wi cie że sub stan cja chle ba i wi na w sub stan cję cia ła 
i krwi Pań skiej ob ra ca się, nie wsty dzi my się zaś wy znać, że spo so bu prze -
mia ny nie zna my. Z pierw szej bo wiem sub stan cji coś zo sta je, mia no wi cie
bar wa, smak, for ma, cię żar, któ re by ły przy pa dło ścia mi po przed niej sub -
stan cji, któ re cia ła Chry stu sa ani nie do ty ka ją, ani na nim się nie opie ra ją.
Je że li zaś py ta się, gdzie się opie ra ją, mó wi my że nam się wy da je, iż ra czej
są bez pod mio tu, niż w pod mio cie.

[VIII.] O ła ma niu.

27. O to ła ma nie zwy kło się ta kże py tać,342 któ re wi dać, iż się tam do ko -
nu je, ja kiej rze czy lub w ja kiej rze czy się do ko nu je; a sko ro nie ma tam innej
sub stan cji niż cia ło Chry stu sa, wy da je się, że je że li jest w ja kiejś substan cji,
jest w tym cie le. Lecz wbrew te mu: sko ro to cia ło jest nie znisz czal ne, 
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po nie waż jest nie śmier tel ne i nie cier pię tli we, wy da je się, że nie może być
w nim. Dla te go i Chry stus od rzu ca cie le sne poj mo wa nie uczniów, któ rzy
są dzi li, że cia ło Chry stu sa tak jak in ne, ma być dzie lo ne na ka wał ki i gry zie -
niem żu te. Stąd wie lu mó wi, że nie ma tam ła ma nia, lecz tyl ko się wy da je.

28. AM BRO ŻY. Im za rzu ca się to, co mó wi Am bro ży: „W ofie rze praw dy
nie wol no do my ślać się żad ne go błę du, al bo jak dzie je się w złu dze niach
ma gi ków, gdzie ja kimś oma mie niem zwo dzi się oczy, by wi dzia ły, że jest
to, cze go nie ma.” Na co oni mó wią:343 Nie my li nas wzrok i nie my li się; 
co by ło by, gdy by wie rzy ło się, że tak się ła mie, jak wi dać. I nie jest to złudze -
niem, po nie waż dzie je się tak na ko rzyść wia ry, a nie dla zwo dze nia.

29. In ni mó wią, że tam do ko nu je się ła ma nie, wpraw dzie nie w cie le,
lecz w sa mej for mie chle ba sa kra men tal ne go. Wy da je się, że chce te go Apo -
stoł, mó wiąc: Chleb, któ ry ła mie my [1 Kor 10,16]. Rów nież Au gu styn: „Kie -
dy spo ży wa ny jest Chry stus, spo ży wa ne jest ży cie; i kie dy spo ży wa my nie
ka wał ku je my go, a wpraw dzie w sa kra men cie to się dzie je”. Ta kże: „Ka żdy
przyj mu je swo ją część; po czę ściach jest spo ży wa ny i po zo sta je ca ły”. Oto
z te go wy ni ka, że ca - [83*] łe i nie zep su te cia ło Chry stu sa jest spo ży wa ne;
i je że li jest tam ła ma nie al bo dzie le nie, nie jest w nim, lecz wy da je się, że
jest w sa kra men cie.

30. Jesz cze in ni mó wią, że tam do ko nu je się ła ma nie,344 i żad nej rze czy,
po nie waż nic tam się nie ła mie. Jak bo wiem są tam przy pa dło ści bez pod -
mio tu, tak cu dow nie mo że tam być ła ma nie w przy pa dło ści, i bez żad nej
rze czy, któ ra jest ła ma na. Stąd Am bro ży:345 „Po co szu kasz po rząd ku na tu -
ry w cie le Chry stu sa, sko ro po za po rząd kiem na tu ry jest sa mo na ro dze nie
Pana z Dzie wi cy?” Ka za no nam wie rzyć, a nie po zwo lo no roz trzą sać.

[IX.] Czy są dwa sa kra men ty.

31. Na le ży też wie dzieć,346 że cho ciaż ró żne są tam po sta cie, chle ba i wina,
nie na le ży jed nak mó wić o dwóch sa kra men tach, lecz o jed nym, po nie waż
pod obu po sta cia mi ten sam jest przyj mo wa ny. Na le ży też wie dzieć, że 
w wy po wie dze niu tych słów: To jest cia ło mo je, oraz: To jest kie lich,
ta jem ni ca do peł nia się i chleb prze mie nia się w cia ło Chry stu sa.

[X.] Ja kie dał.

32. Zwy kło się też py tać,347 ja kie dał apo sto łom. Mó wi my: ja kie wte dy
by ło, to zna czy cier pię tli we i śmier tel ne.
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[XI.] Co dzie je się z sub stan cją chle ba.

33. Prócz te go zwy kło się py tać,348 je że li nie ma tam sub stan cjal nej prze -
mia ny, jak po do ba się nie któ rym, lecz ja kąś ob ra zo wą mo wą po wia da się,
że to w tam to „prze cho dzi” lub „ob ra ca się”, dla te go mia no wi cie, że pod
ty mi przy pa dło ścia mi przyj mu je się, pod któ ry mi by ła sub stan cja chle ba 
i wi na, co się sta ło z tą sub stan cją chle ba al bo wi na. Na co oni od po wia -
dają, że al bo roz puszczona w ma te rię po przed nią, al bo uni ce stwio na, co
mo że uczy nić ten, kto z ni co ści wszyst ko stwo rzył.

[84] [XII.] Gdy by nie do dać wo dy.

34. Zwy kło się ta kże py tać,349 gdy by wo dy przez za po mnie nie al bo nie -
dbal stwo nie do da no, czy by ło by nie wa żne. Po nie waż z po wa gi nie jest nam
pew ne, mó wi my bez twier dze nia, co wy da je się nam. Że je śli nie w za mia -
rze wpro wa dze nia błęd no wier stwa, lecz przez za po mnie nie opusz czo no,
nie mniej do ko nu je się. Ale jed nak cię żko po win no być ka ra ne. A Gre cy
wody nie do da ją.

35. To ta kże na le ży wie dzieć, że przez zwie rzę ta cia ło Chry stu sa nie jest
przyj mo wa ne, cho ciaż by się wy da wa ło. Co więc przyj mu je mysz? Co zjada?
Być mo że al bo nic, al bo sub stan cję chle ba spro wa dzo ną pod swo ją po stać.

[XIII. Co ozna cza ją owe czę ści.]

36. Na stęp nie zo bacz my,350 co ozna cza ją te czę ści, któ re tam się wi dzi.
– SER GIUSZ PA PIEŻ: „Cia ło Chry stu sa ma trzy for my: część opłat ka wpusz czo -
na do kie li cha uka zu je cia ło Chry stu sa, któ re już po wsta ło z mar twych;
część spo ży ta, cho dzą ce go jesz cze po zie mi; część po zo sta ją ca na oł ta rzu
aż do koń ca Mszy, cia ła Świę tych aż do koń ca świa ta le żą ce w gro bach.”

.III. ROZ PRA WA O MA ŁŻEŃ STWIE 351

1. Tu na le ży krót ko po wie dzie ć352 (1) co to jest ma łżeń stwo, i (2) co jest
przy czy ną spraw czą ma łżeń stwa, oraz (3) przy czy ną, dla któ rej po win no
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84d -85a) i „z” (k. 51c -d).
352 Źró dłem bę dą: Sen ten tiae, księ ga IV, Dys tynk cja 27, roz dział 1: Co na le ży roz wa żyć

w ma łżeń stwie.



być za wie ra ne, i (4) ja kie oso by są upraw nio ne do za war cia ma łżeń stwa,
oraz (5) ja kie to są do bra ma łżeń stwa, któ ry mi uspra wie dli wio ne jest zbli -
że nie cie le sne.

I.

2. Zwią zek ma łżeń ski więc, czy li ma łżeń stwo,353 jest ma łżeń skim złą cze -
niem mę żczy zny i nie wia sty mię dzy oso ba mi upraw nio ny mi, nie roz dziel -
ne współ ży cie [85*] utrzy mu ją cy. W tym zaś opi sie 354 mie ści się tylko
ma łżeń stwo wier nych i upraw nio nych.

3. A ma łżeń stwo jest do brą rze czą.355 Jest bo wiem jed nym z sa kra men -
tów Ko ścio ła, sta no wiąc ob raz zjed no cze nia Chry stu sa i Ko ścio ła,356 jak
mówi Apo stoł: Jest to ta jem ni ca wiel ka, a ja mó wię w Chry stu sie i w Ko -
ście le. – Wia do mo więc,357 że ma łżeń stwo jest do brą rze czą; cze mu nie któ -
rzy błęd no wier cy prze czą, od rzu ca jąc za ślu bi ny, któ re uzna jąc Chry stus był
na wese lu i cu dem je do ce nił.358 Wy ni ka to ta kże z te go, że usta no wił pierw -
sze ma łżeń stwo mię dzy pierw szy mi ro dzi ca mi. Apo stoł mó wi też: Pan na
nie zgrze szy, je śli wyj dzie za mąż [zo bacz: 1 Kor 7,36].

II.

4. Przy czy ną zaś spraw czą ma łżeń stwa 359 jest zgo da ma łżeń ska te raź -
niejsza wy ra żo na sło wa mi, we dług te go po wie dze nia pa pie ża Mi ko ła ja:
„Wy star czy sa ma ich zgo da we dług pra wa,360 o któ rych po łą cze nie cho dzi.
Jej sa mej je śli w za ślu bi nach by nie by ło, wszyst ko in ne na wet z sa mym zbli -
że niem jest da rem ne. – JAN ZŁO TO USTY. Stąd ta kże jest to:361 „Ma łżeń stwa
nie czy ni zbli że nie płcio we, lecz wo la.” – AM BRO ŻY. Dla te go ta kże to:362 „Nie
po zba wie nie dzie wic twa, lecz ugo da ma łżeń ska czy ni ma łżeń stwo.”
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353 Ta mże, roz dział 2; zo bacz ta kże: H. J. F. Re in hardt, Die Ehe leh re der Schu le des
Anselm von La on, Münster 1974, s. 167, gdzie za po wie dzia ne są te sa me ar ty ku ły, co w n. 1,
w roz pra wie De Ma tri mo nio Ma gi stri An sel mi. Tym jed nak źró dłem wy da je się Hu go ze
Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis II,11,4 (PL 176,485 C).

354 Zo bacz ta kże: H. Ze imentz, Ehe nach der Leh re der Frühscho la stik, Düssel dorf 1973,
s.136nn.

355 Ten sam ty tuł jest w Sum ma sen ten tia rum VII, roz dział 2 (PL 176,155 C); ni niej szy
nu mer sta no wi źró dło dla Sen ten cji, Księ ga IV, Dys tynk cja 26, roz dział 5.

356 Ef 5,32; Sen ten cje, ta mże, roz dział 6.
357 Za czerp nię te z Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 2 (155 C).
358 J 2,1nn; Rdz 1,26nn; 1 Kor 7,28; stąd w tym sa mym roz dzia le 6, Dys tynk cji 26 (jak

wy żej).
359 Źró dłem, ta kże wy po wie dzi pa pie ża Mi ko ła ja, jest Sum ma sen ten tia rum, VII, roz -

dział 6 (158 C -D).
360 Zo bacz: Sen ten cje, Księ ga IV, Dys tynk cja 27, roz dział 3, n. 2.
361 Ta mże.
362 Ta mże.



III.

5. Przy czy ną zaś, dla któ rej na le ży za wie rać,363 jest zro dze nie po tom stwa
i unik nię cie nie rzą du. – Są i in ne uczci we przy czy ny,364 jak po jed na nie nie -
przy ja ciół i przy wró ce nie po ko ju oraz te go ro dza ju.

[86*] IV.

6. Oso by zaś upraw nio ne są do ma łżeń stwa we dług usta no wie nia Ko -
ścio ła.365 In ne bo wiem by ły upraw nio ne na po cząt ku na sze go po cho dze -
nia i przed pra wem Mo jże sza; in ne pod pra wem; in ne w cza sie ła ski.
Rów nież: w Ko ście le pier wot nym nie któ re by ły upraw nio ne, któ re te raz
nie są. A z tych, któ re obec nie są upraw nio ne lub nie upraw nio ne, jed ne są
w peł ni upraw nio ne, in ne zgo ła nie upraw nio ne, pew ne ni ja kie.366 – W peł -
ni upraw nio ne są te, któ rych nie wstrzy mu je ślub wstrze mięź li wo ści, al bo
świę ce nia, al bo po kre wień stwo, al bo ró żni ca wia ry, al bo wa ru nek, al bo
ozię błość na tu ry. – Zgo ła zaś nie upraw nio ne są przez ślub, przez świę cenia,
przez po kre wień stwo, przez ró żni cę wia ry. – Ni ja kie zaś, to jest ani w pełni
upraw nio ne ani zgo ła nie upraw nio ne są przez ozię błość, al bo wa ru nek.
Gdy by bo wiem ta kie nie świa do mie zo sta ły po łą czo ne, mo gą trwać gdy
docho dzą pew ne przy czy ny, a gdy ich brak, być roz dzie lo ne.

V.

7. Au gu styn.367 Do bra zaś są trzy, mia no wi cie: wier ność, po tom stwo,
sakra ment. Wier ność, by z in nym lub in ną nie spół ko wać; po tom stwo, 
by zo sta ło re li gij nie wy cho wa ne; sa kra ment, by ma łżeń stwo nie by ło roz -
dzie lo ne.

8. Roz dzie le nie zaś jest dwo ja kie, cie le sne mia no wi cie i sa kra men tal ne.
Cie le śnie bo wiem nie po win ni się roz dzie lać, chy ba że za wspól ną zgo dą,
co cza sem do ko nu je się z po wo du re li gii. Sa kra men tal nie zaś roz dzie lić się
nie mo gą gdy ży ją, je że li oso by są w peł ni upraw nio ne [a ma łżeń stwo jest
do peł nio ne].368

Dodatki78

363 Źró dłem jest Sum ma sen ten tia rum, VII.1 (PL 176,154 D – 155 A); po wtó rzo ne w Sen -
ten cjach, Księ ga IV, Dys tynk cja 30, roz dział 3, n. 2.

364 Z tej sa mej Sum ma sen ten tia rum (155 A); stąd w tym sa mym nu me rze Sen ten cji
Piotra Lom bar da.

365 W tym brzmie niu z nie zna ne go źró dła, po wtó rzo ne w Sentn cjach, Księ dze IV, Dys -
tynk cji 34, roz dzia le 1.

366 Za miast ni ja kie czy ta się, w Sen ten cjach, Księ ga IV, Dys tynk cja 34, roz dział 1:
pośrednie.

367 Źró dło: Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 4 (PL 176,157 A -B); po wtó rzo ne ni żej:
Księ ga IV, Dys tynk cja 31, roz dział 1.

368 Do da tek mar gi nal ny w rę ko pi sie „x”.



9. I zważ, że trze cie do bro ma łżeń stwa zwie się „sa kra ment”, nie dla te -
go, że jest sa mym ma łżeń stwem, lecz po nie waż tej rze czy [świę tej]369 jest
zna kiem, to zna czy du cho we go i nie roz dziel ne go zjed no cze nia Chry stu sa
i Ko ścio ła.

10. Tych tro je uspra wie dli wia zbli że nie cie le sne, któ re za cho dzi mię dzy
ma łżon ka mi, tak że al bo nie jest grze chem, al bo jest po wsze dnim. Kie dy
bo wiem zbli ża ją się tyl ko z przy czy ny po tom stwa, tak jest uspra wie dli -
wione, że nie jest grze chem. Kie dy zaś [87*] z przy czy ny na sy ce nia i okieł -
zna nia po żą dli wo ści, jest po wsze dnim. – Dla te go Au gu styn, De bo no
co niu ga li:370 „Zbli że nie ma łżeń skie dla ro dze nia nie ma wi ny; na sy ce nia
zaś po żą dli wo ści, lecz jed nak ze współ ma łżon kiem, ma wi nę, dla wier ności
ło ża po wsze dnią.” – Rów nież:371 „To że ma łżon ko wie, po ko na ni po żą dli -
wo ścią, ko rzy sta ją z sie bie wza jem nie po za ko niecz no ścią wy da nia po tom -
stwa, umiesz czam w tych, za któ rych co dzien nie mó wi my: Od puść nam
na sze wi ny,372 itd.”

11. Gdzie zaś tych dóbr nie ma, zbli że nie cie le sne nie ma żad ne go uspra -
wie dli wie nia. Dla te go mó wi się: „Ka żdy po ryw czy mi ło śnik wła snej żo ny,
jest cu dzo ło żny”. – Zda rza się zaś czę sto za wie ra nie ma łżeń stwa, w któ rym
nie znaj du ją się te do bra, bo ani wier ność nie jest do cho wa na, ani po tom -
stwo re li gij nie wy cho wa ne.

To o tym  niech wy star czy.
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369 „Świę tej”: Sum ma sen ten tia rum (157 B).
370 Jak tu, z Sum ma sen ten tia rum, IV, roz dział 3 (156 C); z Au gu sty na, ni żej: Księ ga IV,

Dys tynk cja 31, roz dział 5, n. 1.
371 Zno wu z Sum ma sen ten tia rum (156 A); ni żej: Księ ga IV, Dys tynk cja 31, roz dział 5,

n. 1.
372 Mt 6,13; Łk 11,4.373 Trzy ory gi nal ne tek sty Mi strza Lom bar da, stro ny: [53*] – [87*],





[89*] ZNAKI I SKRÓTY

AH DL MA = Ar chi ves d’hi sto ire do ctri na le et littéra ire du Moy en Age,
Paryż 1926nn.

BGPT MA = Be iträge zur Ge schich te der Phi lo so phie und The olo gie des
Mit te lal ters, Münster 1892nn.

CCL = Cor pus Chri stia no rum La ti no rum, Turn ho ut 1953nn.
CCL -CM = Cor pus Chri stia no rum La ti no rum, Con ti nu atio Me dia eva -

lis, To urn ho ut 1971.
Cla vis = Cla vis Pa trum La ti no rum, Ste en bru gis 1951.
CSEL = Cor pus Scrip to rum Ec c le sia sti co rum La ti no rum, Wie deń

1866nn.
DHGE = Dic tion na ire d’Hi sto ire et de Géogra phie ecclésia sti que,

Paryż 1912 nn.
DS = Den zin ger H., et Schönmet zer A., En chi ri dion Sym bo lo rum,

wy da nie XXXII, 1963.
DSpi rit. = Dic tion na ire de Spi ri tu alité, ascéti que et my sti que, Pa ryż

1937nn.
DThC = Dic tion na ire de Théolo gie Ca tho li que, Pa ris 1909-1972.
Flo rus = Expo si tio epi sto la rum be ati Pau li, in ter ope ra Ve ne ra bi lis

Be dae VI, Ko lo nia 1688.
GCS = Die Grie chi sche chri stli che Schri ft stel ler der er sten drei

Jahr hun der te, Ber lin – Lipsk 1897 nn.
Jaffé = Re ge sta Pon ti fi cum Ro ma no rum ab con di ta Ec c le sia ad

Annum post Chri stum na tum 1698, Ber lin 1851;  wy da nie
dru gie, S. Löwe nfeld i in ni, Lipsk 1885-1888.

LThK = Le xi kon für The olo gie und Kir che, wy da nie dru gie, Fry burg
1957-1967. 

[90*] Man si = Man si I., Con ci lio rum no va et am plis si ma col lec tio, Flo ren -
cja 1751-1789; Pa ryż 1899-1927.

MGH = Mo nu men ta Ger ma niae Hi sto ri ca, Sec tio Epi sto la rum  Pon -
ti fi cium, Ber lin 1883nn.

MS = Me die val Stu dies, To ron to 1938nn.
PG = Pa tro lo gia Gra eca, wyd. J. P. Mi gne, Pa ryż 1857-1886.
PL = Pa tro lo gia La ti na, wyd. J. P. Mi gne, Pa ryż 1844-1864.



PLS = Pa tro lo gia La ti nae sup ple men tum, wyd. A. Ham man i in ni,
Pa ryż 1858-1974.

Pot thast, A. = Re ge sta Pon ti fi cum Ro ma no rum in de ab an no post Chri -
stum na tum 1198 ad an num 1304, dwa to my, Ber lin 1874-
1875.

RB = Re per to rium Bi bli cum me dii aevi, Ma dryt 1950-1980.
RHE = Re vue d’hi sto ire ecclésia sti que, Lo wa nium 1900nn.
RTAM = Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médiéva le, Lo wa nium

1920nn.
SC = So ur ces Chrétien nes, Pa ryż 1941nn.
SSL = Spi ci le gium Sa crum Lo va nien se, Lo wa nium 1922nn.
ZKTh = Ze it schrift für Ka tho li sche The olo gie, In s bruk 1877nn.
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[93*] SKOROWIDZE DO WSTĘPU

[95*] 1. SKOROWIDZ BIBLIOTEK I RĘKOPISÓW

Avranches (Abrincensi), Biblioteka Miejska, rkp. 36 : [28*], [30*].
Bamberga, Biblioteka Państwowa, rkp. Biblic. 103: 26; Patr. 128: [10*], n.

3; [41*], n. 5.
Bern, Biblioteka Miejska, rkp. A 94: [27*].
Bruksela, Biblioteka Królewska, rkp. 1485-1501 (cat. 214): [25*]. 
Dijon (Divioduni), Biblioteka Miejska, rkp. 79: [11*] n. 3.
Durham (Dunelmensi), Biblioteka katedralna [czyli kapitulna], rkp. A I 9:

[25*] n. 6; [26*] n. 4.
Monachium, Bawarska Biblioteka Państwowa, Clm 2627: [26*], [27*].
Neapol, Biblioteka Narodowa, rkp. VII C 14: [43*].
Oxford, Biblioteka Bodlejańska, rkp. Laud. misc. 291: [42*].
Oxford, Biblioteka Exeter, rkp. 23: [47*].
Oxford, Biblioteka Mertoneńska, rkp. 212: 44.
Padwa, Biblioteka Antoniańska, rkp. 343: [35*].
Paryż, Archiwum Narodowe, rkp. LL 76 no 15: [8*] przypis.
Paryż, Biblioteka Arsenału, rkp. 4629: [29*] przypis.
Paryż, Biblioteka Narodowa, Cod. Lat. 505: [47*]. - Cod. Lat. 649: [53*]. -

Cod. Lat. 2579: [56*]. - Cod. Lat. 3535: [27*]. - Cod. Lat. 12415: (Św.
Germana 381): [34*]. - Cod. Lat. 12453 (Św. Germana 383): [34*]. -
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[15*]. - Cod. Lat. 17246: [53*]. - Cod. Lat. 18096: [34]. - Cod. Lat. 18108:
[42*]. - Cod. nouv. acq. fr. 3522: [23*]. - Cod. nouv. acq. lat. 217: [23*].

Praga, Biblioteka Uniwersytecka, rkp. XXIII.E.63: [32*].
Salzburg (Salisburgensi), Św. Piotr, rkp. a V 44: [27*].
Savigny (Saviniaco), rkp zagubiony: [23*].
Steiermark (Admontensi), Biblioteka Benedyktynów, rkp. 767: [18*], n. 1.
Troyes (Trecis), Biblioteka Miejska, rkp. 964: [9*], [42*], [43*]. – Rkp.

1234: [18*]. – Rkp. 1515: [40*].
Watykan, Biblioteka Apostolska, rkp. Barb. Lat. 608: [10*]. – Rkp. Vat. lat.

144 (= „x”): [53*], [77*], [84*], [86*]. – Rękopisy: Vat. lat. 11710-
12847: [18*]. 



[96*] 2. SKOROWIDZ AUTORÓW I MATERII373

Alberyk, mnich Trefontanne, autor Chronica: [44*] przypis.
Am 5,3 według Glossa ordinaria, Lombarda i Pożeracza: [43*].
Ambrozjaster stanowi początek Glossa Mistrza do Apostoła: [24*].
Ambroży, De Abraham, II, rozdział 9: [24*].
Anastazy IV Papież (1153-1154), przysądza skargę Teobaldowi, biskupowi

Paryża: [16*]; jego śmierć: [17*].
Anzelm z Laon nie czytał Ewangelii Marka według świadectwa Piotra

Pożeracza: [42*].
Ap 10,1-2: [38*]; 22,11: [42*].
Arnulf Ruffus, sławny w szkołach sztuk wyzwolonych: [52*].
Augustyn, De consensu evangelistarum, Księga I, rozdział 2, n. 4: [42*];

Księga III, rozdział 7, n. 30: [24*] przypis. – De praedestinatione
sanctorum, rozdział 6: [48*]. – De Trinitate, Księga XV, rozdział 20:
[40*]. – Enarrationes in Psalmos, psalm 18: [31*], [33*].

Baldwin, J. W., Masters, Princes and Merchants: [45*].
Bazyli Wielki, któremu niegdyś przypisywano pewne urywki Damascena:

[18*].
Bernard z Clairvaux, opiekun Mistrza Piotra Lombarda: [15*].
Bernard, Mistrz, archidiakon Paryski, [16*].
Biblioteka w Clairvaux (wieków XII-XVIII): [40*].
Bibliotheca Cassinensis 4(1980): [26*].
Bourgain, L., La chaire français au XIIe siécle: [33*].
Brady I., Peter Lombard: Canon of Notre Dame: 8,15. – Peter Manducator

and the Oral Teachings of Peter Lombard: [9*].
Burgundio, sędzia Pizański, przełożył dzieło Jana Dmasceńskiego na łacinę:

[13*], [15*].

Catalogue général des Manuscrits, V: [11*].
Cerbanus, niektóre urywki Damascena oddał po łacinie: [18*].
Crozet, R., Arnoul de Saint-Euverte (Dict. Biogr. Franc.): 52.

373 Trzy ory gi nal ne tek sty Mi strza Lom bar da, stro ny: [53*] – [87*], uję te są w sko ro wi -
dzu do III i IV Księ gi Sen ten cji, ja ko miej sca rów no le głe.



De Boulay, César-Egasse: [13*].
De Bryne, D., Le plus ancien catalogue... Notre Dame: [21*].
De Ghellinck, I., Pierre Lombard, DThC; [14*]; Le mouvement théolo-

gique, du XIIee s.: [15*]. – Piotra z Poitiers nazywa głównym uczniem
Lombarda: [44*].

De Hamel, C. (Oxford), wiadomość: [11*].
De Morembert, T., Maurice de Sully, w: Catholicisme: [9*].
Delisle, L.: Le cabinet de mss: [21*]; Manuscrits lat, et franc. ajoutés...

1875-1891: [23*].
Denzinger H. – Schönmetzer, A., Enchiridion Symbolorum (1963): [24*].
Depoin, J., Recueil... de S-Martin-des-Champs: [8*], [39*].
Diakon ma obowiązek głoszenia o Ewangeliach i „Apostole” (Iwo oraz

Gracjan): [34*].
Dubois, G., Historia ecclesiae Parisiensis: [16*].
Duval, A., Hugues de S-Cher, w: Catholicisme, [45*].

Ebrard, kanonik Notre Dame, zajął dom Lombarda (rok 1217): [52*].
Eugeniusz III Papież (1145-1153) nie pisał listu (1152) na korzyść

Lombarda: [14*n]; księgę Jana Damasceńskiego kazał przetłumaczyć:
[15*]; nawiedził kościół Św. Genowefy w Paryżu roku 1147: [17*]; tam
podjął pewne rozstrzygnięcia, nie radząc się biskupa Teobalda: [17*].

Ez 33,7: [34*n].

Florus z Lyonu, na Rz 11,7: [48*].
Foreville, R., Étienne Langton (DSpirit.): [45*].

Gerhoh, prepozyt w Reichersberg: [18*].
Glorieux, P., wyd. Contra IV Labyrinthos Franciae: [40*].
Glossa do Sententiae pseudo-Piotra z Poitiers: [39*].
Glossa Lombarda in Exodum: [36*nn].
Gracjan, Decretum, o głoszeniu: [34*].
Grégoire, R., Maurice de Sully (DSpirit.): [9*].
Grzegorz Wielki, In Ezechielem, I, homilia 2, n. 8: [24*]; homilia 10, n. 26:

[49*]; jej urywek (z Pateriusza): [37*]. – Jej określenie pokuty: [30*],
[32*]; nieraz błędnie przytaczane w Sentencjach: [36*].

Guérard, M., Cartulaire de l’Église Notre Dame: [8*], [16*], [21*], [52*].

Hadrian IV Papież (1154-1159) [16*]; przysądza sprawę Teobaldowi
biskupowi Paryża: [17*].

Häring, N. M., wyd. Eulogium Jana z Kornwalii: [10*n].
Hauréau. B., Notices et extraits II: [34*].
Hbr 2,5 (Stefan Langton): [48*n].
Henryk, brat Arnulfa Ruffa z Aurelianum, kanonik Paryski: [52*].
Heribert de Boseham, uczeń Lombarda: [7*]; świadek czytania Lombarda

in Psalmos: [11*], [19*].
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Hieronim, Expositio in Aggaeum: [30*]; In Habacuc: [29*n]; In Isaiam,
rozdziały 8-9: [46*]; In Zachariam 1,21: [47*].

Hilary, Tractatus in Psalmum 136, n. 1: [24*].
Hödl, L., Die Quaestionenliteratur des Odo von Ourscamp, w swym dziele

Die Geschichte der scholastischen Literatur: [39].
Hugo Kardynał Boloński: [13*].
Hu go ze Świę te go Ka ra, do mi ni ka nin, Glos sa in Isa iam, roz dział 8-9: [46*];

in Za cha riam 1,21: [47*]; Pro he mium Po że ra cza in Mar cum przy -
stosowu je ja ko swo je in Lu cam: [26*]; in Hebr 2,5: [50*]; czy świa dek
wia ry god ny Pio tra Lom bar da: [51*]; nie kie dy za le ży od Pio tra Po że ra -
cza: [51].

Huygens, R. B. C., Guillaume de Tyr étudiant: [8*].

Innocenty III Papież, chwali Stefana Langtona w 1207 roku: [50*].
Iwo z Chartres, Decretum VI, [20*]; Panormia III, rozdział 41: [33*], [34*].
Iz 7,15: [45*]; 8,1: [45*]; 8,9: [46*]; 8,14: [46]; 9,1: [46*]; 11,2: [36]; 21,11-

12: [36*]; 28,16: [35*]; 29,13: [30*]; 30,27: [36].
Izydor, pseudo, o obowiązkach święconego: [33*]; Epistolae ad

Leudefredum: [34*]; Quaestiones in Exodum (PL 83,287-322), rozdział
8, n. 2: [37*]; 

J 1,1: [38*]; 1,14: [38*]; 15,22: [42].
Jałmużna (określenie): [32*].
Jan z Kornwalii (około 1179) roztrząsał trzy sentencje o człowieku przy-

jętym: [9*nn].
Jan Złotousty, Homilia IV in Epistolam ad Hebraeos: [49*].
Jana Damasceńskiego De fide orthodoxa Lombard po raz pierwszy zobaczył

w Rzymie: [12*n]; może to dzieło go natchnęło: [19*].
Jl 3,2 (Glossa Lombarda): [29*].
Jozelin, mistrz, kanonik w Meaux: [13*].

Kaznodziejstwo, kaznodzieje w prawodawstwie XII wieku: [33*nn].
Klemens III Papież (1187-1191), w roku 1188 nadał pewien przywilej

Biskupowi Paryskiemu Maurycemu: [50*].
Kor (1)10,4: [38*].
Kościół Notre Dame w Paryżu, kapituła: [7*], Księga Zmarłych [7*], podróż

Lombarda do Włoch: [15*n]; oddał jakieś rękopisy w 1756 roku do
Biblioteki Królewskiej: [23*].

Kościół Św. Marcelego w Paryżu, grób Lombarda: [39*].
Księgi, czyli woluminy w szafie Notre Dame w Paryżu: [21*n].

Lacombe G. wydawca jak się zdaje Glosy Lombarda do Joela 1,14: [30*];
Lombard’s Commentary on Isaias: [45*], [46*]; Studies on the
Commentaries... Langton: [45*], [48*].
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Landgraf, A., Der Einfluss des mündlichen Unterrichts: [43*]; Drei Zweige
der Pseudo-Poitiers-Glosse zu den Sentenzen des Lombarden: [43*]. –
Introd. à l’histoire de la littérature théologique: [29*]. – Kindertaufe
und Glaube: [10*]. – Note de critique textuelle: [29*]. – Recherches sur
les écrits de Pierre le Mangeur: [26*], [41*]. – Some Unknown Writings:
[10*].

Lebeuf, Jean, Histoire de la ville... Paris: [39*].
Lektor ma obowiązek głoszenia o Starym Testamencie: [34*].
Longère, J., Oeuvres oratoires de maîtres...: [33].
Lottin, O., wydawca rozprawy Deus primum hominem: [9].
Luchaire, A., Études... manuscrits de Rome et de Paris: [15*].
Ludwik VII, król, w roku 1147 nawiedził kościół Św. Genowefy: [17*].
Lynch. L., Some Fontes... Hugh de S. Cher: [51*].

Łk 7,43, w Glosie Piotra z Poitiers: [44*].

Mabillon, I., Annales Benedictinae: 17.
Mansi I., Sacrorum Conciliorum... collectio: [17*].
Martin, R. M., Notes... Pierre le Mangeur: [29*].
Maurycy z Sulliacum, często przeciwstawiał Lombarda: [8*]-[11*]; „dziś

biskup”: [10*].
McNally, R. E., The Pseudo Isidorian “De Vetere et Novo Testamento

Quaestiones”: [37*].
Metamorphosis Goliae: pochwała Lombarda: [21*], [33*].
Mistrzowie wykładający teologię w Paryżu w latach od około 1144 do około

1205, wszyscy imieniem Piotr: [23*n].
Ml 2,2: [30*].
Molinier, A., Obituaires: [16*].
Mucjan Scholastyk przełożył homilie Jana Złotoustego na łacinę: [49*].

Odon z Soissons, Mistrz, Kanclerz Kościoła Paryskiego: [39*].
Odon, opat Św. Dionizego w Paryżu: [17*].
Opactwo Św. Piotra w Monte-Letherico: [16*]n.
Orygenes, In Exodum, homilia, 3, n. 1: [37*]; homilia 4, n. 6: [37*].
Otobon, mnich Św. Maryi w Citeaux: [11*].
Oudin, C., Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquae: [44*].

Pagan, Mistrz: [42*].
Paryż, zobacz: Kościół Notre Dame.
Pateriusz, urywek Grzegorza Wielkiego do Wj 4,3-4: [37*].
Pelster, F., o podróży Lombarda do Włoch: [14*].
Petrus Comestor, zobacz: Piotr Pożeracz.
Peuchmaurd, M., Le prêtre ministre... XIIe siècle: [34*].
Piotr Celleński, opat: [16*].
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Piotr Kantor, Mistrz, około 1170-1196: [23*n]; Accessus ad Exodum: [25*];
poprzez dzieła Pożeracza poznał glosy Lombarda ne Ewangelie: [22*],
[44*], [52*].

Piotr Kantor: Glossae super Unum ex Quatuor, około 1187: [44*].
Piotr Lombard, Mistrz, nie był uczniem u Św. Wiktora: [15*]; subdiakon

1147: [8*]; pochwała jego nauczania przez Wilhelma z Tyru: [8*];
przeciwstawienie w szkołach Maurycego: [8*]-[11*]; kiedy jeździł do
Włoch: [13*]-[18*]; roku 1154: [16*]; powód jego podróży: [17*]; co
w Rzymie otrzymał z księgi Jana Damascena: [18*]; Rzymu nie nawiedził
jako biskup: [10*]; kiedy zredagowano Księgę Zmarłych: [52*]; że źle
zrozumieliśmy: [7*]; dzień zgonu i różne uroczystości odprawione 
w Paryżu, jak w kościele Św. Marcelego: [39*].

Piotr Lombard – Glossae, nie rozpoczynał przytoczeniem Pisma Świętego:
[24*]; In Psalmos wykonał już w Reims: [23*]; potem 1158-1159 czytał
w szkołach: [11*]; in Exodum: [36*]-[38*]; in Isaiam: [35*n]; której
niegdyś zaprzeczaliśmy: [23*]; zaprzeczyć jednak trzeba pewnego
Introitus ad Isaiam: [25*]; In Prophetas Minores: jak świadczy sam
Mistrz: [29*], [31*]; świadkiem Pożeracz: [20*], [43*]; In Ioel: [29*]-
[33*]. – Glosę in Apostolum, która wyprzedziła Sententiae, potem
wygładził, lecz tylko do wiersza 3 w pierwszym rozdziale: [11*], [12*];
in Hebr. 2,5 itd: [49*]; - Jakie inne glosy sporządził: [19*nn]. – Pożeracz
świadczy, że glosował Ewangelie Mateusza i Łukasza: [20*], [25*n],
[27*]; oraz, jak się zdaje, Marka: [26*], [42*]; i Jana: [27*], [28*], [42*];
czy glosował Apokalipsę: [42*]; których ksiąg nie glosował: [21*]. –
Które dzieła Lombarda, prócz glos do Psalmów i na Apostoła, poszły
jakby w zapomnienie po jego śmierci: [39*]; zasady rozpoznawania jego
dzieł: [23*nn].

Piotr Lombard – Sententiae kiedy ułożył: [18*n]. – Sermones: chronologia:
[34*]; pierwsze, De Adventu: [35*]; n. 3: [38*]; n. 4: [38*]; nn. 11, 12,
25, gdzie dotyka pychy: [31*]. [32*}’ nn. 14, 22, 25, które wskazują na
glosę In Exodum: [37*]. – Kazania, które nie są wyliczane w Pro-
legomena 1971: [32*]; [34*n]. – Kaznodzieja średni (Bourgain): [33*].

Piotr Lombard, pseudo, mianowicie dzieła nieautentyczne: Accessus super
Vetus Testamentum: [25*]; Accessus ad Libros Regum: [25*]; In Iob:
[23*]; In Isaiam: [25]; Introitus super Evangelia: [28*]; Accessus ad
Matthiam et Novum Testamentum: [25*]; Accessus in Marcum
(Pożeracza?): [26*]; In Ioannem: [27*], [28*].

Piotr Pożeracz (czyli Manducator), Mistrz, urodzony w Troyes, gdzie potem
był dziekanem: [39*]; kiedy przybył do Paryża: [39*n]; był uczniem
Lombarda: [7*], [40*], [43*];  a potem mistrzem od 1159 do około
1167: [23*]; oraz kanclerzem Kościoła Paryskiego około 1166-1167:
[39*]; aż do śmierci, 22 października 1178(?): [41*]; miał zwyczaj pisać
„dość elegancko”: [25*]; gdzie są jego rękopisy: [22*].
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Piotr Pożeracz – dzieła własne: Glossae: nieraz poprzedza wersetem Pisma
Świętego na sposób wstępu: [24*]; Prologus in Evangelia: [26*];
Accessus ad Matthaeum et Novum Testamentum: [25]; in Matthaeum:
[25*] [26*] gdzie i pewne odniesienie, [30*], którego głównym źródłem
jest Raban Maur: [26*]; in Marcum: [30*]; in Lucam: [30]; in Ioannem:
[27*n]. – Quaestiones (incipit: Petre, Satanas expetivit vos): [9*], [42*].
– Należy go wyliczyć wśród źródeł Mistrza Hugona ze Świętego Kara:
[51*]; słowa jego przytaczane przez Waltera ze Św. Wiktora: 40*n].

Piotr Pożeracz – wiarygodny świadek nauki i dzieł Lombarda: [20*], [39*]-
[44*]; że Lombard dwukrotnie czytał Glossa in Apostolum: [12*];
również, że glosował XII Proroków: [43*]; jak wykładał Łk 5,22: [52*].

Piotr z Calle, opat Św. Remigiusza, [10*].
Piotr z Joigny, mistrz w roku 1296: [21*].
Piotr z Poitiers, Mistrz od 1167 do około 1205: [23*]; był przełożonym

szkół Piotra Pożeracza, po którym nastąpił jako mistrz: [23*], [44*];
potem kanclerz: [44*]; co z Lombarda znał: [52*]; bezimienny znajduje
się w Contra IV Labyrinthos Franciae: [41*], [42*]; jak osądzany przez
C. Oudin’a oraz J. de Ghellinck’a: [44*].

Piotr z Poitiers, pseudo, Glossa in Sententias: [41*]; Summa divinae
paginae: [30].

Piotr, pewien mistrz: 14.
Pokuta, określenie św. Grzegorza: [30*], [32*].
Praepositinus, mistrz, Quaestiones w rkp. Paryż, Mazarinich 1708: [42*];

Rozprawa: Deus primum hominem, niegdyś jemu przypisywana: [9*].
Przeorat NMP w Longoponte: [16*].
Pycha: pierwszy grzech odchodzących od Boga (Augustyn): [30*n];

największy występek (kazania Lombarda): [32*n], [35].

Raban Maur, In Matthaeum, źródło Pożeracza, ale nie Lombarda: [26*].
Rabodon, norbertanin, Knechsteden, kompilator Liber de pluribus, mało

wiarogodny świadek: [25*]; jakie dzieła przypisał Lombardowi: [25*nn].
Rdz 1,14 i 16 (Pożeracz): 24.
Robert z Melun: [10*].
Robert z Torigny, Chronica: [7*n].
Robert z Worcester (działał w XII w.): [25*].
Roberts, P. S., Studies in the Sermons of Stephen Langton: [45*].
Rz 5,14: [49*]; 6,15 (Glossa ordinaria i Langton): [47*]; (Lombard i Am -

bro zja ster): [48*].

Savigny, biblioteka klasztorna: [23*].
Schmidt B. (Prof. Bonn), wiadomość: [87*].
Schneyer, J. B., Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters:

[40*].
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Schönmetzer, A., Enchiridion symbolorum: [24*].
Smalley, B., La Glossa ordinaria: [45*]. – The Lombard’s Commentary 

  on Isaias and other Fragments: [45*], [46*], [47*]. – Peter Comestor
on the Gospels: [22*], [25*], [26*], [27*]. – Some Gospel Commentaries
of the Early Twelfth Century: [20*], [22*], [25*], [26*], [42*], [51*]. –
Studies in the Sermons of Stephen Langton: [45*].

Stefan Langton, In Isaiam 8,9: [8*], [14*]; 9,1: [46*], [52*]; In Prophetas
minores: [47*]; In Epistolas Canonicas: [52]; nie był kanonikiem Notre
Dame: [50*]; kardynał (1206): [51*]; wiarygodny  świadek co do dzieł
Lombarda: [44*]-[45*].

Stefan z Canterbury (rok 1271): [21*].
Stegmüller, F., Repertorium Biblicum (= RB): [8*], [22*]-[28*], [30*],

[45*], [47*], [52*].
Summa divinae paginae: [30*].
Szymon Langton, mistrz, kanonik Notre Dame: [50*].
Szymon, pod-Kantor biskupstwa Senlis.

Świadkowie wiarygodni Lombarda, nieliczni po śmierci Piotra Pożeracza:
[39*].

Teobald, biskup Paryża, w kurii Rzymskiej (1154): [16*n].

Van den Eynde, D., Deux sermons inédits de Pierre Lombard: [38*]. –
Loeuvre litt. de Géroch...: [18*]. – Stephen Langton... on the Causality
of the Sacraments: [51*].

Van den Gheyn, J., Catal. Des manuscrits... Belgique: [25].

Walter ze Św. Wiktora, autor Contra IV Labyrinthos Franciae: [40]; naukę
Lombarda zwie zganioną i przewrotną [40*nn]; świadczy, że Pożeracz
był uczniem Lombarda: [30*]; chociaż nigdy nie wymienia Pożeracza,
którego ma na myśli: [41*]; o urzędzie Piotra z Poitiers: [44*].

Walter, kanonik Notre Dame, w latach od około 1152 do 1173; [9*].
Wilhelm z Tyru, słuchał Lombarda sześć lat, a Maurycego częściej: [8*],

[11*].
Wj 4,10: [37*] (Glossa ordinaria, Orygenes); 5.3: [37*] (Glossa or di na -

ria); 12,7: [37*n] (Glossa ordinaria); 14,15: [30*], [32*]; 26,26: [25*];
33,13 i 18 oraz 20-23 (Glossa ordinaria) [38*].

Wydawcy Kolegium Św. Bonawentury, jak w wydaniu Lombarda z roku
1916 interpretowali zapis o nim w Księdze Zmarłych: [22*n].

Za 1,21: [47*] (glossa).
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[1] PIOTR LOM BARD

TRZECIA I CZWA RTA
KSIĘ GA SEN TEN CJI

Tom II

Wstęp. Księga III-IV

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

1971-1981

prze ło żył Bp Ju lian Wojt kow ski 

Olsz tyn 2014





[2] ZNA KI KO DEK SÓW

Ko dek sy Czte rech Ksiąg Sen ten cji

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

Głów ne rę ko pi sy: A, L, M, N, O, P.

Glos sa or di na ria do Psal mów

Flo ren cja, Lau rent. Plut. XVII. 4.

Glos sa or di na ria do Li stów św. Paw ła

l – Flo ren cja, Lau rent. Plut. V. d. 1.
m – Flo ren cja, Lau rent. Plut. XXIII, 5.

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

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

Glo sa pseu do -Pio tra z Po itiers

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





[3] ROZ DZIA ŁY TRZECIEJ KSIĘ GI

[DYS TYNK CJA I]

Roz dział 1. Dla cze go cia ło przy jął Syn, nie Oj ciec lub Duch Świę ty.
Roz dział 2. Czy Oj ciec lub Duch Świę ty mógł się wcie lić.
Roz dział 3. Czy Syn, któ ry je dy nie przy jął cia ło, uczy nił coś, cze go nie

uczy nił Oj ciec lub Duch Świę ty.

[DYS TYNK CJA II]

Rozdział 4 (1). Dlaczego przyjął całą naturę ludzką i co pod nazwą natury
się ro zu mie.

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

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

[DYS TYNK CJA III]

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

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

lecz po dob ne.

[DYS TYNK CJA IV]

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

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

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

[DYS TYNK CJA V]

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

[4] Roz dział 15 (2). Czy na le ży mó wić, że na tu ra Bo ga sta ła się cia łem.



Roz dział 16 (3). Dla cze go nie przy jął oso by ludz kiej, gdy przy jął czło -
wie czeń stwo, co nie któ rzy usi łu ją udo wod nić.

[DYS TYNK CJA VI]

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

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

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

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

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

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

[DYS TYNK CJA VII]

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

Roz dział 24 (2). W ja kim zna cze niu mó wi się, że Chry stus jest prze zna -
czo ny.

Roz dział 25 (3). Że nie po wi nien być na zy wa ny czło wie kiem Pań skim.

[DYS TYNK CJA VIII]

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

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

[DYS TYNK CJA IX]

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

[5] [DYS TYNK CJA X]

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

[DYS TYNK CJA XI]

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

[DYS TYNK CJA XII]

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

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

[DYS TYNK CJA XIII]

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

[DYS TYNK CJA XIV]

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

Rozdział 40 (2). Dlaczego Bóg nie dał jej mocy nad wszystkim jak wiedzę.

[DYS TYNK CJA XV]

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

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

(Hila re go).

[DYS TYNK CJA XVI]

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

Rozdział 46 (2). O stanach człowieka i co Chrystus przyjął z poszczególnych.

[6] [DYS TYNK CJA XVII]

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

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

[DYS TYNK CJA XVIII]

Roz dział 50 (1). Czy Chry stus za słu gi wał so bie i nam, oraz co so bie a co
nam.
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Roz dział 51 (2). Że od po czę cia Chry stus za słu gi wał so bie to sa mo co
przez mę kę.

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

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

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

[DYS TYNK CJA XIX]

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

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

[DYS TYNK CJA XX]

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

Bo ga, przez Ży dów.
Roz dział 67 (6). Czy mę ka Chry stu sa jest dzie łem Bo ga czy Ży dów.

[DYS TYNK CJA XXI]

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

Rozdział 69 (2). W jakim znaczeniu mówi się, że Chrystus umarł i cierpiał.

[7] [DYS TYNK CJA XXII]

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

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

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

[DYS TYNK CJA XXIII]

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

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

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

[DYS TYNK CJA XXIV]

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

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

[DYS TYNK CJA XXV

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

[DYS TYNK CJA XXVI]

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

[DYS TYNK CJA XXVII]

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

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

[DYS TYNK CJA XXVIII]

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

Roz dział 105 (2). Że w mi ło ści bliź nie go za wie ra się mi łość anio łów.

99Rozdziały



Roz dział 106 (3). Kto jest bliź nim.
Roz dział 107 (4). Ja ki mi spo so ba mi zwa ny jest bliź ni.

[DYS TYNK CJA XXIX]

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

[DYS TYNK CJA XXX]

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

[DYS TYNK CJA XXXI]

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

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

[DYS TYNK CJA XXXII]

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

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

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

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

[DYS TYNK CJA XXXIII]

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

[DYS TYNK CJA XXIV]

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

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

czy po cząt ko wa.
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[DYS TYNK CJA XXXV]

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

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

[DYS TYNK CJA XXXVI]

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

DYS TYNK CJA XXXVII]

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

[10] Roz dział 139 (2). Dla cze go mó wi się, że nie ma na świe cie żad nego
bo żka.

Roz dział 140 (3). Dla cze go mó wi się, że w Du chu Świę tym do ko nu je się
wła ści wie od pusz cze nie grze chów.

Roz dział 141 (4). O du cho wym i cie le snym zna cze niu Pra wa.
Roz dział 142 (5). O kra dzie ży.
Roz dział 143 (6). O kłam stwie.

DYS TYNK CJA XXXVIII]

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

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

lub nie.

[DYS TYNK CJA XXXIX]

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

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

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

Roz dział 159 (10). Czy jest krzy wo przy sięz cą ten, kto nie speł nia te go,
co nie ostro żnie przy siągł.

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

[DYS TYNK CJA XL]

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

[11] ROZ DZIA ŁY CZWAR TEJ KSIĘ GI
[DYS TYNK CJA I]

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

ko ny wa no ob rze za nia.

[DYS TYNK CJA II]

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

[DYS TYNK CJA III]

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

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

[12] [DYS TYNK CJA IV]

Roz dział 26 (1). O tych, któ rzy przyj mu ją sa kra ment i rzecz, i rzecz a nie
sa kra ment, oraz sa kra ment a nie rzecz.

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

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

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

spra wie dli wy.

[DYS TYNK CJA V]

Roz dział 33 (1). Że chrzest jest rów nie do bry, udzie lo ny przez do bre go
lub złe go.

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

ale nie dał.

[DYS TYNK CJA VI]

Roz dział 36 (1). Ko mu wol no chrzcić.
Roz dział 37 (2). Czy na le ży po now nie chrzcić ochrzczo nych przez błęd -

no wier ców.
Roz dział 38 (3). Że nikt nie jest chrzczo ny w ło nie mat ki.
Roz dział 39 (4). Czy jest chrzest, gdy sło wa źle są wy po wia da ne.
Roz dział 40 (5). O tym kto za nu rza się dla za ba wy.
Roz dział 41 (6). O od po wie dziach ro dzi ców chrzest nych.
Roz dział 42 (7). O ka te chi zmie i eg zor cy zmie.

[DYS TYNK CJA VII]

Roz dział 43 (1). O sa kra men cie bierz mo wa nia.
Rozdział 44 (2). Że może być udzielany tylko przez najwyższych kapłanów.
Roz dział 45 (3). Ja ka jest moc te go sa kra men tu.
Roz dział 46 (4). Czy sa kra ment ten jest god niej szy od chrztu.
Roz dział 47 (5). Czy mo że być po wtó rzo ny.

[DYS TYNK CJA VIII]

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

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

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

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

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

[DYS TYNK CJA X]
Roz dział 58 (1). O błęd no wier stwie tych, któ rzy mó wią, że cia ło Chry -

stu sa nie jest na oł ta rzu, jak tyl ko w zna ku.
Roz dział 59 (2). O świa dec twach Świę tych, któ re do wo dzą, że praw dziwe

cia ło Chry stu sa jest na oł ta rzu.

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

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

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

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

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

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

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

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

ku to wać za je den, je że li nie po ku tu je za wszyst kie.
Roz dział 80 (2). Z ja kich po wo dów zda rza ją się do pu sty.
Rozdział 81 (3). O Egipcjanach i Sodomczykach, którzy docześnie zostali

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

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

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

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

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

grzech cię żki.
Roz dział 91 (6). O za dość uczy nie niu za po wsze dnie.

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

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

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

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

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

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

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

[DYS TYNK CJA XX]

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

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

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

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

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

uprze dzo ny zo stał śmier cią.

[16] [DYS TYNK CJA XXI]

Roz dział 116 (1). O grze chach, któ re od pusz cza ne są po tym ży ciu.
Roz dział 117 (2). O tych, któ rzy bu du ją zło to, sre bro, ka mie nie dro gie,

drwa, sia no, sło mę.
Roz dział 118 (3). O  ogniu czyść co wym, któ rym jed ni prę dzej, in ni póź -

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

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

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

cego się.

[DYS TYNK CJA XXII]

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

[DYS TYNK CJA XXIII]

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

[DYS TYNK CJA XXIV]

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

[DYS TYNK CJA XXV]

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

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

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

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

[DYS TYNK CJA XXVI]

Roz dział 157 (1). O sa kra men cie ma łżeń stwa.
Roz dział 158 (2). O usta no wie niu je go i przy czy nie.

Roz dział 159 (3). Kie dy zgod nie z przy ka za niem i zgod nie z przy zwo le -
niem za wie ra ne jest ma łżeń stwo.

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

[DYS TYNK CJA XXVII]

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

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

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

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

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

bień ca, a któ ra nie.

[DYS TYNK CJA XXVIII]

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

Roz dział 174 (2). O tym, co na le ży do sub stan cji, a co do wy stro ju sakra -
men tu.

Roz dział 175 (3). Czy ta zgo da, któ ra po wo du je ma łżeń stwo, do ty czy
cie le sne go zbli że nia, czy wspól ne go miesz ka nia, czy cze goś in ne go.

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

[DYS TYNK CJA XXIX]

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

[DYS TYNK CJA XXX]

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

[DYS TYNK CJA XXXI]

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

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

[DYS TYNK CJA XXXII]

Roz dział 190 (1). O od da wa niu cie le snej po win no ści.
Roz dział 191 (2). O wstrze mięź li wo ści za cho wy wa nej za wspól ną zgodą.
Roz dział 192 (3). Kie dy na le ży po wstrzy mać się od zbli że nia.
Roz dział 193 (4). W ja kich okre sach nie na le ży urzą dzać we sel.

[19] [DYS TYNK CJA XXXIII]

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

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

[DYS TYNK CJA XXXIV]

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

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

[DYS TYNK CJA XXXV]

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

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

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

stwem.

[DYS TYNK CJA XXXVI]

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

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

od żo ny.
Roz dział 211 (4). O wie ku za wie ra ją cych.
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[DYS TYNK CJA XXXVII]

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

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

[DYS TYNK CJA XXXVIII]

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

[DYS TYNK CJA XXXIX]

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

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

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

[DYS TYNK CJA XL]

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

[DYS TYNK CJA XLI]

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

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

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

[DYS TYNK CJA XLII]

Roz dział 237 (1). O po kre wień stwie du cho wym.
Roz dział 238 (2). Kim są dzie ci du cho we.
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Roz dział 239 (3). O związ ku du cho wych lub przy spo so bio nych dzie ci 
z na tu ral ny mi.

Roz dział 240 (4). O związ ku dzie ci, któ re uro dzi ły się przed lub po po -
kre wień stwie du cho wym.

Roz dział 241 (5). Czy wol no ko muś po jąć dwie współ mat ki, jed ną po
dru giej (po śmier ci chrze śniacz ki po jąć jej mat kę chrzest ną).

[21] Roz dział 242 (6). Czy mąż i żo na mo gą ra zem trzy mać dziec ko.
Roz dział 243 (7). O dru gich, trze cich i dal szych za ślu bi nach.

[DYS TYNK CJA XLIII]

Roz dział 244 (1). O zmar twych wsta niu i są dzie.
Roz dział 245 (2). O gło sie trą by.
Roz dział 246 (3). O pół no cy.
Roz dział 247 (4). O księ gach, któ re wte dy zo sta ną otwar te.
Roz dział 248 (5). O pa mię ci wy bra nych, czy bę dzie wte dy obej mo wa ła

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

łych.

[DYS TYNK CJA XLIV]

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

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

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

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

[DYS TYNK CJA XLV]

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

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

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

sły szą proś by bła ga ją cych i orę du ją za ni mi.
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[DYS TYNK CJA XLVI]

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

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

mi ło sier dziem i praw dą.

[DYS TYNK CJA XLVII]

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

ka ra nia.

[DYS TYNK CJA XLVIII]

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

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

[DYS TYNK CJA XLIX]

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

[DYS TYNK CJA L]

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

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

chwa łę do brych.  
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[23] KSIĘ GA TRZE CIA

O Wcie le niu Sło wa

Te raz już ca łą uwa gę umy słu zwróć my ku zro zu mie niu i omó wie niu
tego, co do ty czy ta jem ni cy Sło wa wcie lo ne go, by śmy choć tro chę zdo ła li
po wie dzieć o nie wy mow nym, dzię ki Bo gu ob ja wia ją ce mu.

Za war tość tej księ gi w skró cie uję ta. – Te go bo wiem ro zu mo wy po -
rzą dek wy ma ga, aby śmy, któ rzy w pierw szej księ dze, w opar ciu o nie złom -
ne świa dec twa Świę tych, rze kli śmy coś o nie wy ja śnio nej ta jem ni cy
naj wy ższej Trój cy; a po tem w dru giej księ dze, pod pew ny mi pra wi dła mi
po wa gi, wy ka za li śmy po rzą dek stwa rza nia rze czy oraz upa dek czło wie ka;
by śmy ko lej no w trze ciej i czwar tej księ dze roz pra wia li o je go na pra wie
łaską da ną przez Po śred ni ka Bo ga i lu dzi,1 oraz o sa kra men tach od ku pienia
ludz kie go, któ ry mi prze wią zu je ska le cze nia czło wie ka2 i le czy grze cho we
ra ny: by przy szedł Sa ma ry ta nin do ran ne go,3 le karz do cho re go,4 ła ska do
upa dłe go.a

DYS TYNK CJA Ib

Lecz gdy przy szła peł ność cza su, jak mó wi Apo stoł,5 ze słał Bóg Sy na
swe go, uczy nio ne go z nie wia sty, uczy nio ne go pod Za ko nem. Aby tych, co
by li pod Za ko nem [24] wy ku pił do przy bra nia za sy nów Bo ga. Cza sem

1 Zo bacz: 1 Tm 2,5; Ga 3,20.
2 Ps 146,3: On uzdra wia skru szo nych na ser cu i za wią zu je ich ra ny [prze kład Ja ku ba

Wuj ka];  On le czy zła ma nych na du chu i prze wią zu je ich ra ny [Bi blia Ty siąc le cia].
3 Zo bacz: Łk 10,33-34.
4 Zo bacz: Mt 9,12.
a Glos sa Mi strza na 1 Tm 2,5 (PL 192,339); Glos sa na Ps 146,3 (PL 191,1274 B).
b Po dział na roz dzia ły jest Pio tra Lom bar da; po dział na dys tynk cje po cho dzi od Mi strza

Aleksandra z Hales. Zobacz wstęp do tomu I, s. [143*]-[144*]. Ponieważ on tu umieścił począ-
tek Dys tynk cji 1 (zo bacz: Glos sa in li brum III, s. 11, 15), pod czas gdy Mistrz Lom bard zaczął
roz dział pierw szy nie co ni żej, za ist niał od stęp mię dzy po cząt kiem dys tynk cji i roz dzia łem
pierw szym. – O peł ni cza su zo bacz: Lom bard, Glos sa na Ga 4,4 (PL 192,135 B -D); źró dło
zaś sta no wią: Hu go ze Św. Wik to ra, De sa cra men tis, księ ga II, część 1, roz dział 1 (PL
176,371 C) oraz Sen ten cje Lom bar da, Księ ga I, Dys tynk cja 15 (jak wy żej w przy pi sie). – Roz -
dział 1: Za gad nie nie za czerp nię te z Sum ma sen ten tia rum, I,15 (PL 171,1096 B; 176,70 
B -C). – Nu mer 2 opar ty na Glos sa or di na ria do Łk 15,8 (u Mi ko ła ja z Li ry, Bi blia cum
glossis, We ne cja 1588, tom V, 164c). Nie mal co do li te ry po wtó rzo ne w czwar tym ka za niu
Pio tra Lom bar da De Na ta li (PL 171,382 B -D).

5 Ga 4,4-5.



zaś peł no ści zwie się czas ła ski, któ ry za czął się od przyj ścia Zba wi cie la. To
jest czas zmi ło wa nia6 i rok do bro tli wo ści,7 w któ rym ła ska i praw da stała
się przez Je zu sa Chry stu sa:8 ła ska, po nie waż przez mi łość speł nia się to,
co w Pra wie by ło na ka za ne; praw da, po nie waż przez przyj ście Chry stu sa
przed sta wio na i do ko na na zo sta ła obiet ni ca od ku pie nia ludz kie go,
uczynio na od daw na. Po sła niem więc Sy na jest sa mo wcie le nie;9 przez to
bo wiem zo stał po sła ny, iż w po sta ci czło wie ka uka zał się wi dzial ny świa tu.
O czym wy żej wy star cza ją co zo sta ło po wie dzia ne.10

Roz dział 1.

1. Dla cze go cia ło przy jął Syn, a nie Oj ciec, al bo Duch Świę ty. Sta -
ran nie zaś trze ba zwa żyć, dla cze go wcie lo ny zo stał Syn, a nie Oj ciec, al bo
Duch Świę ty: sam bo wiem Syn przy jął czło wie ka.

2. Pierw sze uza sad nie nie. Co za iste w po rząd ku na le żnym i wznio słym
mą drość Bo ga uczy ni ła, by Bóg, któ ry w mą dro ści swej świat stwo rzył,
zgod nie z tym:11 Pa nie! Wszyst koś w mą dro ści uczy nił, w te jże sa mej na -
pra wił wszyst ko to, co jest na nie bie i to, co na zie mi.12 Ona jest nie wia stą
ewan ge lij ną,13 któ ra za pa la świe cę i od naj du je dzie sią tą drach mę, któ rą
stra ci ła, Mą drość mia no wi cie Oj ca, któ ra świa tłem swe go Bó stwa za pa li ła
sko ru pę ludz kiej nie mo cy, utra co ne go czło wie ka na pra wi ła, mia nem i ob -
ra zem kró la ozna czo ne go.

3.c Dru gie uza sad nie nie. Dla te go ta kże po sła ny zo stał Syn, a nie Oj -
ciec, po nie waż [25] sto sow niej wi nien być po sła ny, kto jest od in ne go, niż
kto nie jest od ni ko go: Syn zaś jest od Oj ca, Oj ciec zaś nie jest od żadnego
in ne go. – Au gu styn. Jak bo wiem mó wi Au gu styn w księ dze De Tri ni ta te,14

„nie ma, od ko go by ist niał”. „Jak więc Oj ciec zro dził, a Syn jest zro dzo ny,
tak sto sow nie Oj ciec po słał, a Syn zo stał po sła ny.” „Przez te go bo wiem
stosow nie po sy ła ne jest Sło wo Bo ga, czy im jest Sło wem; przez te go jest
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6 Ps 101,14.
7 Ps 64,12.
8 J 1,17.
9 Au gu styn, In Io an nem, roz pra wa 40, n. 6: „Po sła nie jest wcie le niem” (PL 35,1689; CCL

36,353; De Tri ni ta te, II, roz dział 5, n. 8: „Gdy więc mó wi: Ze słał Bóg Sy na swe go, uczy nio -
ne go z nie wia sty [Ga 4,4], wy star cza ją co wy ka zu je, że tym sa mym Syn jest po sła ny, iż uczy -
nio ny jest z nie wia sty” (PL 42,849; CCL 50,89). 

10 Sen ten cje, Księ ga I, Dys tynk cja 15, zwłasz cza roz dzia ły 2 i 4.
11 Ps 103,24.
12 Zo bacz: Ef 1,10.
13 Łk 15,8-9.
c Pierw szy zwrot, zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, II, 1, 2 (PL 176,571 D) oraz Sum ma

sen ten tia rum, I,15 (PL 171,1096 D; 176,70 B). – O po sła niu Sy na, wy ra żo na czę ścio wo tymi
sa my mi sło wa mi Au gu sty na, jak Księ ga I, Dys tynk cja 15, roz dział 2-10 oraz Dys tynk cja 29,
roz dział 1. 

14 Księ ga IV, roz dział 20, nn. 28-29 (PL 42,907n; CCL 50, 198n).



po sy ła ne, z ko go zro dzi ło się: po sy ła ne jest, co jest zro dzo ne.” Oj ciec zaś,
któ ry po słał, od ni ko go nie jest; dla te go Oj ciec nie jest po sy ła ny, że by, jeśli
byłby po sy ła ny, nie są dzo no, że jest od ko goś in ne go.”

4.d Trze cie uza sad nie nie. Naj pierw więc po sła ny jest Syn, któ ry jest od
sa me go Oj ca; po tem ta kże Duch Świę ty, któ ry jest od Oj ca i Sy na; lecz tylko
Syn zo stał po sła ny w cie le, nie Duch Świę ty, jak i nie Oj ciec. To dla te go się
sta ło, by ten kto w Bó stwie był sy nem Bo ga, w czło wie czeń stwie stał się
synem czło wie czym. Nie Oj ciec, al bo Duch Świę ty przy wdział cia ło, by nie
był in ny syn w Bó stwie, a in ny w czło wie czeń stwie, i że by nie był tym
samym oj ciec i syn, gdy by Oj ciec zro dził się z czło wie ka. – W do gma tach
ko ściel nych. Dla te go w Ec c le sia sti ca do gma ta:15 „Nie Oj ciec przy jął ciało,
ani Duch Świę ty, lecz tyl ko Syn, aby kto w Bó stwie był Sy nem Bo ga, ten
sam stał się w czło wie czeń stwie sy nem czło wie czym: by mia no sy na nie
prze cho dzi ło na in ne go, kto nie był by sy nem przez zro dze nie. Syn więc
Bo ga stał się sy nem czło wie czym, zro dzo ny we dług praw dy na tu ry z Bo ga
sy nem Bo żym, i we dług praw dy na tu ry z czło wie ka sy nem czło wie czym: by
praw da zro dzo ne go nie przy spo so bie niem, nie na zwą, lecz w jed nym i dru -
gim zro dze niu ro dząc się mia ła na zwę sy na, i praw dzi wy Bóg oraz praw -
dzi wy czło wiek był jed nym Sy nem. A więc nie dwóch Chry stu sów, ani
dwóch Sy nów, lecz Bóg i czło wiek je den Syn, któ re go dla te go i jed no ro -
dzo nym zwie my, pozosta ją cym w dwu sub stan cjach, [26] jak mu przy nio -
sła praw da na tu ry: nie zle wa jąc na tur, ani mie sza jąc, jak chcą Ty mo te anie,16

lecz jed no cząc wspól no tą.” Oto masz, dla cze go Syn, a nie Oj ciec, al bo Duch
Świę ty, przy jął cia ło.

Roz dział 2.

Czy Oj ciec al bo Duch Świę ty mógł, al bo mógł by, się wcie lić. Gdy
zaś py ta się, czy Oj ciec al bo Duch Świę ty mógł się wcie lić, al bo mógł by jesz -
cze te raz, mo żna za iste od po wie dzieć, że za rów no Oj ciec jak Duch Świę ty
mógł kie dyś i mo że te raz przy jąć cia ło i stać się czło wie kiem. Jak bo wiem
Syn stał się czło wie kiem, tak Oj ciec al bo Duch Świę ty mógł i mo że.
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d Nu mer 4 zło żo ny ze słów Hu go na, De sa cra men tis, II,1,2 (PL 76,571 D, 572 D) oraz
Sum ma sen ten tia rum, I,15 (PL 171,1096 D; 176,70 C). Lom bard czę ścio wo po wta rza 
w przy to czo nym już ka za niu (PL 171,383 A). Po wa ga Ge na diu sza (pod imie niem Au gu sty -
na) za czerp nię ta jest, jak się zda je, z Hu go na, De sa cra men tis, II,1,4 (PL 176,380 B -C); znaj -
du je się już, nie  peł na, i pod ru bry ką De fi de ad Pe trum, w Glos sa na Rz 1,3 (zo bacz tekst
pierw szej wer sji, pod ko niec, n. 1,  we wstę pie do te go to mu); po now nie w czwar tym ka -
za niu (PL 171,383 A); a ta kże, i to pod tą sa mą ru bry ką, w ka za niu n. 18 In An nun tia tio ne
(PL 171,605 D – 606 B).

15 To zna czy w dzie le Ge na diu sza: Li ber seu dif fi ni tio ec c le sia sti co rum do gma tum, roz -
dzia le 2 (PL 42,1213; PL 58,981 A -B).

16 Zwa ni od Ty mo te usza, mo no fi zyc kie go ar cy bi sku pa Alek san drii, kwit ną ce go w 458
ro ku, o któ rym te nże Ge na diusz: De vi ris in lu stri bus, roz dział 72 (PL 58,1101 B – 1102 A).
Zo bacz J. Le bon, La chri sto lo gie de Tmothée Aelu re, w Rev. Hist. Eccl. 9(1908)677nn.



Roz dział 3.

1.e Czy Syn, bo tyl ko on przy jął cia ło, uczy nił coś, cze go nie uczynił
Oj ciec al bo Duch Świę ty. Lecz mo że nie któ rzy po wie dzą: Sko ro dzie ła
Trój cy są nie po dziel ne,17 je że li Syn przy jął cia ło, to Oj ciec i Duch Świę ty;
bo je śli Syn przy jął cia ło, a te go nie uczy nił Oj ciec, al bo Duch Świę ty, nie
wszyst ko co czy ni Syn, czy ni Oj ciec i Duch Świę ty; tym cza sem „wszyst ko
jed no cze śnie Oj ciec i Syn i Duch obu, ra zem i zgod nie dzia ła ją.”18

2.f Od po wiedź. Na to mó wi my, że Syn ni cze go nie czy ni bez Oj ca i Du -
cha Świę te go, lecz jed no jest tych trzech dzia ła nie, nie po dziel ne i po dob -
ne; a jed nak Syn, nie Oj ciec al bo Duch Świę ty, przy jął cia ło. Te go jed nak
przy ję cia cia ła do ko na ła Trój ca, jak Au - [27] gu styn mó wi w księ dze De fide
ad Pe trum:19 „Po jed na ni je ste śmy przez sa me go Sy na we dług cia ła, lecz nie
z sa mym Sy nem we dług Bó stwa. Trój ca bo wiem nas ze so bą po jed na ła
przez to, że sa mo Sło wo ta Trój ca uczy ni ła cia łem.” Trój ca więc zdzia ła ła
przy ję cie cia ła, lecz Sło wu, nie Oj cu, al bo Du cho wi Świę te mu. Je że li bo -
wiem Oj ciec so bie a Syn so bie, al bo Oj ciec Sy no wi i Syn Oj cu zdzia łał by
przy ję cie cia ła, już nie jed no i to sa mo by ło by dzia ła nie obu, lecz po dzie -
lo ne. – Au gu styn w pierw szej księ dze De Tri ni ta te. Lecz jak nie roz -
dzielna i nie po dziel na jest jed ność sub stan cji trzech, jak mó wi Au gu styn 
w księ dze De Tri ni ta te,20 tak i dzia ła nie: „Jed nak ka to lic cy pi sa rze nie uczy -
li, że ta Trój ca zro dzo na z Dzie wi cy, ukrzy żo wa na i po grze ba na, lecz tyl ko
Syn; i nie ta Trój ca pod po sta cią go łę bi cy zstą pi ła na Je zu sa,21 lecz tyl ko
Duch Świę ty; i nie ona po wie dzia ła z nie ba:22 Tyś jest Syn mój, lecz tyl ko
Oj ca był głos do Sy na zwró co ny: cho ciaż Oj ciec i Syn i Duch Świę ty, jak są
nie roz dziel ni, tak i nie roz dziel nie dzia ła ją. To jest i mo ja wia ra, kie dy to
jest wia ra ka to lic ka.” – Cho ciaż więc sam Syn przy jął cia ło, sa mo jed nak
wcie le nie zdzia łał z Oj cem i Du chem Świę tym.
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e Za gad nie nie po ru sza Hu go, De sa cra men tis, II,1,3 (PL 176,373 A); zo bacz: Wal ter 
z Mau re ta nii, De Tri ni ta te, roz dział 5 (PL 109,580 C -D).

17 Au gu styn, En chi ri dion, roz dział 38 (PL 40,251; CCL 46,70n; przy cy to wa niu te go dzieła
za wsze idzie my za po dzia łem na roz dzia ły w Pa tro lo gia La ti na).

18 Jak za zna cza uwa ga mar gi nal na: „Au gu styn w XIII księ dze De Tri ni ta te”, roz dział 11,
n. 15 (PL 42,1025; CCL 50A,402).

f Au gu styn, a ra czej Ful gen cjusz, De Fi de, znaj du je się w pier wot nej Glos sa na Rz 1,3
(pod nu me rem 20; zo bacz wstęp). Sło wa Au gu sty na, De Tri ni ta te, przy to czo ne są czę ścio -
wo przez Hu go na, ta mże, roz dział 4 (PL 176,376 C), któ ry jed nak nie wy da je się źró dłem.

19 W rze czy wi sto ści Ful gen cjusz z Ru spe, roz dział 2, n. 23 (PL 65,682 C -D; ta kże wśród
dzieł Au gu sty na, PL 40, 760; CCL 91A, 726).

20 Roz dział 4, n. 7 (PL 42,824; CCL 50,35n).
21 Zo bacz: Łk 3,22.
22 Łk 3,22.



DYS TYNK CJA II

Roz dział 1g (4).

1. Dla cze go przy jął ca łą ludz ką na tu rę i co pod na zwą czło wie czeń -
stwa al bo na tu ry ludz kiej na le ży poj mo wać. A po nie waż w czło wie ku
ca ła ludz ka na tu ra zo sta ła ze psu ta grze chem, przy jął ca łą, to jest du szę 
i cia ło, by ca łą ule czył i uświę cił. – Hie ro nim. Że zaś pod na zwą ludz kiej
na tu ry czy czło wie czeń stwa na le ży poj mo wać du szę i cia ło, otwar cie naucza
Hie ro nim w Expo si tio ca tho li cae fi de i23 [28] mó wiąc: „Tak wy zna je my, że
w Chry stu sie jest jed na oso ba, by śmy mó wi li, że są dwie do sko na łe i pełne
sub stan cje, to jest Bó stwa oraz czło wie czeń stwa, któ re za wie ra du szę i ciało.”
Oto otwar cie wy ka zu je, że pod na zwą czło wie czeń stwa poj mu je się du szę
i cia ło; poj mu je się, iż tych dwo je przy jął Syn Bo ży, gdzie czy ta się, że przyjął
czło wie ka al bo ludz ką na tu rę.

2.h Do ty ka błę du tych, któ rzy źle poj mu ją czło wie czeń stwo. Błą dzą
więc, któ rzy twier dzą, że gdzie kol wiek mo wa o czło wie czeń stwie Chry stu -
sa, na zwa czło wie czeń stwa nie ozna cza sub stan cji, lecz ja kąś wła ści wość,
od któ rej czło wiek jest na zy wa ny. – Jan Da ma sceń ski. Mó wi bo wiem Jan
Da ma sceń ski:24 „Na le ży za iste wie dzieć, że mia no Bó stwa i czło wie czeń -
stwa, przed sta wia sub stan cje, czy li na tu ry.” 

3.i Na tu rę bo wiem nie tak poj mu je się o Chry stu sie, jak gdy mó wi się,
że jed na jest na tu ra wszyst kich lu dzi. Co ja sno wy ka zu je ta kże ten sam Jan,
za zna cza jąc, że ró żna jest pod sta wa orze ka nia, gdy mó wi się o ludz kiej
natu rze w Chry stu sie i gdy mó wi się, że jed na jest na tu ra wszyst kich lu dzi.
Powiada bo wiem:25 „Gdy mó wi my, że jed na jest na tu ra ludz ka, trze ba
wiedzieć, że mó wi my to nie roz pa tru jąc isto ty du szy i cia ła. Nie mo żli we
jest bo wiem mó wić, że jed nej na tu ry jest” Pa na „cia ło i du sza wza jem nie
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g Zo bacz uwa gi do te go roz dzia łu u Ja na z Korn wa lii: Eu lo gium ad Ale xan drum 
Papam III, roz dzia ły XII i X; wyd.: N. M. Häring, w Me dia eval Stu dies 13(1951)383 oraz
277n. – Nu mer 1: Za gad nie nie wpro wa dzo ne jest sło wa mi Sum ma sen ten tia rum, I,15 (PL
171,1097 A; 176,70 C).

23 To jest Pe la giusz, w Li bel lum fi dei ad In no cen tium Pa pam, n. 4 (PL 45,1717); co do
in nych wy dań, zo bacz: Sen ten cje, Księ ga I, Dys tynk cja XXVI, roz dział 1, n. 1. tom I.

h Mistrz wy da je się kie ro wać czy tel ni ka do spo so bu mó wie nia, któ re go uży wa Mistrz
Gil bert Por re tań ski w swych ko men ta rzach do dzie łek Bo ecju sza, zwłasz cza w owym: 
In librum con tra Eu ti cem et Ne sto rium, roz dział 4, nn. 31-51 (wyd.: N. M. Häring, The 
Com men ta ries on Bo ethius by Gil bert of Po itiers, To ron to 1966,293-298). Zo bacz ta kże 
N. M. Häring: Spra chlo gi sche und phi lo so phi sche Vo raus set zun gen zum Verständnis der
Chri sto lo gie Gil berts von Po itiers, w Scho la stik 32(1957)373-398.

24 De fi de or tho do xa, III, roz dział 4 (PG 94,998 A); prze kła dy Bur gun dio na i Cer ba na,
roz dział 48, n. 1 (wyd.: E. Buy ta ert, s. 180, 396).

i Nu mer 3: Sło wa Da ma sce na po wta rza Jan z Korn wa lii, Eu lo gium (PL 199,1065n; wyd.
N. M. Häring, s. 277n).

25 Ta mże, roz dział 3 (PG 94,991 A -B oraz 994 A); prze kład Bur gun dio na a ra czej Cer ba -
na, roz dział 47, n. 5-6 (wy da nie przy to czo ne, s. 176,394).



porównane. Lecz ponieważ osoby ludzi są liczne, wszystkie zaś przyjmują tę
sa mą isto tę na tu ry – wszy scy  bo wiem zło że ni są z du szy i cia ła, i wszy scy
uczest ni czą w na tu rze du szy i po sia da ją sub stan cję cia ła – wspól ny ga tunek
wie lu i ró żnych osób na zy wa my jed ną na tu rą, ka żdej mia no wi cie oso by
dwie na tu ry ma ją cej i uczy nio nej w dwu na tu rach, du szy mia no wi cie i ciała.
W Pa nu zaś Je zu sie Chry stu sie nie przyj mu je się wspól ne go ga tun ku. Bo nie
zo stał uczy nio ny, [29] ani nie jest, ani kie dyś nie bę dzie in ny. Lecz Chrystus
z Bó stwa i czło wie czeń stwa, w Bó stwie i czło wie czeń stwie, jest do sko nałym
Bo giem, ten sam i do sko na łym czło wie kiem.”

4. Ca łą więc na tu rę czło wie ka, to jest du szę i cia ło, oraz ich wła ści wo ści
czy przy pa dło ści przy jął Bóg: nie cia ło bez du szy, ani du szę bez ro zu mu,
jak chcie li błęd no wier cy,26 lecz i cia ło i du szę ze swo imi zmy sła mi. – Stąd
Jan Da ma sceń ski po wia da:27 „Wszyst ko, co w na szej na tu rze za sa dzi ło
Słowo Bo ga, przy jął: cia ło i du szę umy sło wą, i ich wła ści wo ści. Ca ły
bowiem przy jął mnie ca łe go, by mnie ca łe mu dar mo dać zba wie nie. Co
bowiem jest nie do przy ję cia, jest nie do ule cze nia. 

Roz dział 2 (5)k

1.l O zjed no cze niu Sło wa z cia łem za po śred nic twem du szy. Przyjął
więc Syn Bo ży cia ło i du szę, lecz cia ło za po śred nic twem du szy. – Jan Da -
ma scen: „Sło wo Bo ga 28 zjed no czo ne jest z cia łem za po śred nic twem umy -
słu”. Isto ta Bo ża jest bo wiem ta kiej ni kło ści i pro sto ty, że z cia łem
utwo rzo nym z mu łu zie mi nie wy pa da ło się jed no czyć, jak tyl ko za po śred -
nic twem isto ty ro zum nej. 

2.m To zaś zjednoczenie jest nie do wyjaśnienia, tak bardzo, że nawet Jan,
jesz cze w ży wo cie uświę co ny,29 wy znał się nie god nym roz wią zać rze my ka
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26 Zo bacz: Ge na diusz, Li ber si ve dif fi ni tio Ec c le sia sti co rum do gma tum, roz dział 2 (PL
42,1214; PL 58,981 D).

27 Tu po now nie za zna czo ne jest imię Ja na Da ma sceń skie go na mar gi ne sie lep szych ręko -
pi sów; mia no wi cie De fi de or tho do xa, III, roz dział 6 (PG 94, 1006 B); prze kła dy Bur gun -
dio na i Cer ba na, roz dział 50, n. 2 (wyd. E. Buy ta ert, s. 188 i 400, lecz skró to wo).

k Zobacz: A. M. Landgraf, Das Axiom „Verbum assumpsit carnem mediante anima” in der
Frühscho la stik, w Do gmen ge schich te der Frühscho la stik, II -1, Ra ty zbo na 1953, s. 150-171.

l Z błęd ne go wy ja śnie nia ru bry ki, Io an. Dam., lub ra czej z błęd ne go jej umiesz cze nia
w nie któ rych rę ko pi sach, wie lo krot nie przy pi sy wa ne są Da ma sce no wi sło wa, któ re w rzeczy -
wi sto ści idą za po wa gą: „Tak wiel kiej bo wiem... isto ta”; na przy kład Wal te ra ze Świę te go
Wiktora w Contra IV Labyrinthos Franciae, księga IV, rozdział 13 (wyd. P. Glorieux, Archives
d’hi sto ire do ctr. et litt. du moy en âge, 19(1952)277); Mi strza Pio tra z Po itiers, Sen ten tia -
rum li bri V. księ ga IV, roz dział 7 (PL 211,1163 D) i to ja ko Ja na Zło to uste go; oraz in nych
za pi sa nych przez Land gra fa, j.w., s. 164. n. 58; 165, n. 61; 166; a ta kże ni żej w ar ty ku le: Das
Pro blem: „Utrum Chri stus fu erit ho mo in tri duo mor tis”, s. 292, n. 112.

28 Ta mże; prze kła dy Bur gun dio na i Cer ba na, roz dział 50, n. 3 (189, 400).
m Z Glos sa or di na ria do Mk 1,7 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,90c).
29 Zobacz: Łk 1,15: Będzie napełniony Duchem Świętym jeszcze w żywocie matki swojej.



trze - [30] wi ków Je zu sa,30 po nie waż spo so bu te go zjed no cze nia nie był
zdol ny zba dać i in nym wy ja śnić.

3.n Au gu styn, De ago ne chri stia no. „Nie na le ży więc słu chać tych,31

któ rzy mó wią, że Syn Bo ży nie przy jął praw dzi we go czło wie ka, ani na ro -
dzo ne go z nie wia sty, lecz pa trzą cym uka zał po zor ne cia ło i wy obra że nie
cia ła.” W ten błąd po pa da ją, po nie waż „bo ją się” te go, co nie mo że się stać,
mia no wi cie by ludz kim cia łem nie spla mi ła się praw da i sub stan cja Bo ga.
A jed nak gło szą, że to wi dzial ne słoń ce roz pra sza swo je pro mie nie po
wszyst kich bru dach i za cho wu je je czy ste i szcze re. Je że li więc wi dzial ne
czy ste mo gą do tknąć wi dzial nych brud nych i nie spla mić się, o ile bar dziej
nie zmien na i nie wi dzial na Praw da, przyj mu jąc przez du cha du szę, a przez
du szę cia ło, przy ję ła ca łe go czło wie ka bez spla mie nia się i wy zwo li ła od
wszyst kich nie mo cy?” – Oto tu mó wi, że mą drość Bo ga przez du cha przy -
ję ła du szę, a przez du szę cia ło. Duch bo wiem, czy li wy ższa część du szy,32

więk szym po do bień stwem zbli ża się do Bo ga niż du sza, ona mia no wi cie
we dług czę ści ni ższej, i du sza bar dziej niż cia ło; i dla te go słusz nie mó wi
się, że du sza jest przy ję ta przez du cha, a cia ło przez du szę.

Roz dział 3 (6).

1.o Że Sło wo ra zem przy ję ło du szę i cia ło, a cia ło nie jest wcze śniej
po czę te, niż przy ję te. Je że li zaś py ta się, czy Sło wo ra zem przy ję ło cia ło 
i du szę, czy du szę wcze śniej niż cia ło, lub cia ło niż du szę, i czy cia ło to
wcze śniej zo sta ło po czę te w ło nie Dzie wi cy, a po tem przy ję te: jak naj praw -
dzi wiej i bez ja kie go kol wiek wąt pie nia mó wi się, że od kąd Bóg przy jął czło -
wie ka, przy jął ca łe go, i ra zem zjed no czył ze so bą [31] du szę i cia ło; i cia ło
nie by ło wcze śniej po czę te, a po tem przy ję te, lecz w po czę ciu przy ję te 
i w przy ję ciu po czę te.

2.p Au gu styn. Dla te go Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe trum:33 „Jak
naj moc niej utrzy muj i wca le nie wątp, że w ło nie Dzie wi cy nie po czę ło się
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30 Zo bacz: Mk 1,7; zgod nie z wy ja śnie niem Grze go rza Wiel kie go: „Rze my kiem trze wi ka
jest wę zeł ta jem ni cy. Prze to Jan nie mo że roz wią zać rze my ka je go trze wi ków, po nie waż
tajem ni cy je go wcie le nia na wet ten nie mo że zba dać, kto uznał ją przez du cha pro roc twa.”
(In Evan ge lia, ho mi lia 7, n. 3; PL 76,1102 A).

n Po wa ga Au gu sty na znaj du je się już w Glos sa Lom bar da na 2 Kor 1,20 (PL 192,15 D –
16 A).

31 Roz dział 18, n. 20 (PL 40,300n; CSEL 41,120n).
32 Zo bacz wy żej, Księ ga II, Dys tynk cja 24, roz dzia ły 4-5.
o Pierw sze za gad nie nie i je go roz wią za nie przed ło żo ne jest sło wa mi Hu go na, jak w De

sa cra men tis, II,1,9 (PL 176,393 D); dru ga część, w któ rej py ta się, czy to cia ło itd. za czerp -
nię ta jest z Sum ma sen ten tia rum, I,16 (PL 171,1098 D; 176,72 B).

p Po wa gi: Au gu sty na De Tri ni ta te oraz Grze go rza wzię te do słow nie z Sum ma sen ten -
tia rum, I,16 (PL 171,1099 B; 176,72 D). O praw dzi wych źró dłach zo bacz po ni ższe przy pisy.

33 Roz dział 18, n. 59 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,608 D – 699 A; CCL 91 A,750).



cia ło Chry stu sa bez Bó stwa, wcze śniej za nim zo sta ło przy ję te przez Sło wo;
lecz że sa mo Sło wo Bóg przy ję ciem swe go cia ła zo stał po czę ty. A sa mo ciało
zo sta ło po czę te przez wcie le nie Sło wa.” – Te nże w księ dze De Tri ni ta te:34

„Nie był by po śred ni kiem Bo ga i lu dzi,35 gdy by ten sam nie był Bo giem i ten
sam czło wie kiem, w obu je den i praw dzi wy.” „Tę 36 po stać słu gi 37 przez sa -
me go Sy na przy ję tą, uczy ni ła ca ła Trój ca, któ rej jed na jest wo la i czyn ność.”
„W ło nie Dzie wi cy nie wcze śniej przy ję te zo sta ło cia ło,38 a po tem do cia ła
przy szło Bó stwo, lecz za raz gdy Sło wo przy szło do ło na, z za cho wa niem
praw dy wła snej na tu ry, sta ło się cia łem;39 i do sko na łym czło wie kiem, to
jest w praw dzie cia ła i du szy uro dzi ło się.” – Grze gorz. O tym ta kże Grze -
gorz w Mo ra lia po wia da:40 „Za zwia sto wa niem Anio ła i przyj ściem Du cha,
za raz Sło wo w ło nie, za raz w ło nie Sło wo cia łem.”

DYS TYNK CJA III

Roz dział 1 (7).

1.r O cie le, któ re Sło wo przy ję ło, ja kie by ło przed tem i ja kie zo sta -
ło przy ję te. Py ta się ta kże o cia ło Sło wa, czy za nim zo sta ło po czę te, [32]
by ło zwią za ne grze chem i czy ta kie zo sta ło przy ję te przez Sło wo. – Mo żna
za iste po wie dzieć i na le ży wie rzyć, we dług zgod no ści twier dze nia Świę -
tych,41 że „ono wcze śniej pod le ga ło grze cho wi”, jak po zo sta łe cia ło Dzie -
wi cy, lecz dzia ła niem Du cha Świę te go tak oczysz czo ne, że by wol ne od
wszel kie go ska że nia grze chem zo sta ło zjed no czo ne ze Sło wem, z po zo sta -
niem tyl ko ka ry, nie z ko niecz no ści, lecz z wo li przyj mu ją ce go.
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34 Ra czej Le on Wiel ki, Epi sto la 35, roz dział 3 (PL 54,809 A).
35 Zo bacz: 1 Tm 2,5.
36 Zo bacz: Au gu styn, De Tri ni ta te, II, roz dział 5, n. 9 (PL 42,850; CCL 50,90n; Sen tencje,

Księ ga I, Dys tynk cja 15, roz dział 4, n. 2); lecz w rze czy wi sto ści źró dłem jest Ful gen cjusz,
Epi sto la 14 (ad Fer ran dum), n. 82: „Dla te go po nie waż nie roz dziel na jest czyn ność Trój cy,
ca ła Trój ca uczy ni ła po stać słu gi, któ rą przy jął Jed no ro dzo ny Bóg.” (PL 65,412; CCL 91,412);
al bo te nże Ful gen cjusz, De in car na tio ne Fi lii Dei, n. 21: „Tę za iste po stać słu gi uczy ni ła
ca ła Trój ca, któ rą jed nak do oso by swej sam Syn przy jął” (PL 65,585; CCL 91,330).

37 Zo bacz: Flp 2,7.
38 Grze gorz Wiel ki, Epi sto la 67 (PL 77,1207 D – 1208 A; DS 479).
39 Zo bacz: J 1,14.
40 Księ ga XVIII, roz dział 52, n. 85 (PL 76,90 A).
r Py ta nie po sta wio ne (po czę ści) sło wa mi Sum ma sen ten tia rum, I,16 (PL 171,1099 C;

176,72 D - 73 A);  od po wia da się na  nie sło wa mi Hu go na, De sa cra men tis, II,1,7 (PL 176,389
B -C).

41 Tak Au gu styn, De pec ca to rum me ri tis seu de bap ti smo pa rvu lo rum, II, roz dział 24:
„I nie przy jął cia ła grze chu, cho ciaż z mat czy ne go cia ła grze chu. Co bo wiem cia ła stąd
przyjął, to za iste al bo ma jąc przy jąć oczy ścił, al bo przyj mu jąc oczy ścił” (PL 44,174n; CSEL
60,111); i Am bro zja ster na Rz 8,3: „Oczysz czo ne z grze chów jest bo wiem przez Du cha Świę -
te go cia ło Pa na” (PL 17[1845],118 A; CSEL 81-I,254n).



2.s Że nie tyl ko to cia ło, lecz rów nież świę ta Dzie wi ca od wszel kie -
go ska że nia grze chem przez Du cha Świę te go zo sta ła oczysz czo na.
Rów nież ca łą Ma ry ję Duch Świę ty uprzed nio na nią zstę pu jąc cał ko wi cie
oczy ścił od grze chu i od za rze wia grze cho we go ta kże uwol nił: lub sa mo
zarze wie cał ko wi cie usu nął, jak nie któ rym się po do ba;42 al bo tak osła biając
i wy cień cza jąc, że po tem w ża den spo sób nie by ło spo sob no ści grze sze nia.

3. Rów nież moc ro dze nia bez mę skie go na sie nia przy go to wał Dzie wi cy.
Tak bo wiem uczą sło wa Ewan ge lii, gdzie anioł mó wiąc do Dzie wi cy po wie -
dział:43 Duch Świę ty zstą pi na cię, a moc Naj wy ższe go za ćmi to bie; i to,
co się z cie bie na ro dzi świę te, bę dzie na zwa ne Sy nem Bo żym. Świę ta Dzie -
wi ca od po wie dzia ła mu: Oto słu żeb ni ca Pań ska, niech mi się sta nie
według sło wa twe go. – Jan Da ma sceń ski. Wy kła da jąc to Jan po wia da:44

„Po zgo dzie zaś świę tej Dzie wi cy, Duch Świę ty zstą pił wpierw na nią,
według sło wa Pa na, któ re wy po wie dział anioł, oczysz cza jąc ją i przy go to -
wu jąc moc po czę cia Bó stwa Sło wa, a za ra zem zro dze nia. A wte dy [33]
zacie nił ją, bę dą cy Bo ga Naj wy ższe go sam przez się Mą dro ścią i Mo cą,45 to
jest Syn Bo ży, Oj cu współ istot ny, to jest współ sub stan cjal ny, ja ko Bo że
nasie nie; i przy łą czył so bie sa me mu z naj czyst szych krwi te jże Dzie wi cy
ciało oży wio ne du szą ro zum ną i umy sło wą na sze go daw ne go za czy nu,46

nie za sie wa jąc, lecz przez Du cha Świę te go stwa rza jąc. Dla te go ra zem ciało,
ra zem Bo że cia ło; ra zem cia ło oży wio ne duszą ro zum ną i umy słem, ra zem
Słowa Bo że go cia ło oży wio ne duszą ro zum ną i umy sło wą.”

4. Z te go wi docz ne sta je się to, co po wie dzie li śmy wy żej,47 że mia no wi -
cie cia ło Sło wa ra zem zo sta ło po czę te i przy ję te; i że ono, a na wet ca ła Dzie -
wica przez uprzednie przyjście Ducha Świętego oczyszczone jest od wszel-
kiej zma zy grze cho wej. – Au gu styn, De fi de ad Pe trum: Jej udzie lo na
zosta ła moc „ro dze nia no wym spo so bem,48 aby bez zbli że nia mę ża, bez
lubieżności tej, która poczyna,” w łonie Dziewicy dokonało się poczęcie Boga
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s Nu mer 2: Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, jak wy żej. – Nu mer 3: Sło wa Da ma sce -
na przy ta cza Lom bard w ka za niu 18, In An nun tia tio ne (PL 171,607 A, z ja kie goś ze psu te go
za pi su).

42 Mia no wi cie Ber nar do wi, jak nam się wy da je, któ ry w 1138 ro ku pi sał do ka no ni ków
Lyoń skich (Epi sto la 174, n. 5): „Ja są dzę, że i ob fit sze bło go sła wień stwo uświę ce nia na nią
zstą pi ło, któ re nie tyl ko uświę ci ło miej sce, lecz i ży cia od tąd strze gło wol ne go od grze chu,
co ni ko mu in ne mu u zro dzo nych z nie wia sty wie rzy się, że da ne nie zo sta ło. Wy pa da ło bo -
wiem, by Kró lo wa dzie wic przy wi le jem wy jąt ko wej świę to ści, wio dła ży cie bez wszel kie go
grze chu, któ ra gdy grze chu i śmier ci ro dzi ła nisz czy cie la, dar ży cia i spra wie dli wo ści dla
wszyst kich uzy ska ła.” (PL 182,334 C -D; wyd. Ci sterc. 7[1974]390).

43 Łk 1,35 i 38.
44 De fi de or tho do xa, III, roz dział 2 (PG 94,983 C -D oraz 986 A – 987 A); prze kła dy Bur -

gun dio na a zwłasz cza Cer ba na, roz dział 46, n. 2 (wyd. E. Buy ta ert, s. 171n, 391n).
45 Zo bacz: 1 Kor 1,24.
46 Zo bacz: 1 Kor 5,7: Aby ście by li no wym za czy nem.
47 W  Dys tynk cji 2, roz dzia le 3.
48 Roz dział 2, n. 17 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,679 D; CCL 91 A,722).



i czło wie ka. „To bo wiem cia ło,49 któ re Bóg ra czył so bie przy łą czyć z Dzie -
wi cy, bez wa dy po czę te, bez grze chu na ro dzo ne jest. To zaś cia ło nie jest
nie biań skiej, ani po wietrz nej, ani ja kiej in nej po my ślał byś na tu ry, lecz tej,
któ rej jest cia ło wszyst kich lu dzi.”

Roz dział 2t (8).

Po wa gą umac nia, że od tąd Dzie wi ca by ła wol na od grze chu. Że zaś
Świę ta Dzie wi ca od tąd od wszel kie go grze chu by ła wol na, Au gu styn jaw -
nie uka zu je w księ dze De na tu ra et gra tia,50 mó wiąc: „Wy jąw szy świę tą
Dzie wi cę Ma ry ję, o któ rej dla czci Pa na nie chcę mieć żad ne go wprost pyta -
nia, gdy mo wa o grze chach, (stąd bo wiem wie my, że jej wię cej ła ski zo sta -
ło udzie lo ne do zwy cię że nia ze wszech stron grze chu, że by mo gła po cząć
i uro dzić te go, kto wia do mo, że żad ne go nie miał grze chu): wy jąw szy więc
tę Dzie wi cę, je że li wszy scy świę ci i świę te mo gli by być Zgro ma dze ni i za -
py ta no by ich, czy ma ją grzech, cóż by od po wie dzie li, niż co mó wi Jan:51

Je śli mó wi my, że grze chu nie ma my, sa mi sie bie zwo dzi my?” – Au gu styn,
De fi de ad Pe trum: [34] „Ta zaś Dzie wi ca,52 wy jąt ko wą ła ską zo sta ła
uprze dzo na i na peł nio na, by te go mia ła owo cem swe go ło na, któ re go
wszech świat od po cząt ku ma Pa na”; „aby to, co ro dzi ło się z po ko le nia
pierwszego człowieka,53 tylko rodzaju, a nie występku, miało pochodzenie.”

Roz dział 3 (9).

1.u Dla cze go Chry stus nie zło żył dzie się ci ny w Abra ha mie jak Lewi,
sko ro cia ło, któ re przy jął, by ło w nim pod le głe grze cho wi. Sko ro zaś
to cia ło, któ re go wy jąt ko wa wznio słość nie mo że być wy ra żo na sło wa mi,
za nim zo sta ło zjed no czo ne ze Sło wem pod le ga ło grze cho wi w Ma ryi 
i w in nych, przez któ rych pło dze niem zo sta ło prze ka za ne, słusz nie mo żna
uwa żać, że pod le ga ło grze cho wi w Abra ha mie, któ re go ca łe cia ło by ło pod -
da ne grze cho wi. Stąd zwy kło się py tać, dla cze go mó wi się, że Le wi zło żył
dzie się ci nę w Abra ha mie, a nie Chry stus,54 sko ro w bio drach Abra ha ma obaj
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49 Ta mże, n. 15 (PL 65, 679 A; CCL 91 A 720n).
t Pierw sza po wa ga Au gu sty na wzię ta jest z Sum ma sen ten tia rum, I,16 (PL 171,1099 C;

176,73 A).
50 Roz dział 36, n. 42 (PL 44,267; CSEL 60,263n).
51 1 J 1,8.
52 Roz dział 2, n. 17 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,680 A; CCL 91A,722).
53 Au gu styn, De Tri ni ta te, XIII, roz dział 18, n. 23 (PL 42,1032; CCL 50A,413n).
u Zagadnienie opiera się na słowach Summa sententiarum, I,16 (PL 171,1099 D; 176,73 B);

zobacz także: Hugo, De sacramentis, II,1,5 (PL 176,382 D – 383 A); oraz L. Ott, Untersuchungen
zur theologischen Briefliteratur der Früscholastik, (BGPTMA, Münster 34[1937]52).

54 Zo bacz: Hbr 7,9-10: W Abra ha mie i ten Le wi... dzie się ci nę zło żył: bo był jesz cze 
w bio drach oj ca, gdy Mel chi ze dech wy szedł na prze ciw je go.



by li we dług za sa dy ma te rial nej, kie dy Abra ham uiścił dzie się ci nę, to jest
zło żył dzie się ci nę Mel chi ze de cho wi.55

2.v W ja kim zna cze niu mó wi się, że Le wi zło żył dzie się ci nę w Abra -
ha mie. Bo Apo stoł mó wi, że Le wi zło żył dzie się ci nę w Abra ha mie tak jak
w przy czy nie ma te rial nej, bo przez to zło że nie dzie się ci ny oka zu je się, że
Abra ham jest ni ższy od Mel chi ze de cha, któ re mu oso bi ście zło żył dzie się ci -
nę, tak i po rzą dek Le wic ki, któ ry w Abra ha mie był we dług za sa dy na sien -
nej i od nie go po cho dzi przez po żą dli wość cia ła. Chry stus zaś nie zło żył
dzie się ci ny, bo cho ciaż był tam we dług cia ła, to jed nak nie po cho dzi stąd
we dług pra wa ogól ne go, mia no wi cie przez lu bie żność cia ła; jak też w Ada -
mie wszy scy zgrze szy li,56 lecz nie Chry stus. – Au gu styn: ja kim spo so bem
był tam Le wi, któ rym nie Chry stus. [35] Stąd Au gu styn, Su per Ge ne -
sim:57 „Jak gdy Adam grze szył, któ rzy by li w bio drach je go grze szy li; tak gdy
Abra ham da wał dzie się ci ny, któ rzy w je go bio drach by li, zło ży li dzie się ci -
nę. Lecz to nie wy ni ka o Chry stu sie, cho ciaż był w bio drach Ada ma i Abra -
ha ma, po nie waż nie we dług po żą dli wo ści cia ła stąd po cho dzi.” „Sko ro więc
Le wi i Chry stus we dług cia ła by li w bio drach Abra ha ma 58 gdy zło żył dzie -
się ci nę, dla te go nie zło ży li jed na ko wo dzie się ci ny, po nie waż Chry stus nie
był tam we dług ja kie goś spo so bu, któ rym był tam Le wi.” „Le wi mia no wi -
cie był tam we dług za sa dy na sien nej,59 na tej za sa dzie miał wejść w mat kę
przez zbli że nie; cia ła Chry stu sa nie by ło tam we dług tej za sa dy, cho ciaż we -
dług niej, by ło tam cia ło Ma ryi.” „Ten więc zło żył dzie się ci nę w Abra ha mie,
któ ry tak był w bio drach Abra ha ma, jak on był w bio drach swe go oj ca, to
jest kto tak zo stał zro dzo ny z oj ca Abra ha ma, jak on ze swo je go oj ca zro -
dzo ny zo stał, mia no wi cie przez pra wo cia ła i nie wi dzial ną po żą dli wość.”

Roz dział 4 (10).

1.x Dla cze go Pi smo Świę te mó wi, że cia ło Chry stu sa nie by ło
grzesz ne, lecz po dob ne: co wy ja śnia, dla cze go w Chry stu sie nie by ło
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55 Zo bacz: Rdz 14,18-20.
v Ca ła po wa ga wzię ta z Glos sa or di na ria, na Hbr 7,10, jak wy żej za zna czo no, a mniej

słusz nie przy pi su je się Au gu sty no wi; dla te go do słow nie znaj du je się w Glos sa Lom bar da
do te go uryw ka (PL 192,450 D – 451 B, gdzie tekst jest bar dzo ze psu ty); stąd, z wie lu opusz -
cze nia mi, wcie lo na zo sta ła w to miej sce. Ja sne, że Flo rus w tym miej scu nie jest źró dłem te -
go uryw ka (zo bacz je go Expo si tio epi sto la rum be ati Pau li, o któ rej mo wa we wstę pie do
to mu I, s. 79*).

56 Zo bacz: Rz 5,12.
57 Pierw sza część tej po wa gi nie jest Au gu sty na, lecz ra czej z Glos sa or di na ria, na Hbr

7,10 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI, 154c; oraz rę ko pi sy Flo renc kie, Lau rent. Pl. V.d. 11 [= „l”], karta
197b; Pl. XXIII. 5 [= „m”], kar ta 114c, i to za wsze bez ru bry ki.

58 Pa ra fra za Au gu sty na, De Ge ne si ad lit te ram, X, roz dział 19, n. 34 (PL 34,423; CSEL
28-I,322).

59 Ta mże, roz dział 20, n. 35 (PL 34,424; CSEL 28-I,323).
x Z Glos sa Mi strza na Rz 8,3 (PL 191,1433 C -D).



zwią za ne grze chem. Dla te go mó wi się, że Chry stus praw dzi wie przy jął
„pier wo ci ny na szej ma sy”,60 po nie waż nie przy jął cia ła grze chu, lecz po do -
bień stwo cia ła grze chu. Jak mó wi Apo stoł:61 Po słał bo wiem Bóg Sy na swego
w po do bień stwie grzesz ne go cia ła. Sło wo bo wiem przy ję ło cia ło do grzesz -
ne go po dob ne w ka rze, a nie w wi nie, i dla te go nie grzesz ne. – Au gu styn,
De ver bis Apo sto li:62 „Po zo sta łe zaś wszel kie cia ło lu dzi jest grze chu: tylko
je go nie jest cia łem grze chu, po nie waż mat ka nie po żą dli wo ścią, lecz ła ską
go po czę ła. Ma jed nak po do bień stwo grzesz ne go cia ła przez cier pię tli wość
i śmier tel ność, po nie waż [36] łak nął, pra gnął i te go ro dza ju.” „Cho ciaż
więc to sa mo jest cia ło, co i na sze,63 jed nak nie tak uczy nio ne jest w ło nie,
jak na sze. Jest bo wiem uświę co ne w ło nie i zro dzo ne bez grze chu, a i on
sam w nim nigdy nie zgrze szył. W ka rze więc jest po dob ne na sze mu, a nie
w ja ko ści grze chu”, po nie waż (Ory ge nes:) „zma zy,64 któ ra po czę ta jest 
z po ru sze nia po żą dli wo ści w ogó le nie miał.” „ani z roz ko szy cie le sne j65

nie jest zro dzo ne.” – Przed kła da trzy przy czy ny. Przy szedł więc do ciała
nie po ka la ne go,66 któ re po czę te zo sta ło bez lu bie żnej po żą dli wo ści; i nie
mia ło w so bie tej wa dy, któ ra w in nych jest przy czy ną grze chu; i w nim nie
zgrze szył. I dla te go praw dzi wie mó wi się, że cia ło Sło wa nie by ło w Chry -
stu sie zwią za ne grze chem.

2.y Coś zda je się sprze ci wiać zda niu, któ re mó wi, że cia ło Chry -
stu sa nie wcze śniej po czę te niż przy ję te. Te mu zaś zda niu, w któ rym
wyżej67 po wie dzie li śmy, że cia ło Sło wa nie wcze śniej zo sta ło po czę te niż
przy ję te, zda je się sprze ci wiać co mó wi Au gu styn Su per Io an nem,68 gdzie
czy ta się:69 Roz wal cie ten ko ściół, a w trzy dni od bu du ję go. Rze kli te dy
Ży dzi: Czter dzie ści i sześć lat bu do wa no ten ko ściół, a ty w trzy dni 
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60 Po wie dze nie Ja na Da ma sceń skie go, De fi de or tho do xa, III, roz dział 2 (PL 94,986 B);
prze kład Bur gun dio na, roz dział 46, n. 2 (wyd. E. Buy ta ert, 171).

61 Rz 8,3.
62 Ser mo 152, n. 8 (PL 38,823).
63 Am bro zja ster (bez ru bry ki), In Rom 8,3 (PL 17[1845]117n; CSEL 81-I,254n).
64 In Rom., n. 12 (PG 14,1095 A).
65 Au gu styn, De di ver sis qu aestio ni bus 83, za gad nie nie 66, n. 6 (PL 40,64; CCL 44A,159).
66 Po wie dze nie Ory ge ne sa, w przy to czo nym uryw ku, opar te na Mdr 8,20: Przy sze dłem

do cia ła nie po ka la ne go.
y Z Sum ma sen ten tia rum, I,16 (PL 171,1098 D – 1099 A; 176,72 B -C), gdzie i nie praw -

dzi wa po wa ga Au gu sty na. O ko rzy sta niu z tej po wa gi ze stro ny pi sa rzy XII wie ku zo bacz: 
A. M. Land graf, Das Axiom: „Ver bum as sump sit car nem me dian te ani ma”, w Do gmen ge -
schich te, II -1,151-160.

67 Księ ga III, Dys tynk cja 2, roz dział 3, n. 1.
68 O tym nic nie ma w dzie le Au gu sty na In evan ge lium Io an nis, roz pra wa X, nn. 10-12

(PL 35,1472n; CCL 36,106nn); coś co do zna cze nia w De Tri ni ta te, IV, roz dział 5, n. 9 (PL
42,893n; CCL 50,172n); zo bacz ra czej Glos sa or di na ria, do J 2,20 (u Mi ko ła ja z Li ry,
V,193c).

69 J 2,19-20.



go od bu du jesz? „Ta licz ba, rze cze, od po wia da do sko na ło ści cia ła Pań skie -
go, po nie waż jak mó wią le ka rze, ty le dni do sko na li się for ma cia ła ludz -
kie go”.

3.z Przy spo sob no ści tych słów nie któ rzy od wa ży li się mó wić,70 że Pań -
[37] skie go cia ła for ma w ty le dni sta ła się, na spo sób in nych ciał, do sko -
na ła oraz za ry sa mi człon ków wy raź na, i za raz Sło wo Bo ga ze so bą cia ło 
i du szę zjed no czy ło. I mó wią, że tym spo so bem ta licz ba od po wia da dosko -
na ło ści cia ła Pań skie go.

4. Lecz jest in na pod sta wa te go po wie dze nia, z któ rej wy ni ka zdro we
poj mo wa nie sło wa. Nie dla te go mia no wi cie Au gu styn to po wie dział, że nie
za raz, gdy dzia ła nie Du cha Świę te go uświę ci ło to cia ło i od dzie li ło od po -
zo sta łe go, zo sta ło wraz z du szą zjed no czo ne ze Sło wem Bo ga, by do sko -
na ły i praw dzi wy Bóg, był praw dzi wym i do sko na łym czło wie kiem; lecz
po nie waż roz ró żnie nie człon ków te go cia ła Pań skie go w chwi li po czę cia 
i zjed no cze nia Bo ga i czło wie ka by ło tak bar dzo ni kłe i ma łe, że le d wie
mogło być pod da ne ludz kie mu wzro ko wi; w dniach zaś tych, któ re wspo -
mi na Au gu styn, sta ło się do sko na łe i znacz ne.

5. W ja ki spo sób był w Dzie wi cy, któ ry był wszę dzie. – Jan Da mas-
ceń ski: „Wcie lo ne więc zo sta ło Sło wo, jak mó wi Jan,71 a z wła snej bez -
ciele sno ści nie wy szło; i ca łe zo sta ło wcie lo ne i ca łe jest nie opi sa ne.
Zmniej sza się cie le śnie i ścią ga, a po Bo że mu jest nie opi sa ne, cia ło je go
nie jest współ roz cią głe z nie opi sa nym Bó stwem.” „We wszyst kim więc 
i po nad wszyst ko by ło i w ło nie świę tej Ro dzi ciel ki ist nia ło; lecz w niej
aktem wcie le nia.”72
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z Nu me ry 3-4. Wy ja śnie nie opie ra się na sło wach Sum ma sen ten tia rum, jak wy żej.
70 To był po gląd, jak się zda je, Mi strza Odo na z So is sons (po tem Ur si cam pi), któ ry był

to wa rzy szem i współ za wod ni kiem Pio tra Lom bar da w szko łach No tre Da me w Pa ry żu. 
W za gad nie niu bo wiem Bóg przy jął czło wie ka naj pierw od rzu cił zda nie tych, któ rzy utrzy -
mu ją, że w po zdro wie niu anio ła za raz czą stecz ka od cię ta z cia ła Dzie wi cy przy ję ła do sko -
na łą for mę ludz kie go cia ła i za raz du sza zo sta ła wla na. Przed kła da wów czas swój po gląd:
„Praw do po dob niej sze jest, że za raz w sa mym od dzie le niu (cząst ki cia ła) Bó stwo zjed no -
czone zo sta ło z cia łem; to cia ło po tem uro sło do do sko na łej for my ludz kie go cia ła przez
na stęp stwa cza so we... i wte dy po raz pierw szy du sza zo sta ła wla na... stwo rzo na z ni co ści 
i zjed no czo na z Bó stwem; i wte dy po raz pierw szy praw dzi wie mo żna by ło mó wić, że jest
Bo giem i czło wie kiem” (Qu aestio nes Ma gi stri Odo nis Su es sio nen sis, część II, n. 50; wyd.
I. B. Kar dy nał Pi tra, w Ana lec ta no vis si ma Spi ci le gii So le smen sis, Tu scu lum, 2[1888]
49-51; z rkp Pa ry skiej Bi blio te ki Na ro do wej, ła ciń skie go 3230, kar ty 45a -46d; do któ re go
mo żna do dać rę ko pi sy: Cam brai, Bi blio te ka Miej ska, 561, kar ty 26c -27b; Lon dyn, Brit. Mus.,
Har ley 1762, kar ty 146c -147; Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, ła ciń ski 17990, kar ty 45a -47a;
Troy es 964, kar ty 158a -c i in ne, któ rych nie przej rze li śmy). 

71 Da ma scen, De fi de or tho do xa, III, roz dział 7 (PG 94,1011 B); prze kład Bur gun dio na,
roz dział 51, n. 4 (wyd. E. Buy ta ert, 194); zo bacz prze kład Cer ba na, ta mże 403.

72 Ta mże (PG 94,110 A); prze kład Bur gun dio na, n. 2 (192); oraz Cer ba na, 401.



DYS TYNK CJA IV

Roz dział 1 (11).

1.a Dla cze go w Pi śmie Świę tym wcie le nie, któ re jest dzie łem Trój -
cy, czę ściej jest przy pi sy wa ne Du cho wi Świę te mu i mó wi się, że z nie -
go jest po czę ty i na ro dzo ny. [38] Sko ro zaś wcie le nie Sło wa, jak wy żej
omó wio ne zo sta ło,73 praw dzi wie jest dzia ła niem Oj ca i Sy na i Du cha Świę -
te go, god ne zba da nia wy da je się nam, dla cze go w Pi śmie Świę tym to dzie -
ło czę ściej przy pi sy wa ne jest Du cho wi Świę te mu, i wspo mi na się, że z nie go
Chry stus zo stał po czę ty i na ro dzo ny. – Bo nie dla te go czyn ność wcie le nia
czę ściej przy pi su je się Du cho wi Świę te mu, że wy ko nał ją sam, bez Oj ca 
i Sy na, lecz po nie waż Duch Świę ty jest mi ło ścią i da rem Oj ca i Sy na,74

a z nie wy mow nej mi ło ści Bo ga Sło wo Bo ga sta ło się cia łem,75 oraz nie oce -
nio nym da rem Bo ga Syn Bo ga przy jął po stać słu gi.76 A więc czę ste wy mie -
nia nie Du cha Świę te go nie wy klu cza z te go dzie ła Oj ca al bo Sy na, lecz
ra czej wy mie nia jąc jed ne go poj mu je się trzech, jak dzie je się czę sto przy
in nych dzie łach.

2. Au gu styn: przed ło że nie za gad nie nia. Dla te go Au gu styn po ru sza -
jąc to za gad nie nie, w ten spo sób je okre śla, tak w dzie le En chi ri dion,77

mówiąc: „Sko ro to stwo rze nie, któ re Dzie wi ca po czę ła i po ro dzi ła, cho ciaż
na le żą ce tyl ko do oso by Sy na, uczy ni ła ca ła Trój ca: bo nie roz dziel ne są
dzie ła Trój cy, dla cze go w je go uczy nie niu sam Duch Świę ty zo stał wy mie -
nio ny? – Roz wią za nie. „Czy i kie dy je den z trzech w ja kimś dzie le jest
wymie nio ny, poj mu je się, że dzia ła ca ła Trój ca? Tak rze czy wi ście jest i przy -
kła da mi mo żna udo wod nić.” Usły sze li ście przed ło żo ne py ta nie i je go
wykład.

Roz dział 2 (12).

1. W ja kim zna cze niu mó wi się, że Chry stus zo stał po czę ty i uro -
dzo ny z Du cha Świę te go. – Au gu styn w En chi ri dion: „Lecz nie na le ży
w tym dłu żej po zo sta wać. To bo wiem wstrzą sa, ja kim spo so bem mó wi się,
że Chry stus „na ro dził się z Du cha Świę te go,” sko ro w ża den spo sób nie jest
Du cha Świę te go sy nem.” – „Czy po wie my,78 że oj cem Chry stu sa czło wie ka
jest Duch Świę ty, że by Bóg Oj ciec zro dził Sło wo, Duch Świę ty czło wie ka;

Księga III126

a Za gad nie nie po ru sza Hu gon ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, roz dział 5 (PL
209,580 D – 581 A).

73 Księ ga III, Dys tynk cja 1, roz dział 3, n. 2.
74 Po wa gi o tym zo bacz: Księ ga I, Dys tynk cje 17-18 oraz Dys tynk cja 31, roz dział 6.
75 Zo bacz: J 1,14.
76 Zo bacz: Flp 2,7.
77 Roz dział 38 (PL 40,241; CCL 46,71) gdzie i na stę pu ją ce roz wią za nie.
78 Ta mże, s. 251; 70n.



z któ rych to dwu sub stan cji jest je den Chry stus, i syn Bo ga Oj ca we dług
Sło wa, i syn Du cha Świę te go we dług czło wie ka, po nie waż go Duch Świę ty
tak jak oj ciec je go zro dził z mat ki Dzie wi cy? Któż od wa ży się to po wie dzieć,
sko ro to jest tak nie do - [39] rzecz ne, iż żad ne uszy wier nych nie mo gą tego
znieść? Stąd”, „gdy wy zna je my Chry stu sa na ro dzo ne go z Du cha Świę te go
z Ma ryi Dzie wi cy,79 ja kim spo so bem nie jest sy nem Du cha Świę te go a jest
sy nem Dzie wi cy, sko ro i z nie go i z niej się na ro dził, trud no jest wy ja śnić.
Bez wąt pie nia nie tak z nie go jak z oj ca, tak zaś z niej  jak z mat ki się na ro -
dził.” 

2. Że nie co kol wiek ro dzi się z ja kiejś rze czy, na zy wa się jej synem.
„Nie na le ży zaś go dzić się,80 że co kol wiek ro dzi się z ja kiejś rze czy, za raz
na le ży zwać sy nem tej rze czy. Niech bo wiem po mi nę, że ina czej z czło wieka
ro dzi się syn, ina czej włos, we szka, gli sta, z któ rych żad ne nie jest sy nem:
niech więc to po mi nę, po nie waż do ta kiej rze czy brzyd ko są przy rów ny wa -
ne, z pew no ścią tych, któ rzy ro dzą się z wo dy i Du cha Świę te go,81 nikt
słusz nie nie na zwie sy na mi wo dy, lecz zwa ni są sy na mi Bo ga Oj ca i mat ki
Ko ścio ła. Tak więc z Du cha Świę te go na ro dził się Chry stus, a jed nak nie
jest sy nem Du cha Świę te go. (I  nie wszy scy, któ rzy zwa ni są sy na mi
kogoś, z nie go się na ro dzi li.) Jak na od wrót nie wszy scy, któ rzy zwa ni są
synami kogoś, trzeba by mówiło się, iż z niego też się narodzili, jak ci, którzy
są przy spo so bie ni. Zwa ni są rów nież sy na mi pie kła 82 nie z nie go na ro -
dzeni, lecz do nie go przy go to wa ni.”

3. Sko ro więc coś ro dzi się z ko goś,83 i nie tak, by by ło sy nem; i zno wu
nie ka żdy, któ ry zwie się sy nem, na ro dził się z te go, któ re go sy nem jest
zwa ny: z pew no ścią spo sób ten, któ rym na ro dził się Chry stus, z Ma ryi ja ko
syn a z Du cha Świę te go nie ja ko syn, na su wa nam ła skę Bo ga, któ rą czło -
wiek bez żad nych uprzed nich za sług, na sa mym po cząt ku na tu ry swo jej,
dzię ki któ re mu za czął ist nieć, przy łą czo ny zo stał do Sło wa Bo że go w ta ką
jed ność oso by, że by ten sam był Sy nem Bo ga, któ ry jest sy nem czło wie ka,
a sy nem czło wie ka, któ ry jest Sy nem Bo ga: i tak w przy ję ciu ludz kiej na tu -
ry sa ma ła ska sta ła się te mu czło wie ko wi w pe wien spo sób na tu ral na, przez
któ rą żad ne go nie mógł by po peł nić grze chu. Ta ła ska dla te go ozna cza na
jest przez Du cha Świę te go, po nie waż on tak wła ści wie jest Bo giem, że by
był ta kże da rem Bo żym.84 – „Przez to więc, że mó wi się, iż na ro dze nie
Chrystu sa jest z Du cha Świę te go,85 cze góż in ne go do wo dzi się, niż sa mej
ła ski,” któ rą czło wiek „cu dow nym i nie wy mow nym spo so be m86 ze Sło wem
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79 Ta mże, s. 252; 71.
80 En chi ri dion, roz dział 39 (252; 71n).
81 Zo bacz: Jan 3,5.
82 Zo bacz: Mt 23,15.
83 Au gu styn, ta mże, roz dział 40 (PL 40,252; CCL 46,72).
84 Zo bacz: Dz 8,20.
85 Au gu styn, ta mże, roz dział 37 (251; 70).
86 Au gu styn, ta mże, roz dział 41 (253; 72).



Bo żym zo stał po łą czo ny i zro śnię ty” oraz ła ską  Bo żą cie le śnie prze peł -
niony?87

[40] 4.b In ne uza sad nie nie, dla cze go zwie się na ro dzo ny z Du cha
Świę te go. – Au gu styn w En chi ri dion. Mo że też Chry stus ja ko czło wiek
dla te go być na zwa ny z Du cha Świę te go „po nie waż uczy nił go:88 na ile jest
czło wie kiem i jest uczy nio ny, jak mó wi 89 Apo stoł.” – Hie ro nim w Expo si -
tio fi dei ca tho li cae. Po czę ty więc i na ro dzo ny z Du cha Świę te go zwie się,
nie że Duch Świę ty był Dzie wi cy „za na sie nie”:90 bo nie ze sub stan cji Ducha
Świę te go uro dze nie przy ję ło na sie nie; lecz po nie waż przez ła skę i dzia łanie
Du cha Świę te go z cia ła Dzie wi cy wzię te jest, co ze Sło wem zo sta ło zjed no -
czo ne.

5. Am bro ży. A w Ewan ge lii 91 zgod nie z tym poj mo wa niem czy ta się 
o Ma ryi, że zna le zio na jest w ży wo cie ma ją ca z Du cha Świę te go. Wy ja śnia -
jąc zna cze nie te go po wie dze nia Am bro ży, w II księ dze De Spi ri tu Sanc to 92

rze cze: „Że z cze goś jest, al bo z sub stan cji, al bo z mo cy je go jest. Z substan -
cji, jak Syn, któ ry od Oj ca i Duch Świę ty, któ ry od Oj ca i Sy na po cho dzi; 
z mo cy zaś, jak z Bo ga wszyst ko. W ja ki więc spo sób Ma ry ja mia ła w ło nie
z Du cha Świę te go? Je że li jak by z sub stan cji, więc Duch w cia ło i ko ści się
ob ró cił? Za iste nie. Je że li zaś jak by z dzia ła nia i mo cy je go Dzie wi ca po częła,
któż za prze czy, że Duch Świę ty jest spraw cą Pań skie go wcie le nia?

Roz dział 3c (13).

1. Dla cze go Apo stoł zwie Chry stu sa uczy nio nym, gdy my wy zna -
jemy, że on jest na ro dzo ny. – Am bro ży. Lecz mo żna za py tać: „Sko ro my
wy zna je my, że Zba wi ciel jest na ro dzo ny,93 dla cze go Apo stoł zwie go uczy -
nio nym z na sie nia Da wi da,94 a w in nym miej scu uczy nio nym z nie wia -
sty,95 sko ro czym in nym jest być uczy nio nym, in nym uro dzić się? Coś więc
ozna czył tym po wie dze niem. – Po nie waż bo wiem nie z ludz kie go na sie nia
zro sło [41] się cia ło Pa na w ło nie dzie wi cy, lecz skut kiem i mo cą Du cha
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87 Zo bacz Kol 2,9: W nim miesz ka ca ła zu peł ność Bó stwa cie le śnie.
b Hie ro nim (ru bry ka) od no si się wy łącz nie do słów za na sie nie. Dru ga bo wiem część

te go nu me ru skła da się ra czej ze słów Hay mo na, (o któ rych zo bacz tekst pier wot nej wer sji
Rz 1,3-4, n. 34 we wstę pie te go to mu) oraz Hu go na, De sa cra men tis, II,1,8 (PL 176,393 B).

88 Roz dział 38 (PL 40,251’ CCL 48,71).
89 Rz 1,3: Staw szy się we dle cia ła po tom kiem Da wi da.
90 Mia no wi cie Pe la giusz, Li bel lus fi dei, n. 4 (PL 45,1717).
91 Mt 1,18.
92 Roz dział 5, nn. 42-43 (PL 16[1845]751n; CSEL 79,102n).
c Prócz za koń cze nia nu me ru pierw sze go, pra wie ca ły roz dział znaj du je się w pier wotnej

Glos sa na Rz 1,3 (n. 2 w tek ście tej wer sji), gdzie war to za zna czyć ru bry kę na po cząt ku uryw ka.
93 Am bro zja ster, Qu aestio nes Ve te ris et No vi Te sta men ti, część II, Qu aestio nes ex No vo

Te sta men to, za gad nie nie 44 (PL 35,2404; CSEL 50,444n).
94 Zo bacz: Rz 1,3.
95 Zo bacz Ga 4,4.



Świę te go, dla te go Apo stoł mó wi uczy nio ne, nie na ro dzo ne. Czym in nym
jest bo wiem z do miesz ką na sie nia i le pisz czem krwi ro dzić; czym in nym
two rzyć mo cą, a nie mie sza niem.” Lu dzie mo gą ro dzić sy nów, lu dzi, a nie
czy nić. – Oto dla cze go Apo stoł po wie dział uczy nio ny, a nie na ro dzo ny, 
by mianowicie jego narodzenie, które było bez nasienia męskiego, nie 
było uważane za po dob ne do na sze go, któ re do ko nu je się zmie sza niem
na sienia.

2. Dla cze go z na sie nia Da wi da. Au gu styn w księ dze De Tri ni ta te.
Dla te go zaś Apo stoł, gdy po wie dział, że on jest uczy nio ny, do dał z na sie -
nia Da wi da, bo „choć nie wkro czy ło na sie nie czło wie ka w po czę ciu Dzie -
wi cy,96 sko ro jed nak Chry stus ufor mo wa ny zo stał z te go cia ła, któ re ist nie je
z na sie nia, słusz nie po wie dzia no, że uczy nio ny jest [z na sie nia].”

DYS TYNK CJA V

Roz dział 1d (14).

1. Czy oso ba al bo na tu ra przy ję ła oso bę al bo na tu rę i czy na tu ra
Bo ga zo sta ła wcie lo na. Prócz te go na le ży zba dać, po nie waż z po wy ższego
wia do mo, że Sło wo Bo że przy ję ło ra zem cia ło i du szę do jed no ści oso by,
na co ra czej trze ba się zgo dzić, mia no wi cie że oso ba oso bę, al bo na tu ra na -
tu rę, al bo oso ba na tu rę, al bo na tu ra oso bę przy ję ła; i czy tak wy pa da
mówić, że na tu ra Bo ża jest wcie lo na, jak za iste mó wi się: Wcie lo ny Bóg 
i Sło wo wcie lo ne. – To ba da nie, czy za sa da po szu ki wa nia, we dług świa -
dectw świę tych po wag, czę ścią za wi kła na i za gma twa na, czę ścią zaś jest
wyraź na i otwar ta.

[42] 2.e O tej czę ści za gad nie nia, któ ra jest otwar ta. Pew ne bo wiem
jest i nie wąt pli wie praw dzi we, że nie na tu ra oso bę, ani oso ba oso bę, lecz
oso ba na tu rę przy ję ła. – Cze go do wo dzi się po ni ższy mi świa dec twa mi Świę -
tych i umac nia do ku men ta mi. Mó wi bo wiem Au gu styn w księ dze De fi de
ad Pe trum:97 „Jed no ro dzo ny Bóg, gdy był po czę ty, praw dę cia ła przy jął 
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96 Bez wzglę du na ru bry kę (rów nież w wer sji pier wot nej, n. 2) po wa ga jest Pseu do -Au -
gu sty na, (być mo że Sy agriu sza; zo bacz PLS 2,858), Ser mo 238, n. 3 (PL 39,2185), skąd wzięto
[z na sie nia] na koń cu.

d Po wiel kiej czę ści ten roz dział jest po wtó rze niem, w no wej for mie i z no wy mi do dat -
ka mi, ory gi nal nej Glos sa na Rz 1,3 (nn. 14-21). Że w tej Glos sa i w tym roz dzia le, zwłasz -
cza w nn. 3-10, zwal cza na jest na uka Gil ber ta Por re tań skie go, już wy star cza ją co jest
wykazane (zobacz: wstęp do tomu 1, [30*] oraz [85*]-[86*]). Zobacz także Hugona, De sacra-
mentis, II,1,9 (PL 176, 394 A); Summa sententiarum, I,15 (PL 171,1097 A-D; 176,70 C – 71 B);
oraz A. M. Landgraf, Die spekulativ-theologische Erörterung der hypostatischen Vereinigung,
w Do gmen ge schich te, II -1,84-94.

e Po wa gi pseu do -Au gu sty na De fi de ad Pe trum, za rów no tu, jak w Glos sa na Rz, częścio -
wo za czerp nię te są z Sum ma sen ten tia rum, gdzie wy żej.

97 Roz dział 2, n. 17 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,680 A; CCL 91A,722).



z Dzie wi cy; a gdy ro dził się, za cho wał w Mat ce ca łość dzie wic twa.” A nie co
da lej:98 „Ten Bóg ludz ką na tu rę przy jął do jed no ści oso by, któ ry upo ka -
rzając się z mi ło sier dzia, wy peł nił ło no nie na ru szo nej Dzie wi cy, ma jąc się
z niej na ro dzić. Po stać więc słu gi,99 to jest na tu rę słu gi, ten Bóg przy jął do
swo jej oso by.”  Rów nież:100 „Bóg bo wiem Sło wo nie przy jął oso by ludz kiej,
lecz na tu rę.” Ta kże:101 Syn Bo ga jed no ro dzo ny, by oczy ścić cia ło i du szę
czło wie ka, przez przy ję cie cia ła i du szy ro zum nej wcie lił się.” – Ty mi i wielu
in ny mi po wa ga mi jaw nie wy ka zu je się, że nie na tu ra oso bę, ani oso ba
osobę, lecz oso ba na tu rę przy ję ła.

3.f O za gma twa nej czę ści za gad nie nia. O czwar tym zaś ar ty ku le zagad -
nie nia, czy mia no wi cie na tu ra przy ję ła na tu rę, skru pu lat ne na wet mię dzy
uczo ny mi jest py ta nie, po nie waż wie lu nie zga dza się na to, któ rzy sław ni
po wa gą od in nych bar dziej by li ucze ni w Pi śmie Świę tym; i nie tyl ko jed ni
od dru gich, lecz na wet ci sa mi zda ją się ze so bą nie zga dzać, jak uczą po niż-
sze roz dzia ły.

4.g Tu przed kła da to, co zda je się wska zy wać, że na tu ra nie przy -
ję ła na tu ry. – Z sy no du To le dań skie go VIII. – Czy ta się bo wiem w sy -
nodzie To le dań skim VIII prze ka za ne tak:102 „Tyl ko Sło wo sta ło się cia łem
i miesz ka ło mię dzy na mi.103 A [43] cho ciaż ca ła Trój ca do ko na ła ufor mo -
wa nia przy ję te go czło wie ka, po nie waż nie roz dziel ne są dzie ła Trój cy, sam
tyl ko Syn przy jął czło wie ka w po je dyn czej oso bie, nie w jed no ści na tu ry
Bo żej, to jest co wła sne jest Sy na, nie co wspól ne jest Trój cy.” – Ta kże na
XI Sy no dzie To le dań skim:104 „Wie rzy my że jed nej sub stan cji jest Bóg Ojciec
i Syn i Duch Święty; nie mówimy jednak, że jedność tej Trójcy zrodziła Maryja
Dzie wi ca, lecz tyl ko Sy na, któ ry sam na tu rę na szą do jed no ści oso by swojej
przy jął. Na le ży też wie rzyć, że wcie le nia te go Sy na Bo że go do ko na ła ca ła
Trój ca; sam jed nak Syn przy jął po stać słu gi w po je dyn czo ści oso by.” – 
To zda je się wska zy wać, że tyl ko oso ba na tu rę, nie na tu ra na tu rę przy ję ła.
Jeże li bo wiem to, co wspól ne jest Trój cy nie przy ję ło czło wie ka, prze to
natu ra Bo ża, któ ra wspól na jest trzem oso bom.
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98 Ta mże, n. 28 (PL 65,680 B; CCL 91A,723).
99 Flp 2,7.

100 Ful gen cjusz, ta mże, roz dział 17, n. 58 (689 C; 749).
101 Ful gen cjusz, ta mże, roz dział 2, n. 17 (679 C; 722).
f Oto sło wa Mi strza Gil ber ta: „Bo nie oso ba przy ję ła oso bę, ani na tu ra na tu rę, ani

natu ra oso bę, lecz tyl ko oso ba na tu rę” (Expo si tio in  Bo ethii li brum Con tra Eu ti cen et
Nesto rium, IV, n. 108; wyd. N. M. Häring, The Com men ta ries on Bo ethius by Gil bert 
of Poitiers, To ron to 1966,310; PL 64,1388 D).

g Zo bacz wstęp do to mu 1, stro ny 85*-86*.
102 Ra czej na Sy no dzie To le dań skim VI, roz dział 1 (PL 84,395 B; i 130,487 C; DS 491 na

koń cu).
103 J 1,14.
104 W sym bo lu te go Sy no du (PL 84,456 A -B; i 130,539 B -C; J. Ma doz, Le sym bo le du XIe

con ci le de Tolède [Lo uva in 1938], nn. 43n, s. 23; DS 535).



5. Tu przed kła da to, czym do wo dzi się, że na tu ra przy ję ła na tu rę.
Sprze ci wiać się te mu wy da je to, co mó wi Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe -
trum:105 „Po wia da: ani Bó stwo Chry stu sa nie jest in ne od na tu ry Oj ca zgod nie
z tym, że Na po cząt ku by ło Sło wo;106 ani czło wie czeń stwo je go nie jest in ne
od na tu ry Mat ki, zgod nie z tym, że Sło wo sta ło się cia łem.107 Ta bo wiem na tu -
ra, któ ra za wsze po zo sta je zro dzo na z Oj ca, na tu rę na szą bez grze chu przy ję -
ła, by się na ro dzić z Dzie wi cy.” – Ta po wa ga wy da je się prze ka zy wać, że Bo ża
na tu ra przy ję ła ludz ką. Gdzie moc no mo że my być wstrzą śnię ci, że zwie ją „zro -
dzo ną” od wiecz nie z Oj ca; chy ba mo że na tu rę bie rze tu za miast oso by. Ina -
czej, gdy by śmy po wie dzie li, że na tu ra wspól na trzem oso bom jest „zro dzo na”,
sprze ci wia nam się to, co roz trzą sa li śmy w roz pra wie o Trój cy:108 gdzie po wie -
dzie li śmy, że nie na tu ra na tu rę, lecz oso ba zro dzi ła oso bę, bo gdy by na tu ra
zro dzi ła na tu rę, sko ro jed na i ta sa ma jest na tu ra Trój cy, ta sa ma rzecz sie bie
sa mą by zro dzi ła; cze mu Au gu styn prze czy, by mo gło się stać.109

[44] 6.h Lecz gdzie in dziej pew ny znaj du je my do ku ment, w któ rym po -
ka zu je się, że na tu ra przy ję ła na tu rę. Mó wi bo wiem Au gu styn w pierw szej
księ dze De Tri ni ta te:110 „Ta kże od sa me go sie bie Chry stus stał się mniejszy,
przyj mu jąc po stać (for mę) słu gi.111 Bo nie tak przy jął po stać (for mę) sługi,
by utra cić po stać (for mę) Bo żą, w któ rej był rów ny Oj cu: że by i w po sta ci
(for mie) słu gi i w po sta ci (for mie) Bo żej ten sam był jed no ro dzo ny Syn
Ojca, po nie waż po stać (for ma) Bo ża przy ję ła po stać (for mę) słu gi.” Je że li
zaś po stać (for ma) Bo ża przy ję ła po stać (for mę) słu gi, bez wąt pie nia na -
tura przy ję ła na tu rę. – Co poj mu je się pod na zwą po sta ci (for my).
Mianem bo wiem po sta ci (for my) ozna cza się na tu rę, jak otwar cie uczy
Augu styn w księ dze De fi de ad Pe trum:112 po wia da: „Gdy sły szysz o Chry -
stu sie, że był w po sta ci (for mie) Bo żej,113 trze ba byś uznał i jak naj moc niej
utrzy my wał, że pod tym mia nem po sta ci (for my) na le ży poj mo wać na tu -
ral ną peł nię. W po sta ci (for mie) więc Bo ga był, po nie waż za wsze był w na -
tu rze Bo ga Oj ca, z któ re go się na ro dził.”

7.i Hi la ry. Rów nież Hi la ry w XII księ dze De Tri ni ta te po wia da:114 „Bycia
w po sta ci (for mie) Bo żej, nie in ne jest poj mo wa nie, niż trwać w na tu rze
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105 Roz dział 2, n. 14 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65, 678 A; CCL 91A,719n).
106 Zo bacz: J 1,1.
107 J 1,14.
108 Księ ga I, Dys tynk cja 5, roz dział 1.
109 De Tri ni ta te, I, roz dział 1, n. 1: „Żad na bo wiem w ogó le rzecz sa ma sie bie nie ro dzi,

by ist nieć” (PL 42,820; CCL 50,28); zo bacz Tom 1 s. [77].
h Zo bacz pier wot ną Glos sa, nn, 18-19.
110 Roz dział 7, n. 14 (PL 42,828n; CCL 50,45).
111 Zo bacz: Flp 2,6-7.
112 Roz dział 2, n. 19 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,680 D; CCL 91 A,723).
113 Zo bacz: Flp 2,6.
i Dzieła Hilarego i pseudo-Hieronima (czyli Pelagiusza) poznał Lombard dopiero po

kon sy sto rzu w Re ims (1148), jak wy ni ka z ko rzy sta nia z nich.
114 Nu mer 6 (PL 10,437).



Bo żej.” – Na uczy łeś się, że pod mia nem po sta ci (for my) po wsta je poj mo -
wa nie na tu ry, i sły sza łeś, że po stać (for ma) Bo ga, po stać (for mę) czło wie -
ka przy ję ła: skąd wy ni ka, że na tu ra Bo ża, przy ję ła na tu rę ludz ką. –
Hie ro nim. Co rów nież Hie ro nim w Expla na tio fi de i115 ja sno wy ka zu je,
mó wiąc: „Cier piał Syn Bo ga, nie po zor nie, lecz praw dzi wie; cier piał według
te go, że mógł cier pieć, to jest nie we dług tej sub stan cji, któ ra przy ję ła, lecz
we dług tej, któ ra zo sta ła przy ję ta”. Z cze go wy ni ka, iż Bo ża sub stan cja przy -
ję ła ludz ką.

8.k Au gu styn, De fi de ad Pe trum. Ze słów zaś Au gu sty na wy żej przy -
to czo nych, używ szy pil no ści zda je się wy ni kać, że tyl ko Sło wo sta ło się cia -
łem i sa mo przy ję ło na tu rę ludz ką, i tę sa mą na tu rę Bo ską przy ję ło. Mó wi
bo wiem:116 „Trój ca po jed na ła nas z so bą przez to, że tyl ko Sło wo ta Trój ca
uczy ni ła cia łem. W czym tak praw da nie zmien - [45] na po zo sta je Bo żej 
i ludz kiej na tu ry, że jak praw dzi we za wsze jest je go Bó stwo, któ re ma od
Oj ca, tak praw dzi we za wsze i nie zmien ne jest je go czło wie czeń stwo, któ re
Naj wy ższe Bó stwo ma zjed no czo ne ze so bą.” Oto po wie dział, że sa mo
Słowo sta ło się cia łem, i czło wie czeń stwo z Bó stwem złą czo ne. – Au gu -
styn w księ dze De Tri ni ta te. Ten sam rów nież wy żej po wie dział,117

że „słu żeb na po stać (for ma), któ rą uczy ni ła ca ła Trój ca, przez sa me go Syna
zo sta ła przy ję ta.”

9. Już ła two jest po znać, jak wie le i ró żnych o przed ło żo nym za gad nie -
niu prze ka za li pi sa rze; i dla te go po tom ni, czy ta jąc to, ró żne i prze ciw ne
wy po wia da ją zda nia, bio rąc spo sob ność z po wy ższe go.

10. Co na le ży o tym utrzy my wać. My zaś pra gnąc wy klu czyć od Pi sma
Świę te go wszel kie zna mio na kłam stwa i sprzecz no ści, zga dza my się z pra -
wo wier ny mi Oj ca mi i ka to lic ki mi na uczy cie la mi, nie ob cią żo ny mi żad nym
po dej rze niem złe go poj mo wa nia, mó wiąc że i oso ba Sy na przy ję ła na tu rę
ludz ką, i że na tu ra Bo ża złą czo na jest w Sy nu z na tu rą ludz ką, i że ją ze sobą
zjed no czy ła lub ją przy ję ła; stąd i praw dzi wie na zy wa się wcie lo na.

11. Uści śle nie po wag. Że zaś mó wi się,118 iż sam Syn przy jął po stać (for -
mę) słu gi, przez to na tu ra Bo ża nie jest wy klu czo na od przy ję cia po sta ci
(for my) słu żeb nej, lecz dwie in ne oso by, Oj ciec mia no wi cie i Duch Świę ty.
– Ta kże i to in ne, mia no wi cie „to co jest wła sne Sy na, nie co jest wspól ne
Trój cy, czło wie ka przy ję ło”, tak na le ży poj mo wać: to zna czy ści śle w hi po -
sta zie Sy na, nie w trzech spo łem oso bach, Bo ża na tu ra ludz ką ze so bą zjed -
no czy ła.

Księga III132

115 Ra czej Pe la giusz, w Li bel lum fi dei, n. 5 (PL 45,1717).
k Nu me ry 8-11. Z pier wot nej Glos sa,, nn. 20-21; do któ rej obec nie dla wzmoc nie nia

(w n. 12) Mistrz do łą cza po wa gę Da ma sce na; zo bacz o niej wstęp do to mu I, s. [121*].
116 Roz dział 2, n. 23 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,682 D; CCL 91 A,726); zo bacz wy żej,

Księ ga III, Dys tynk cja 1, roz dział 3, n. 2.
117 Ra czej Ful gen cjusz, jak wy żej, Dys tynk cja 2, roz dział 3, n. 2.
118 Na XI Sy no dzie To le dań skim, jak wy żej w czwar tym nu me rze te go roz dzia łu.



12. Jan Da ma sceń ski. To zna cze nie po twier dza ją sło wa Ja na Da ma sce -
na, któ ry jaw nie twier dzi, że ca ła Bo ska na tu ra w jed nej z hi po staz jest wcie -
lo na, mó wiąc:119 „W uczło wie cze niu Bo ga Sło wa mó wi my, że ca ła i do sko-
na ła na tu ra Bó stwa w jed nej z je go hi po staz jest wcie lo na, to jest zjed no -
czo na z na tu rą ludz ką, a nie część z czę ścią. Z ca łą bo wiem ludz ką na tu rą
mó wi my, że zjed no czo na zo sta ła ca ła na tu ra al bo sub stan cja Bó stwa.” –
Także:120 „Ta sa ma jest na tu ra w ka żdej z hi po staz, to jest osób. A kie dy
mówi my, że „na tu ra Sło wa zo sta ła wcie lo na”, [46] we dług świę tych
Atanaze go i Cy ry la, mó wi my, że Bó stwo zo sta ło zjed no czo ne z cia łem.” 
„I wy zna je my,121 że jed na na tu ra Bo ga Sło wa zo sta ła wcie lo na.” „Sło wo zaś
i co ma ja ko wspól ne sub stan cji,122 i ma jąc to co wła sne jest hi po sta zy, to
jest oso by.” – Z te go jaw nie się oka zu je, że na tu ra Bo ża zo sta ła wcie lo na;
stąd i praw dzi wie mó wi się, że przy ję ła na tu rę ludz ką.

Roz dział 2 (15).

1. Czy na le ży mó wić, że na tu ra Bo ża sta ła się cia łem. Lecz py ta się,
czy na le ży mó wić, że ta na tu ra Bo ża „sta ła się cia łem”, jak mó wi się, że Słowo
sta ło się cia łem.123 Je że li bo wiem tym sa mym jest wcie lić się, co stać się
ciałem, mo że się zda wać, iż tak po win no się mó wić, że sta ła się cia łem, jak
mó wi się wcie lo na. – Od po wiedź. Na to mó wi my, że gdy by to wy ra że nie
znaj do wa ło się w Pi śmie Świę tym, z nie go bra ne by ło by poj mo wa nie w ja -
kim na zy wa się wcie lo na. Lecz po nie waż po wa ga to za mil cza ła, a spo sób
mówie nia zda wał by się prze sa dzać, gdy by mó wi ło się, że na tu ra Bo ża stała
się cia łem, są dzę, że le piej jest to za mil czeć, al bo za prze czyć, niż lek ko myślnie
twier dzić, że by mó wiąc to, nie my śla no o prze mien no ści na tu ry w na tu rę. –
Z po wy ższe go nie wąt pli wie wia do mo, że oso ba Sło wa, czy na tu ra, przy ję ła
na tu rę czło wie ka, mia no wi cie cia ło i du szę, lecz nie oso bę czło wie ka.

2.l Je że li zaś na tu ra Bo ża przy ję ła na tu rę ludz ką, dla cze go nie mó wi się, że
sta ła się czło wie kiem, lub jest czło wie kiem, jak Sło wo Bo że? – Na co mo żna po -
wie dzieć, że mó wi się, iż Syn Bo ży stał się czło wie kiem, al bo jest czło wie kiem,
nie tyl ko dla te go, że przy jął czło wie ka, lecz po nie waż przy jął go do jed no ści 
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119 De fi de or tho do xa, III, roz dział 6 (PG 94,1003 B i 1006 A); prze kła dy Bur gun dio na 
i Cer ba na, roz dział 50, n. 2 (wyd. E. Buy ta ert, s. 187n,, 399n).

120 Ta mże (PG 94,1007 B); przy to czo ne prze kła dy, roz dział 50, n. 6 (190, 401).
121 Tamże, rozdział 7 (PG 94,1011 B); przytoczone przekłady, rozdział 51, n. 4 (194, 403).
122 Tamże, rozdział 6 (PG 94.1007 C); przytoczone przekłady, rozdział 50, n. 65 (191, 401).
123 Zo bacz: J 1,14.
l O tym do dat ku dla wy ja śnie nia tek stu trze ba wy słu chać świa dec twa au to ra Glos sa,

któ ra on giś przy pi sy wa na by ła Pio tro wi z Po itiers: „Si au tem di vi na na tu ra. Do łą czył to
Mistrz po ze sta wie niu po glą dów” (rkp „n”, k. 41d; rkp „p” k. 81b). – Z in ne go źró dła, mia -
no wi cie z Qu aestio nes in Sen ten tias, któ re słusz nie i praw dzi wie na le ży przy pi sać na stępcy
Lom bar da w szko łach pa ry skich, mia no wi cie Mi strzo wi Pio tro wi Po że ra czo wi, wy ni ka, że
jesz cze po tem, przy spo sob no ści mia no wi cie dru gie go wy kła du czy li czy ta nia Sen ten cji,



i po je dyn czo ści sie bie, to jest oso by. Na tu ra zaś Bo ża przy ję ła wpraw dzie czło -
wie ka, to jest zjed no czy ła ze so bą for mę czło wie ka, lecz nie do po je dyn czo ści
i jed no ści sie bie. Z za cho wa niem bo wiem wła sno ści i ró żno ści dwóch na tur ist -
nie je po je dyn czość oso by. I dla te go nie tak mó wi się, że na tu ra Bo ża sta ła się
czło wie kiem, al bo uczy nio na jest czło wie kiem, jak Syn Bo ży. Nie któ rzy jed nak
bez ró żni cy na obo je się zga dza ją.

[47] Roz dział 3 (16).

1.m Dla cze go nie przy jął oso by czło wie ka, gdy czło wie ka przy jął.
Dla te go zaś nie oso bę czło wie ka przy jął, po nie waż to cia ło i ta du sza nie
by ły zjed no czo ne w jed ną oso bę, któ rą by przy jął. Bo z nich nie by ło oso -
by, kie dy z ni mi zjed no czo ne zo sta ło Sło wo: bo ze so bą wza jem zjed no -
czo ne, jed no cze śnie ze Sło wem zjed no czo ne zo sta ły. In nym jed nak
zjed no cze niem wza jem zjed no czo nych jest tych dwo je, mia no wi cie du sza
i cia ło; in nym zjed no cze niem złą czo ne są ze Sło wem; bo in ne jest zjed no -
cze nie tej du szy z cia łem, in ne jest zjed no cze nie Sło wa z du szą tą i cia łem.
A więc Sło wo Bo że nie przy ję ło oso by czło wie ka, lecz na tu rę, po nie waż nie
by ło oso by zło żo nej z te go cia ła i tej du szy, któ rą Sło wo by przy ję ło, lecz
przyj mu jąc zjed no czy ło, a jed no cząc przy ję ło.

2. Za rzut prze ciw ko te mu, czym nie któ rzy chcą udo wod nić, 
że oso ba przy ję ła oso bę. Tu nie któ rzy za rzu ca ją, iż oso ba przy ję ła 
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Lom bard roz pra wiał o za koń cze niu te go nu me ru i zmie nił swe zda nie. Ist nie ją za iste dwa
za gad nie nia, któ re oma wia ją ta ką roz pra wę, co do któ rych aż do tąd nie wszyst kie trud no -
ści po ko na li śmy. Oto pierw sza: „Że py ta się, czy na le ży się zgo dzić: „Isto ta Bo ża jest czło -
wie kiem, al bo sta ła się czło wie kiem”, Mistrz naj pierw za prze czył i tak na pi sał, po nie waż
zda ło mu się, że ty mi sło wy wpa ja na by ła by prze mien ność na tu ry w na tu rę. Po tem jed nak
po pra wił i zgo dził się na nią: „Isto ta Bo ża jest czło wie kiem”. Dru giej zaś nie przyj mo wał:
„Isto ta Bo ża sta ła się czło wie kiem”, po nie waż to wy raź niej wpa ja prze mien ność na tu ry 
w na tu rę” (Rkp Pa ry ski, Ma za ri nich, ła ciń ski 1708, k. 237r -v). Dru gie za gad nie nie czy li roz -
pra wa jest dłu ższe, lecz mo że mniej wy raź nie na świe tla py ta nie: „Isto ta Bo ża jest czło wie -
kiem; więc jest ludz ką na tu rą, lub ludz kiej na tu ry. Rów nież: na tu ra Bo ża za czę ła być tym
czło wie kiem, wska zu jąc Chry stu sa; więc Chry stus za czął ist nieć. Więc za czął istnieć Sy n
Boży... Roz wią za nie. Przez daw nych, po wia da, teo lo gów za prze cza ne by ło to, co naj pierw
jest przy to czo ne, mia no wi cie: „Isto ta Bo ża jest czło wie kiem”, tak jak prze czy li tej: :”Isto ta
Bo ża sta ła się czło wie kiem”, by nie zda wa ło się, że orze cze nie spły wa na na tu rę, mia no wi -
cie, że ta na tu ra sta ła się tam tą. Lecz Mistrz, rze cze, przyj mo wał tę: „Isto ta Bo ża jest czło -
wie kiem”, po nie waż ten wy raz „czło wiek” orze ka tam, ile ten wy raz „oso ba uczło wie czo na”.
Stąd zaś nie wy ni ka: „Jest więc ludz ką na tu rą, al bo ludz kiej na tu ry”. W in nym zaś zna cze niu
przyj mu je się ten wy raz „czło wiek”, gdy mó wi się: „Isto ta Bo ża za czę ła być czło wie kiem”,
al bo „tym czło wie kiem”, to jest za czę ła się uczło wie czać” (Rę ko pis Pa ry ski, Bi blio te ki Na ro -
do wej, ła ciń ski 18108, k. 100v; Troy es, Bi blio te ka Miej ska, ła ciń ski 964, kar ta 142r).

m Nr 1. Za le ży od Sum ma sen ten tia rum, I,15 (PL 171,1097 B – 1098 A; 176,70 D – 71
A) i mo że od Hu go na, De Ver bo in car na to, zbiór II (PL 177,319 B) gdzie czy ta się: „w nim,
co zo sta ło przy ję te, zo sta ło zjed no czo ne, zo sta ło przy ję te do oso by”.- Nu mer 2: Za rzut
pocho dzi z Sum ma sen ten tia rum, jak wy żej; od po wiedź zaś bli ższa jest zbio ro wi Hu go na
(PL 177,319 B -C).



[48] oso bę: „Oso ba bo wiem jest sub stan cją ro zum ną nie po dziel nej na tu -
ry”.124 To zaś jest du sza; więc je śli przy jął du szę, to i oso bę. – To dla te go
nie wy ni ka, po nie waż du sza nie jest oso bą, kie dy oso bo wo zjed no czo na
jest z in ną rzeczą, lecz kie dy ist nie je przez sie bie. Uwol nio na bo wiem od
cia ła jest osobą, jak anioł. Ni gdy zaś nie by ło, by ta du sza nie by ła zjed no -
czo na z in ną rze czą; dla te go przez jej przy ję cie, nie zo sta ła przy ję ta oso ba.

3.n Inny dowód tego samego. Również inaczej usiłują wykazać, że Słowo
Boga przyjęło osobę, ponieważ przyjęło jakiegoś człowieka. Przyjęło bowiem
czło wie ka Je zu sa Chry stu sa, więc ja kie goś czło wie ka. – Au gu styn. Że zaś
przy ję ło czło wie ka, Je zu sa Chry stu sa, Au gu styn w Expo si tio sym bo li 125 prze -
ka zu je pod klą twą mó wiąc: „Je że li ktoś po wie dział by i uwie rzył, że czło -
wiek Je zus Chry stus przez Sy na Bo że go przy ję ty nie zo stał, niech  bę dzie
wy klę ty.” On też w wie lu miej scach Pi sma Świę te go 126 po słu gu je się wy po -
wie dzia mi: „Ten czło wiek przez Sło wo zo stał przy ję ty”, „Ten czło wiek stał
się Chry stu sem”. A Pro rok mó wiąc o czło wie ku Chry stu sie do Bo ga, powia -
da:127 Bło go sła wio ny, któ re goś ob rał i przy jął. Z cze go wy da je się wy ni -
kać, że ja kiś czło wiek zo stał przy ję ty przez Sło wo i tak oso ba zo sta ła
przy ję ta przez oso bę.

4. Od po wiedź okre śla ją ca po wy ższe wy po wie dzi. Lecz po nie waż nie
go dzi się te go mó wić, al bo my śleć, po wy ższe wy po wie dzi i im po dob ne
po win ny za iste być bra ne w tym poj mo wa niu: że czło wiek Chry stus, czy
ten czło wiek, czy pe wien czło wiek, mó wi się, że zo stał przy ję ty przez Sło -
wo, czy zjed no czo ny ze Sło wem, nie po nie waż oso ba czło wie ka zo sta ła
przy ję ta, al bo zjed no czo na, ze Sło wem, lecz po nie waż ta du sza i to cia ło
przy ję te zo sta ły, al bo zjed no czo ne, ze Sło wem, w któ rych sa mo ist nie je oso -
ba Bo ga i czło wie ka: byś na na tu rę czło wie ka, a nie na oso bę pa trzył, gdy
[49] Pi smo wspo mi na, że przy ję ty al bo zjed no czo ny jest ktoś, al bo pe wien,
w te go ro dza ju wy po wie dziach. – Dla te go gdy py ta się bez po da nia po wagi,
czy pewien, albo jakiś, człowiek jest przyjęty przez Słowo, albo zjednoczony
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124 Bo ecjusz, Opu scu lum V: Li ber con tra Eu ty chen et Ne sto rium (ina czej: De per so na
et du abus na tu ris), roz dział 3: “Oso ba jest na tu ry ro zum nej (ra tio na lis) nie po dziel ną sub -
stan cją” (PL 64,1343 D); zo bacz tek st śre dnio wiecz ny u N. M. Härin ga, The Com men ta ries
on Bo ethius by Gil bert of Po itiers, To ron to 1966,388, gdzie znaj du je się: ra tio na bi lis,
chociaż sam Gil bert czy ta: ra tio na lis. For mu ła Lom bar da z Sum ma sen ten tia rum, I,15 (PL
171,1097 B; 176,70 D).

n Nu mer trze ci oraz pierw sza część nu me ru czwar te go: Zo bacz miej sca rów no le głe 
w ory gi nal nej Glos sa na Rz 1,4.

125 Ka za nie 233, n. 2 (w dzie łach Au gu sty na, PL 39,2176; zo bacz ta kże PL 56,587 A); 
w pier wot nej Glos sa na Rz 1,4 (wy da nie na sze, n. 31) ru bry ka brzmi: Au gu styn w ka za niu
o wie rze, jak wy żej w to mie I, s. [80]; nic to in ne go, niż Sym bo lum fi dei pierw sze go Sy no -
du To le dań skie go, wyd.: J. De Al da ma, El Sim bo lo To le da no I, Rzym 1934, s. 29-36; DS 195.

126 Te wypowiedzi znajdują się dosłownie niżej, Księga III, Dystynkcja 6, rozdział 2, n. 6.
127 Ps 64,5; zo bacz Au gu styn do te go uryw ka, n. 7: „Bło go sła wio ny, któ re goś ob rał 

i przy jął, to jest ten czło wiek, któ rym przy odzia ny je steś, któ ry po czął się w cza sie” (PL
36,778; CCL 39,829.



ze Sło wem, bez okre śle nia poj mo wa nia nie na le ży tu da wać od po wie dzi,
po nie waż po wy ższe za gad nie nie jest zło żo ne; lecz wo bec na ci sku py ta ją -
ce go tak określ: Je śli py tasz o oso bę czło wie ka, od po wia dam że nie; je śli 
o na tu rę czło wie ka, od po wia dam, że jest.

DYS TYNK CJA VIo

Roz dział I (17).

1. O poj mo wa niu tych po wie dzeń: Bóg stał się czło wie kiem, Bóg
jest czło wie kiem. Czy w tych po wie dze niach mó wi się, że Bóg czymś
się stał, al bo jest czymś, al bo nie. Z po wy ższych zaś wy nu rza się za gad -
nie nie ma ją ce bar dzo wie le po żyt ku, lecz nad miar trud no ści i za wi ło ści.
Sko ro bo wiem wia do mo z po wy ższych i wie lu in nych świa dectw, i wszy scy
ka to li cy jed no myśl nie wy zna ją, że Bóg stał się czło wie kiem, a Chry stus jest
praw dzi wym Bo giem i praw dzi wym czło wie kiem, py ta się czy w tych po -
wie dze niach: „Bóg stał się czło wie kiem”, „Syn Bo ży stał się sy nem czło wie -
czym”, Bóg jest czło wie kiem” i „czło wiek jest Bo giem”, mó wi się, że Bóg
stał się czymś lub jest czymś, al bo  mó wi się, że coś jest Bo giem; i czy tak
wy pa da mó wić: „Czło wiek stał się Bo giem” oraz „syn czło wie czy [50] stał
się Sy nem Bo żym”, jak mó wi się od wrot nie; a je że li w tych po wie dze niach
nie mó wi się, że Bóg stał się czymś, lub jest czymś, ja kie jest zna cze nie tych
i po dob nych po wie dzeń.

2. Że w wy kła dzie tych za gad nień mę dr cy ró żnią się. W otwie ra niu
tej głę bi i wy kła dzie ka mie ni ste go za gad nie nia, znaj du je się, że mę dr cy się
ró żnią.
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o Co do Dys tynk cji VI -VII mię dzy współ cze sny mi Mi strzo wi zo bacz bez i mien ną (oko ło
1170) Apo lo gia de Ver bo in car na to (zo bacz o niej wstęp do To mu I, s. 113*-114*); mi strza
Ja na z Korn wa lii, Eu lo gium ad Ale xan drum Pa pam III, n. I -IV (PL 199,1045 B – 1056 A;
wyd.: N. M. Häring, Me die val Stu dies 13(1951)259-268; zo bacz ta kże nasz wstęp do To mu I,
s. 113*); oraz Wal te ra ze Świę te go Wik to ra, Con tra qu atu or la by rin thos Fran ciae, Księ ga
I, roz dzia ły 1-2;  II, roz dział 3; III, roz dział 1 (wyd.: P. Glo rieux, Ar chi ves d’hi sto ire do ctr.
et litt. du moy en âge 19(1952)202-205; 225; 246-250). Wśród współ cze snych in ter pre ta to -
rów wy bi ja się N. M. Häring, The Ca se of Gil bert de la Porrée. Bi shop of Po itiers (1142-
1154), w Me die val Stu dies 13(1951)26-39; A. M. Land graf, Unter su chung zum Chri sto -
lo gi schen Stre it des 12. Jahr hun derts, w Do gmen ge schich te II -I,116-137, zwłasz cza stro ny
116-120; W. Breu ning, Die hy po sta ti sche Union in der The olo gie Wil helms von Au xer re,
Hu gos von St. Cher und Ro lands von Cre mo na, Trier 1962, s. 22n, 35-40; W. H. Prin ci pe,
Wil liam of Au xer re’s The olo gy of the Hy po sta tic Union, To ron to 1963, s. 9n, 197. Zo bacz
ta kże su ma rium H. San tia go Ote ro, El “ni hi li smo” cri sto lo gi co y las tres opi nio nes, w Bur -
gen se 10(1969)431-443.



Roz dział 2 (18).

1. Przy ta cza po gląd nie któ rych. Jed ni bo wiem mó wią,128 że w sa mym
wcie le niu Sło wa po wstał czło wiek zło żo ny z du szy ro zum nej i ludz kie go
cia ła: z któ rych dwoj ga skła da się ka żdy praw dzi wy czło wiek. I ten czło -
wiek za czął być Bo giem, mia no wi cie nie z na tu ry Bo żej, lecz z oso by Słowa;
i Bo giem za czął być ten czło wiek. Zga dza ją się ta kże, że ten czło wiek jest
przy ję ty przez Sło wo i jest zjed no czo ny ze Sło wem, a jed nak jest Sło wem.
I mó wią, że w tym zna cze niu po wie dzia no, „Bóg stał się czło wie kiem”, albo
„jest czło wie kiem”, po nie waż Bóg stał się (to jest za czął być) pew ną sub -
stan cją, bę dą cą z du szy ro zum nej i ludz kie go cia ła; i ta sub stancja sta ła się
(to jest za czę ła być) Bo giem. Jed nak nie przej ściem na tu ry w na tu rę, lecz 
z za cho wa niem wła sno ści obu na tur, sta ło się, że Bóg jest tą sub stan cją, 
a ta sub stan cja jest Bo giem. Stąd praw dzi wie mó wi się, że Bóg stał się czło -
wie kiem, a czło wiek stał się Bo giem, oraz Bóg jest czło wie kiem i czło wiek
Bo giem, i Syn Bo ży sy nem czło wie czym i od wrot nie. A gdy mó wią, że ten
czło wiek ist nie je z du szy ro zum nej i ludz kie go cia ła, nie wy zna ją jed nak,
że zło żo ny jest z dwóch na tur, Bo skiej mia no wi cie i ludz kiej; ani, że je go
czę ścia mi są dwie na tu ry, lecz tyl ko du sza i cia ło.

2.p Przed kła da po wa gi, któ ry mi umac nia ją swój po gląd. A że by nie
my śla no, że mó wią tyl ko o wła snym poj mo wa niu, umac nia ją swój po gląd
wie lu świa dec twa mi. Mó wi bo wiem Au gu styn w księ dze De Tri ni ta te:129

„Gdy czy ta się: Sło wo sta ło się cia łem,130 w Sło wie poj mu ję praw dzi we go
Sy na Bo że go, w [51] cie le uzna ję praw dzi we go sy na czło wie cze go, a oboje
ra zem za jed ną oso bę, Bo ga i czło wie ka, szczo dro ścią nie wy mow nej ła ski
po łą czo ne go.”

3. Te nże w En chi ri dion:131 „Chry stus Je zus jest Bo giem z Bo ga, czło wie -
kiem zaś na ro dzo ny jest z Du cha Świę te go z Ma ryi Dzie wi cy. Obie sub stan -
cje, Bo ża mia no wi cie i ludz ka, są Sy nem je dy nym Bo ga Oj ca wszech-
mo gą ce go, z któ re go po cho dzi Duch Świę ty.” „Obie są jed nym,132 lecz
czymś in nym z po wo du Sło wa, a czymś in nym z po wo du czło wie ka; nie
dwaj sy no wie, Bóg i czło wiek, lecz je den Syn Bo ży: Bóg bez po cząt ku, czło -
wiek od pew ne go po cząt ku.”
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128 Zo bacz: Hu gon ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis chri stia nae fi dei, II, część 1,
roz dzia ły 9 i 11 (PL 176,394 A -C, 401 C -D); oraz De Ver bo in car na to, zbiór II (PL 177, 318
D – 319 A).

p Po wa ga Au gu sty na za czerp nię ta z  Glos sa na Kol 2,3 (PL 192,269 B). – nu me ry 2-6
zaczerp nię te od Wal te ra ze Świę te go Wik to ra, Con tra IV La by rin thos, I, roz dział 3; jak wy żej,
s. 203,25 – 204,31.

129 Księ ga XIII, roz dział 18, n. 24 (PL 42,1033; CCL 50A,415n).
130 J 1,14.
131 Roz dział 38 (PL 40,251; CCL 46,71).
132 Ta mże, roz dział 35 (250; 69).



4. Te nże ta mże:133 „Co ludz ka na tu ra w Chry stu sie czło wie ku za słu ży ła,
że do jed no ści oso by je dy ne go Sy na Bo że go jed na je dy na przy ję ta zo sta ła?
Ja ka do bra wo la, ja kie do bre uczyn ki po prze dzi ły, któ ry mi za słu żył by ów
czło wiek stać się jed ną oso bą z Bo giem? Czy był przed tem czło wiek, i to
wy jąt ko we do bro dziej stwo udzie lo ne mu zo sta ło, że je den je dy ny wy służył
Bo ga? Oto: od kąd czło wiek za czął ist nieć, nie czym in nym czło wiek za czął
być, niż Sy nem Bo żym i to je dy nym; i dla te go Sło wem Bo żym, po nie waż
przez nie przy ję te cia ło sta ło się za iste Bo giem: by jak ka żdy czło wiek jest
jed ną oso bą, tak Chry stus był jed ną oso bą, Sło wo i czło wiek.”

5.r Te nże, Su per Io an nem:134 „Uznaj my dwo ja ką sub stan cję Chry stu sa:
Bo ską mia no wi cie, któ rą rów ny jest Oj cu, oraz ludz ką, od któ rej Oj ciec jest
więk szy; obie zaś ra zem nie dwaj, lecz je den jest Chry stus, że by Bóg nie
był czwór cą, nie Trój cą. I przez to Chry stus jest Bo giem, du sza ro zum na 
i cia ło.”

6.s To sa mo rów nież w księ dze De pra ede sti na tio ne sanc to rum:135 „Ten
czło wiek, że by przez Sło wo współ wiecz ne Oj cu przy ję ty w jed ność oso by
był jed no ro dzo nym Sy nem Bo ga, skąd to za słu żył? Ja kie do bro je go po -
prze dzi ło, że do szedł do tej nie wy po wie dzia nej wznio sło ści? Dzia ła niem 
i przy ję ciem Bo ga Sło wa ten czło wiek od kąd za czął ist nieć, je dy nym Sy nem
Bo ga za czął ist nieć.” – [52] Rów nież:136 „Ka żdy czło wiek tak z ła ski sta je 
się chrze ści ja ni nem, jak z ła ski ów czło wiek od po cząt ku stał się Chry stu -
sem.”

7. Te nże w księ dze XIII De Tri ni ta te:137 „Ła ska Bo ża za le ca na jest nam
w czło wie ku Chry stu sie, bo i on, że by złą czo ny z Bo giem ta ką jed no ścią,
stał się jed ną z nim oso bą Sy nem Bo żym, żad ny mi swy mi po przed ni mi
zasłu ga mi nie osią gnął; lecz od kąd za czął być czło wie kiem, od tąd jest 
i Bo giem. Dla te go po wie dzia ne zo sta ło: Sło wo cia łem się sta ło.”138

8. Hi la ry. Hi la ry rów nież w X księ dze De Tri ni ta te mó wi:139 „Nie wąt pi -
my, że Chry stus jest Bo giem Sło wem; a znów nie za po mi na my, że syn czło -
wie czy był z du szy i cia ła.”

9. Ty mi i in ny mi po wa ga mi po słu gu ją się ci, któ rzy mó wią, że pe wien
czło wiek, zło żo ny z du szy ro zum nej i cia ła, stał się Bo giem. Lecz z ła ski,
nie z na tu ry. Z sa mej bo wiem ła ski miał ów czło wiek, nie z za sług al bo 
z na tu ry, że był Bo giem czy li Sy nem Bo żym; aby miał wszel ką wie dzę i moc,
ja ką ma Sło wo, z któ rym jest jed ną oso bą. A w po wy ższych czy ta się, że nie
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133 Roz dział 36 (250; 69).
r Z Glos sa na Rz 1,3 (zo bacz tekst pier wot ny, wy żej we wstę pie, n. 12).

134 Roz pra wa 78, n. 3 (PL 35,1836; CCL 36,524).
s Obie po wa gi znaj du ją się w Glos sa na Rz 1,4 (ta mże, n. 24).

135 Roz dział 15, n. 30 (PL 44,981n).
136 Au gu styn, ta mże, n. 31 (PL 44,982).
137 Roz dział 17, n. 22 (PL 42,1031; CCL 50A,412).
138 J 1,14.
139 Nu mer 57 (PL 10,389 A).



tyl ko ten czło wiek był jed ną oso bą ze Sło wem i jest sa mym Sło wem, 
lecz ta kże, iż du sza ro zum na i cia ło jest tą sa mą oso bą i jest Chry stu sem 
i Bo giem.

Roz dział 3 (19).

1. Po gląd in nych. Są zaś i in ni,140 któ rzy z ni mi po czę ści zga dza ją się,
lecz mó wią, że ten czło wiek nie tyl ko z du szy ro zum nej i cia ła, lecz z ludz -
kiej i Bo skiej na tu ry, to jest z trzech sub stan cji: Bó stwa, cia ła i du szy się
skła da. Wy zna ją, że ten Chry stus jest jed ną tyl ko oso bą, przed wcie le niem
za iste tyl ko po je dyn czą, lecz we wcie le niu zło żo ną z Bó stwa i czło wie czeń -
stwa. I nie jest stąd [53] in ną oso bą, niż przed tem, lecz gdy przed tem była
oso bą tyl ko Bo ga, we wcie le niu sta ła się ona ta kże oso bą czło wie ka: nie
żeby by ły dwie oso by, lecz że by jed na i ta sa ma by ła oso ba Bo ga i czło wieka.
Oso ba więc, któ ra przed tem by ła pro sta i w jed nej tyl ko na tu rze ist nie ją ca,
w dwóch i z dwóch sa mo ist nie je na tu rach. I oso ba, któ ra by ła tyl ko Bogiem,
sta ła się ta kże praw dzi wym czło wie kiem, sa mo ist nie jąc nie tyl ko z du szy 
i cia ła, lecz ta kże z Bó stwa. Nie po win no się jed nak mó wić, że ta Oso ba sta -
ła się oso bą, cho ciaż mó wi się, że sta ła się oso bą czło wie ka. Stała się więc
ta oso ba, jak nie któ rym się po do ba, czymś sa mo ist nie ją cym z duszy i cia ła,
lecz nie sta ła się oso bą, al bo sub stan cją, al bo na tu rą. I na ile on samo ist -
nie je, jest zło żo na: na ile zaś jest Sło wem, jest pro sta.

2. Przed kła da ta kże po wa gi, któ re do wo dzą te go po glą du. O tym
Au gu styn w księ dze Sen ten tiae Pro spe ri po wia da:141 „Wszel ki mi spo so bami
usi łu je my po twier dzić, że ofia ra Ko ścio ła skła da się z dwoj ga, i z dwoj ga
się do ko nu je: wi dzial nej po sta ci pier wiast ków i nie wi dzial ne go cia ła i krwi
Pana naszego Jezusa Chrystusa, z sakramentu i rzeczy sakramentu, to jest ciała
Chry stu sa: tak jak oso ba Chry stu sa skła da się i do ko nu je z Bo ga i czło wieka,
po nie waż Chry stus jest praw dzi wym Bo giem i praw dzi wym człowiekiem,
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140 Pierw szym wśród nich był Gil bert Por re ta, jak mó wi N. M. Häring, The Ca se of Gil -
bert de la Porré, w Me dia eval Stu dies 13(1951)32. Mi ło mu do dać sło wa Ja na z Korn wa lii:
„Mistrz Gil bert Por re tań ski, jak wie lu prze ka zu je,uczył te go, co w drug im po glą dzie przed -
ło żo ne zo sta ło, mia no wi cie, że Chry stus i jest i stał się oso bą zło żo ną z dwóch na tur czy li
trzech sub stan cji. A jed nak nie stał się ja kąś oso bą, nie stał się ja kąś sub stan cją, nie czymś
dru gim niż czło wie kiem.” (Eu lo gium ad Ale xan drum III, roz dział 3; PL 199,1050 D – 1051
A; wyd.: N. M. Häring, The Elo gium ad Ale xan drum Pa pam ter tium of John of Cor wall, 
w Me dia eval Stu dies 13[1951]263).

141 Sło wa są Lan fran ka, oma wia ja ce go po gląd i sło wa Be ren ga riu sza, De sa cra men to
corpo ris et san gu inis Chri sti, roz dział 10 (PL 150,421 B -C); po wtó rzo ne są, ta kże pod imie -
niem Au gu sty na, ni żej w Księ dze IV, Dys tynk cji 10, roz dzia le 1, n. 6. Tu źró dłem dla Mistrza
jest Sum ma sen ten tia rum, VI,7 (PL 176,144 A). Da lej ta po wa ga ogól nie przy ta cza na jest
ja ko „Au gu sty na w księ dze Sen ten cji Pro spe ra”, na przy kład u Al ge ra z Liège, De sa cra -
mentis cor po ris et san gu inis Do mi ni, I, roz dział 5 (PL 180,752 C); Iwo na z Char tres, Panor -
mia,,I, roz dział 137 (PL 161,1075 D – 1076 A); Abe lar da, Sic et non, roz dzia ły 66 i 117 
(PL 178,1434 B -C, 1524 A -B); Gra cja na, De cre tum, de con se cra tio ne, Dys tynk cja 2, roz dział
48 (wyd E. Fried ber ga, s. 1331); itd.



po nie waż ka żda rzecz spo śród tych rze czy za wie ra w so bie na tu rę i praw -
dę, z któ rych się do ko nu je.”

3. O tym sa mym Jan Da ma scen:142 „W Pa nu na szym Je zu sie Chry stu sie
cho ciaż wi dzi my dwie na tu ry, to jed nak jed ną hi po sta zę z obu zło żo ną.” –
„Wcie lo ny jest więc Chry stus,143 z Dzie wi cy przyj mu jąc za czyn na sze go cia -
sta,144 aby ta sa ma ist nia ła w cie le hi po sta za, któ ra jest hi po sta zą Bo ga
Słowa, i sta ła się zło żo na ta, któ ra przed tem by ła pro stą hi po sta zą Sło wa;
zło żo na zaś z dwu do sko na łych na tur, Bó stwa i czło wie czeń stwa, aby nosiła
Bo skie go sy no stwa Bo ga Sło wa [54] wła ści wość cha rak te ry stycz ną i okre -
śla ją cą, we dług któ rej wy dzie lo na jest od Oj ca i Du cha Świę te go, oraz cha -
rak te ry stycz ne i okre śla ją ce wła ści wo ści cia ła, we dług któ rych wy dzie la się
od Mat ki i po zo sta łych lu dzi.

4. Rów nież:145 „Wy zna je my jed ną hi po sta zę Sy na Bo że go w dwóch na -
tu rach do sko na le się ma ją cych, Bó stwa i czło wie czeń stwa, i że ta hi po sta -
za zo sta ła wcie lo na; i że te dwie na tu ry za cho wa ne są i trwa ją w nim po
zjed no cze niu: nie z osob na i za kła da jąc ka żdą z nich ja ko część, lecz wza -
jem na jed ność w jed ną zło żo na hi po sta zę. Mó wi my bo wiem, że zjed no cze -
nie jest sub stan cjal ne, czy li praw dzi we, a nie w wy obraź ni; sub stan cjal ne
zaś, nie z dwóch na tur two rzą cych coś in ne go, mia no wi cie jed ną zło żo ną
na tu rę, lecz jed ność wza jem nie w jed ną hi po sta zę zło żo ną Sy na Bo że go; 
i okre śla my, że ta ró żni ca sub stan cjal na trwa. Co stwa rzal ne, po zo sta ło
stwa rzal ne, a co nie stwa rzal ne - nie stwa rzal ne, i śmier tel ne - śmier tel ne, 
a nie śmier tel ne – nie śmier tel ne, i opi sy wal ne – opi sy wal ne, i nie opi sy wal -
ne – nie opi sy wal ne. I to za iste ja śnie je cu da mi.”

5.t O tym ta kże Au gu styn w księ dze De Tri ni ta te mó wi:146 „Jak we dług
Bó stwa jed na jest na tu ra Oj ca i Sy na, tak rów nież we dług czło wie czeń stwa
jed na jest na tu ra Mat ki i Sy na, Z obu zaś sub stan cji i Bó stwa i czło wie czeń -
stwa, je den i ten sam jest Bóg, Bo ga i czło wie ka Syn, Je zus Chry stus: jak
Bóg praw dzi wy, tak też czło wiek praw dzi wy.” – Te nże w księ dze XIII 
De Tri ni ta te:147 „Tak z Bo giem mo gła być po łą czo na ludz ka na tu ra, że 
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142 De fi de or tho do xa, III, roz dział 4 (PG 94,998 B); prze kła dy Bur gun dio na i Cer ba na,
roz dział 48, n. 2 (wyd. E. Buy ta ert, 181,396).

143 Da ma scen, ta mże, roz dział 7 (PG 94,1010 A -B); prze kła dy Bur gun dio na i Cer ba na,
roz dział 51, n. 2 (192, 402).

144 Zo bacz: Rz 11,16.
145 Da ma scen, ta mże, roz dział 3 (PG 94,994 C), prze kła dy Bur gun dio na i Cer ba na, roz -

dział 47, n. 6 (177n, 394n).
t „Ta po wa ga, mia no wi cie pierw sza Au gu sty na, ja ka tu jest, nie znaj du je się w ca łej tej

księ dze, lecz jest w Glos sa na Rz 1 o tym uryw ku: Któ ry staw szy się, po środ ku glo sy” (glosa
marginalna w rękopisie „V”, karta 225a; podobna glosa, lecz międzyliniowa, w rękopisie „W”,
kar ta 93a); za czerp nię te z pier wot nej Glos sa, jak wy żej we wstę pie n. 8, po: Od po wiedź.

146 Ra czej w Ser mo 238, n. 3 (w dzie łach Au gu sty na, PL 39,2185n); zo bacz wy żej, Księ ga
III, Dys tynk cja 4, roz dział 3, n. 2.

147 Roz dział 17, n. 22 (PL 42,1031; CCL 50A,412).



z dwu sub stan cji sta ła się jed na oso ba; a przez to już z trzech: Bo ga, du szy
i cia ła.”

6. Ty mi i wie lu in ny mi po wa ga mi umac nia ją się ci, któ rzy mó wią, że
osoba Chry stu sa jest zło żo na, al bo uczy nio na, czy li zło żo na z dwóch natur,
czy z trzech sub stan cji. 

[55] Roz dział 4 (20).

1. Trze ci po gląd in nych. Są jesz cze in ni,148 któ rzy we wcie le niu Sło wa
nie tyl ko prze czą oso bie zło żo nej z na tur, lecz ta kże nie wie rzą w ja kie goś
czło wie ka, lub ja kąś sub stan cję, tam z du szy i cia ła zło żo ną lub uczy nio ną;
lecz mó wią, iż ci dwo je, mia no wi cie du sza i cia ło tak są zjed no cze ni z osobą
al bo na tu rą Sło wa, że z tych dwoj ga, al bo z tych troj ga, nie po wsta je, ani
nie skła da się, ja kaś sub stan cja lub oso ba, lecz ty mi dwoj giem jak sza tą
Słowo Bo ga jest przy odzia ne, aby oczom śmier tel ni ków sto sow nie się
ukazać.149

2. Dla te go mó wi się, że stał się praw dzi wym czło wie kiem, po nie waż
przy jął praw dę cia ła i du szy. Czy ta się, że tych dwo je przy jął rów nież do
po je dyn czo ści, al bo jed no ści swo jej oso by,150 nie że tych dwo je, al bo ja kaś
rzecz z nich zło żo na, jest jed ną oso bą ze Sło wem, al bo jest Sło wem, lecz
po nie waż po doj ściu tych dwoj ga do Sło wa, licz ba osób nie zo sta ła po mno -
żo na, by sta ła się czwór ca w Trój cy; i po nie waż sa ma oso ba Sło wa, któ ra
by ła przed tem bez sza ty, przez przy ję cie sza ty nie zo sta ła po dzie lo na, al bo
zmie nio na, lecz po zo sta ła jed na i ta sa ma nie zmie nio na.

3. Oni mó wią, że Bóg stał się czło wie kiem we dług sza ty. Przez przy ję cie
bo wiem czło wie ka o Bo gu po wie dzia no, że stał się czło wie kiem, i z po wo -
du przy ję te go czło wie ka mó wi się, że Bóg praw dzi wie jest czło wie kiem; 
a z po wo du przyj mu ją ce go Bo ga mó wi się, że czło wiek jest Bo giem. 
Bo gdy by isto to wo poj mo wa no, mó wią oni, że Bóg jest czło wie kiem, al bo
czło wiek jest Bo giem, wte dy gdy by Bóg przy jął czło wie ka w płci żeń skiej,
i nie wia sta by ła by isto to wo Bo giem, i na od wrót. A Bóg mógł przy jąć czło -
wie ka w płci żeń skiej; Bóg więc mógł być nie wia stą i na od wrót.
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148 We dług Ja na z Korn wa lii ten trze ci po gląd był wła sny Mi strza, któ ry prze jął go od
Abe lar da (zo bacz. Wstęp do to mu I, s. 119*n). Na tych miast zaś upew nia czy tel ni ka, że to
był je go po gląd, a nie je go twier dze nie: „Po za tym krót ko za nim zo stał wy bra ny na bi sku pa
pa ry skie go, mnie i wszyst kim swo im słu cha czom, któ rzy by li wte dy obec ni, oświad czył, 
że to nie jest je go twier dze nie, lecz tyl ko po gląd, któ ry otrzy mał od mi strzów. Te bo wiem
sło wa do rzu cił: I ni gdy z wo li Bo żej nie bę dzie mo im twier dze niem, jak tyl ko co bę dzie
wiarą ka to lic ką” (Eu lo gium ad Ale xan drum Pa pam ter tium, roz dział 3; wyd. N. M. Häring,
w Me die val Stu dies 13[1951]265). Zo bacz epi log sa me go Mi strza, ni żej, Księ ga III, Dys tynk -
cja 7, roz dział 3, n. 3, do ca łej roz pra wy.

149 Jak mó wi Au gu styn ni żej, w roz dzia le 6, n, 4.
150 Mia no wi cie w Sym bo lu Sy no du To le dań skie go VI, jak wy żej, Księ ga III, Dys tynk cja 5,

roz dział 1, n. 4.



[56] Roz dział 5u (21).

Przy ta cza po wa gi, któ ry mi ten po gląd jest umoc nio ny. By zaś i ci
nie wy da li się na le wać ze swo je go, przy to czo ny mi świa dec twa mi po pie rają,
co mó wią. Au gu styn bo wiem w księ dze De gra tia no vi Te sta men ti mó wi:151

„Jak licz ba osób nie mno ży się, gdy cia ło do cho dzi do du szy, aby był je den
czło wiek, tak nie mno ży się licz ba osób, gdy czło wiek do cho dzi do Sło wa,
by był je den Chry stus. Czy ta się więc: „Bóg czło wiek”, by śmy poj mo wa li
pojedynczość tej osoby, a nie podejrzewali, że Bóstwo zmieniło się w ciało.”

Roz dział 6v (22).

1. Wy ró żnia się czte ry od mia ny „po sta ci” (ha bi tus). Te nże rów nież
roz pra wia jąc o owym po wie dze niu Apo sto ła:152 Po sta cią zna le zio ny ja ko
czło wiek, jaw nie do wo dzi, że mó wi się, iż Bóg stał się czło wie kiem lub jest
czło wie kiem zgod nie z „po sta cią”, w księ dze 84 Qu aestio num tak mó -
wiąc:153 „Wie lu spo so ba mi na zy wa my „po sta cią”: al bo spraw ność  du cha,
jak przy ję cie kar no ści umoc nio ne zwy cza jem; al bo przy miot cia ła, jak
mówi my, że je den jest sil niej szy od dru gie go; al bo ubiór te go, co do sto so -
wu je się do człon ków od ze wnątrz, gdy mó wi my, że ktoś jest ubra ny, obuty
i te go ro dza ju. W tych wszyst kich od mia nach jaw ne jest, że w tej dzie dzi -
nie na zy wa się „po sta cią” to, co ko muś do cho dzi, tak że mógł by te go nie
mieć. Na zwa zaś ta, (ha bi tus), wzię ta zo sta ła od sło wa „mieć” (ha be re).
„Posta cią (ha bi tus) więc w tej dzie dzi nie zwie się to, co nam, aby śmy mieli
(ut ha be atur), do cho dzi.”

2. Pierw sza od mia na „po sta ci”. „Jed nak to jest wa żne, że nie któ re 
z tych, któ re do cho dzą i two rzą „po stać”, nie zmie nia ją się, lecz one zmie -
nia ją, [57] po zo sta jąc w so bie ca łe i nie na ru szo ne: jak mą drość, przy cho -
dząc do czło wie ka nie sa ma się zmie nia, lecz zmie nia czło wie ka, któ re go 
z głu pie go ro bi mą drym.” – Dru ga. „Nie któ re zaś tak do cho dzą, że zmie -
nia ją i zmie nia ją się: jak po karm, któ ry tra cąc swą po stać prze mie nia się 
w cia ło, a my po krze pie ni po kar mem zmie nia my się ze sła bych i cho rych
w silnych i zdrowych.” – Trzecia. „Trzecia odmiana jest, gdy to, co dochodzi,
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u Po wa ga Au gu sty na znaj du je się już w Glos sa na Flp 2,7 (PL 192,234 C), z Expo si tio
Flo ru sa, ko lum na 622n, gdzie jed nak czy ta się z ory gi na łem Au gu sty na: „Czy ta się więc, że
Sło wo sta ło się cia łem”, gdzie Mistrz pi sze: „Czy ta się więc «Bóg czło wiek»”.

151 Epi sto la 140 (ad Ho no ra tum), roz dział 4, n. 12 (PL 33,543; CSEL 44,164).
v Nu me ry 1-3: Pierw sza część po wa gi Au gu sty na (pod n. 1) po cho dzi z tych 83 

Quaestio nes; ostat ni zaś ury wek („Po sta wą... do cho dzi”), jak rów nież n. 2-3, znaj du ją się
już w Glos sa na Flp 2,7, z te go sa me go Flo ru sa (ko lum na 623), z pew ny mi opusz cze nia mi
al bo skró ta mi).

152 Flp 2,7.
153 To zna czy, De di ver sis qu aestio ni bus 83, za gad nie nie 73 (PL 40,84n; CCL 40A,209),

gdzie i wszyst ko co na stę pu je.



nie zmie nia te go, do cze go do cho dzi, i sa mo nie zmie nia się przez nie: jak
pier ścień wło żo ny na pa lec; ta od mia na naj rza dziej jest spo ty ka na.” –
Czwar ta. „Czwar tą od mia ną jest, gdy to co do cho dzi zmie nia się nie z na -
tu ry swo jej, lecz przyj mu je in ną po stać i for mę: jak jest sza ta, któ ra zrzu co -
na i zło żo na nie ma ta kiej for my, ja ką przy bie ra wło żo na; wło żo na bo wiem
dzię ki człon kom przy bie ra for mę, któ rej nie mia ła zdję ta.”

3. Czwar ta od mia na od po wia da te mu po rów na niu. Ta od mia na od -
po wia da te mu po rów na niu. Bóg bo wiem Syn „wy nisz czył sa me go sie bie,154

nie zmie nia jąc swo jej po sta ci, lecz przy jąw szy po stać słu gi; i nie ob ró co -
ny, al bo prze mie nio ny w czło wie ka, tra cąc nie zmien ną sta łość, lecz na
podo bień stwo lu dzi sam stał się przyj mu ją cy, przyj mu jąc praw dzi we go
czło wie ka, i po sta cią zna le zio ny ja ko czło wiek, to jest ma jąc czło wie ka,
zna le zio ny jest ja ko czło wiek: nie dla sie bie, lecz dla tych, któ rym w czło -
wie ku się uka zał.” Że zaś po wie dział, ja ko czło wiek, po wie dział praw dę.
„Na zwą więc po stać Apo stoł wy star cza ją co za zna czył, w ja kim zna cze niu
po wie dział staw szy się na po do bień stwo lu dzi, że nie przez prze mie nie -
nie w czło wie ka, lecz po sta cią stał się, gdy przy wdział czło wie ka, je go sobie
w pe wien spo sób jed no cząc i upodob nia jąc, łą cząc z nie śmier tel no ścią 
i wiecz no ścią. Nie na le ży więc my śleć, że Sło wo zmie ni ło się przez przy ję -
cie czło wie ka, tak jak i człon ki nie zmie nia ją się przy bra ne w sza tę, cho ciaż
to przy ję cie nie wy mow nie zjed no czy ło przy ję te go z przyj mu ją cym.” – Tymi
sło wy Au gu styn zda je się jaw nie wska zy wać, że mó wi się, iż Bóg stał się
czło wie kiem we dług po sta ci.

4. Au gu styn: O spo so bie wcie le nia. On też chcąc py ta ją cym wy ja śnić
spo sób wcie le nia, w IV księ dze De Tri ni ta te [58] po wia da:155 „Je że li py ta
się, w ja ki spo sób do ko na ło się sa mo wcie le nie: po wia dam, że sa mo 
Słowo Bo ga cia łem się sta ło,156 to jest sta ło się czło wie kiem: nie przez to,
iż obró ci ło się lub zmie ni ło”, „lecz cia łem przy bra ne,157 aby cie le snym od -
po wied nio się uka zać.” „Tak za iste sta ło się,158 by tam by ło nie tyl ko Sło wo
Bo ga i cia ło czło wie ka, lecz ta kże du sza ro zum na czło wie ka; i to ca łe zwane
by ło Bo giem ze wzglę du na Bo ga, i czło wie kiem ze wzglę du na czło wie ka.
Je że li trud no to po jąć, duch niech oczy ści się wia rą, po wścią ga jąc się od
grze chów i czy niąc do bro: to bo wiem jest trud ne.

5.w Ten sam w księ dze De fi de ad Pe trum:159 „Syn Bo ży, cho ciaż jest
Bogiem wiecz nym i praw dzi wym, dla nas stał się praw dzi wym i peł nym
czło wie kiem: w tym praw dzi wy, że ten Bóg ma ludz ką na tu rę; w tym pełny,
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154 Ta mże, n. 2 (PL 40,85; CCL 44A,211b); zo bacz Flp 2,7.
155 Roz dział 21, n. 31 (PL 42,910; CCL 50,203n).
156 Zo bacz: J 1,14.
157 Au gu styn, Epi sto lae ad Ro ma nos in cho ata expo si tio, n. 4 (PL 35,2090).
158 De Tri ni ta te, jak wy żej.
w Dru ga po wa ga De fi de jest w Glos sa na 1 Rz 3, pod n. 19.
159 Roz dział 2, n. 10 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,676 C – 677 A: CCL 91A,718).



że przy jął i cia ło ludz kie i du szę ro zum ną.” – Ta kże:160 „Nie czym in nym by -
ło to wy nisz cze nie Bo ga naj wy ższe go, niż przy ję ciem po sta ci słu gi, to jest
ludz kiej na tu ry. Obie po sta cie są więc w Chry stu sie, po nie waż w Chry stusie
praw dzi we i peł ne są obie sub stan cje,” Bo ska mia no wi cie i ludz ka.

6. Te nże w księ dze Con tra Ma xi mi num:161 „Po nie waż sam przez się jest
nie wi dzial ny, uka zał się wi dzial ny w czło wie ku, któ re go ra czył przy jąć 
z nie wia sty.” – Te nże ta mże:162 „My wie rzy my, że Chry stus Pan przy jął praw -
dzi we go czło wie ka i w nim wi dzial nie uka zał się lu dziom nie wi dzial ny, 
w nim ob ra cał się wśród lu dzi,163 w nim od lu dzi wy cier piał co ludz kie, 
w nim lu dzi na uczał.”

7. Rów nież Hi la ry w X księ dze De Tri ni ta te mó wi:164 „Ja kim spo so bem
Syn Bo ży na ro dził się z Ma ryi, niż że Sło wo sta ło się cia łem,165 mia no wicie,
że Syn Bo ży, bę dąc w po sta ci Bo żej, po stać słu gi 166 przy jął? Wy zna je my jed -
nak jed ne go i te go sa me go, nie przez za nik Bo ga, lecz przez przy ję cie czło -
wie ka, i że zna le zio ny zo stał w po sta ci Bo żej przez Bo ską na tu rę i w po sta ci
ludz kiej, dzię ki po czę ciu z Du cha Świę te go we dług sta nu ludz kie go.” [59]
„Nie był jed nak ów stan czło wie ka,167 lecz ja ko czło wie ka;168 a owe cia ło
nie by ło cia łem grze chu, le cz169 w po do bień stwie grzesz ne go cia ła.” –
Wysłu cha li ście trzech po glą dów, opar tych na ró żnych pod sta wach, oraz
świa dectw przy to czo nych na ka żdy z osob na.

DYS TYNK CJA VII

Roz dział 1 (23).

1. Po przed ło że niu po glą dów i przy to cze niu świa dectw, osią ga się
poj mo wa nie przed ło żo nych wy po wie dzi we dług po je dyn czych po glą -
dów, a naj pierw we dług pierw sze go. We dług pierw sze go zaś mó wi się,
że Bóg stał się czło wie kiem, a czło wiek stał się Bo giem, po nie waż Bóg
zaczął być pew ną sub stan cją ro zum ną, któ rej przed tem nie by ło, a ta sub -
stan cja za czę ła być Bo giem. A mia ła to z ła ski, a nie z na tu ry al bo za sług.
Dla te go słusz nie mó wi się, że Chry stus ja ko czło wiek jest:170 prze zna czo ny
Sy nem Bo żym.
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160 Ta mże, roz dział 3, n. 20-21 (PL 65,681 C -D; CCL 91A,725).
161 Ra czej: Ewo diusz, De fi de con tra Ma ni cha eos, roz dział 22 (PL 42,1145; CSEL 25,960).
162 Roz dział 26 (PL 42,1147; CSEL 25,962).
163 Zo bacz Ba 3,38: Na zie mi był wi dzian i z ludź mi ob co wał.
164 Nu mer 22 (PL 10,360 A -B).
165 J 1,14.
166 Flp 2,6-7.
167 Hi la ry, ta mże, n. 25 (PL 10,365 B).
168 Zo bacz: Flp 2,7.
169 Rz 8,3.
170 Zo bacz: Rz 1,4.



2.x Co sprze ci wia się te mu po glą do wi. Te mu po glą do wi sprze ci wia
się: Je że li ta sub stan cja za czę ła być Bo giem, a Bóg nią, to ja kaś sub stan cja
jest Bo giem, któ ra nie za wsze by ła Bo giem; a pew na sub stan cja jest
Bogiem, któ ra nie jest Bo żą sub stan cją; i Bóg jest czymś, czym nie za wsze
był. – Ory ge nes, Su per Epi sto lam ad Ro ma nos. Na co zga dza ją się i ci,
któ rzy opie ra ją się na świa dec twie Ory ge ne sa. Któ ry po wia da:171 „Stał się
bez wąt pie nia tym, czym przed tem nie był”, lecz do dał: „we dług cia ła;
według Bo ga zaś był przed tem, a nie by ło, kie dy nie był.”

3. Ta kże wie lu in ny mi spo so ba mi mo żna sprze ci wić się te mu po glą dowi:
po mi ja my je, po zo sta wia jąc wy si łek ćwi cze nia czy ta ją ce mu, śpie sząc się do
dru gie go po glą du.

[60] 4.y Tu wy kła da dru gi po gląd i zna cze nie tych wy po wie dzi. 
W dru gim zaś po glą dzie ta kie wy da je się zna cze nie tej wy po wie dzi: że gdy
mó wi się „Bóg stał się czło wie kiem”, poj mu je się, iż za czął sa mo ist nieć 
z dwóch na tur, al bo trzech sub stan cji; i na od wrót „czło wiek stał się Bo -
giem”, po nie waż Bóg za czął sa mo ist nieć w dwóch na tu rach. – Al bo ra czej
mó wi się: „czło wiek stał się Bo giem i na od wrót”, po nie waż Bóg przy jął
czło wie ka, a czło wiek przy ję ty zo stał przez Bo ga. Stąd Au gu styn rze cze 
w księ dze De Tri ni ta te:172 „Ta kie by ło owo przy ję cie, któ re czło wie ka uczy -
ni ło Bo giem, a Bo ga czło wie kiem.” – Zmie nia się zaś poj mo wa nie, gdy
mówi się: „Bóg jest czło wie kiem” oraz „czło wiek jest Bo giem”. Mó wi się
bo wiem, że Bóg jest oso bą sa mo ist nie ją cą w dwóch na tu rach i z dwóch
natur; i oso ba sa mo ist nie ją ca w dwóch na tu rach na zy wa na jest Bo giem, 
to jest Sło wem, al bo na tu rą Bo żą. Mo żna bo wiem orze kać pro stą oso bę 
o zło żo nej na tu rze; jed nak jak mó wi Jan Da ma sce n173 nie tym sa mym jest
orze kać na tu rę al bo oso bę.

5. W ja kim zna cze niu mó wią, że Chry stus jest prze zna czo ny. Ci mó -
wią, że Chry stus jest prze zna czo ny na ile jest czło wie kiem, to zna czy na ile
sa mo ist nie je z dwóch sub stan cji, mia no wi cie du szy i cia ła; bo w od nie sie -
niu do na tu ry Bo żej, nie jest on prze zna czo ny. Więc nie dla te go, że w niej,
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x Co do uza sad nień prze ciw ko te mu po glą do wi zo bacz przy pis hi sto rycz ny N. M. Härin -
ga w The Ca se of Gil bert de la Porrée Bi shop of Po itiers (1142-1154), w Me dia eval Stu dies
13(1951)30, n. 46. – Po wa ga Ory ge ne sa znaj du je się już w Glos sa na Rz 1,3 (w na szym
wyda niu pod nu me rem 1).

171 Rz 1, n. 5 (PG 14,848 C); zo bacz: Rz 1,3 Któ ry staw szy się we dle cia ła po tom kiem
Da wi da.

y Pierw sza część przy to czo na jest przez Ja na z Korn wa lii (wy da nie przy to czo ne, s. 200),
aż do koń ca po wa gi Au gu sty na. Te sło wa Au gu sty na są w Glos sa na 1 Kor 2,8 (PL 191,1549
B) oraz na 2 Kor 13,4 (PL 192,91 A), lecz przy to czo ne są bez wy ja śnie nia. Co do po glą du
zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, I,15 (PL 171,1098 A -B; 176,71 C -D), któ ra jed nak nie wy daje
się źró dłem. Zo bacz ta kże Glos sa na Rz 1,3 (w na szym wy da niu n. 9).

172 Księ ga I, roz dział 13, n. 28 (PL 42,840; CCL 50,69).
173 De fi de or tho do xa, III, roz dział 4 (PG 94,998 A -C); prze kład Bur gun dio na i Cer ba na,

roz dział 48, nn. 1-2 (wyd. E. Buy ta ert, 180n, 396).



al bo ona, sa mo ist nie je, jest prze zna czo ny; lecz na ile sa mo ist nie je w dwóch
in nych sub stan cjach, to jest w du szy i cie le, to zna czy na ile jest czło wie -
kiem.

6. Jak wy kła da się po wa gi po glą du pierw sze go, któ re wy da ją się
sprze ci wiać te mu po glą do wi. Wy ja śnia ją ta kże po wa gi, któ re zga dza ją się
z pierw szym po glą dem, a te mu zda ją się sprze ci wiać. Jak gdy czy ta się:174

„czło wiek ten przy ję ty przez Sło wo w po je dyn czo ści oso by”, al bo „stał się
jed ną oso bą ze Sło wem”, poj mu je się o na tu rze ludz kiej, któ ra zo sta ła złą -
czo na ze Sło wem w po je dyn czo ści oso by, to zna czy tak, iż ta sa ma oso ba,
któ ra przed tem by ła, i pro sta [61] by ła, bez wzro stu licz by i nie zmie nio na
po zo sta ła, cho ciaż zło żo na. Mó wią, że te go zło że nia in na jest za sa da, niż
jest w in nych lu dziach, po nie waż zło że nie je go jest z trzech, a in nych 
z dwóch sub stan cji.

7. Prze czą rów nież, że na tu ra ludz ka jest oso bą, al bo Sy nem Bo żym; 
a jak mó wią, że jed nym i tym sa mym jest czło wiek i Bóg, oraz syn czło wie -
czy i Syn Bo ży, tak jed nym i tym sa mym, a nie czymś in nym i in nym, jak 
i nie in nym i in nym.

8.z Przed kła da coś, co wy da je się sprze ci wiać po wy ższym. Lecz
temu zda je się sprze ci wiać to, co za war te jest w po ni ższych roz dział kach.
Mó wi bo wiem Au gu styn, Su per Io an nem:175 „Czym in nym jest Sło wo Boże,
czym in nym czło wiek. Lecz Sło wo sta ło się cia łem,176 to jest czło wie kiem;
prze to nie in na jest oso ba Sło wa, a in na oso ba czło wie ka, po nie waż obo je
Chry stu sem i jed ną oso bą.” – Te nże Ad Fe li cia nu m177 „Czym in nym Syn
Bo ży, czym in nym syn czło wie czy, lecz nie in ny”. Rów nież:178 „Syn Bo ży
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174 Jak ni żej: Księ ga III, Dys tynk cja VII, roz dział 2, n. 6-7.
z Nu mer 8: Pra wie to żsa my z pier wot ną Glos sa, n. 10, na Rz 1,3. Zo bacz ta kże Sum ma

sen ten tia rum, I,15 (PL 171,1097A; 176,70 D), skąd są za czerp nię te po wa gi Au gu sty na 
Ad Fe li cia num, (ta kże w Glos sa, n.10.) – Nu me ry 9-14: Co tu jest do da ne dla wy ja śnie nia
dru gie go po glą du, do brze uka zu je spo sób  po stę po wa nia Mi strza; wy ja śnie nie bo wiem 
i pierw szy ury wek Da ma sce na (cho ciaż pod imie niem Ba zy le go) są już nie mal do słow nie 
w pier wot nej Glos sa, n. 12. Po tem, po zna le zie niu w Rzy mie tek stu Da ma sce na, do sko nalą
one po wa gę. Za koń cze nie nu me ru 9 wy da je się pa ra fra zą te jże Glos sa. Na stęp nie w nu me -
rze 10 do łą czo na zo sta ła po wa ga Hi la re go, któ rą zna lazł po ukoń cze niu tej Glos sa; a w nu -
me rze 11 wcie lo na zo sta ła ma te ria z Glos sa na Rz 1,3 (mia no wi cie z jej n. 12) oraz na Rz
1,4 (ta mże, pod n. 24 lecz w po sta ci skró co nej). Wy ja śnie nie w nu me rze 12 do ko nu je się
w pe wien spo sób pod wpły wem te jże Glos sa (pod n. 12) oraz Sum ma sen ten tia rum, I,15
(PL 171,1098 C; 176,172 A). Co wte dy za rzu ca się te mu po glą do wi (tu w n. 13) po cho dzi 
z Glos sa na Rz 1,3 (pod n. 4), któ ra zda je się za le żeć czy to od Hu go na, De sa cra men tis,
II,1,4 (PL 176,377 A) czy to od Sum ma sen ten tia rum, I,18 n(PL 171,1104 C -D; 176,77 D –
78 A): tu i tam bo wiem znaj du je się po wa ga Au gu sty na. Co wresz cie od po wia da się na tę
trud ność (w n. 14), w nie któ rych punk tach opie ra się na te jże Glos sa, n. 4.

175 Roz pra wa 69, n. 3 (PL 35,1817; CCL 36,501).
176 J 1,14.
177 To jest Wi gi liusz z Thap sus, Con tra Fe li cia num Aria num de uni ta te Tri ni ta tis, roz -

dział 11 (w dzie łach Au gu sty na, PL 42,1166).
178 Ta mże, roz dział 12 (1167), lecz tyl ko co do zna cze nia.



czym in nym z Oj ca, czym in nym  z Mat ki.” – Te nże w księ dze pierw szej 
De Tri ni ta te:179 „Po nie waż Syn jest i Bo giem i czło wie kiem, in na sub stan -
cja Bóg, in na czło wiek.”

9. Jak tu od po wia da ją. To zaś wy ja śnia ją w ten spo sób: że gdy mó wi
się „czym in nym Sło wo Bo że, czym in nym czło wiek”, al bo „in na sub stan -
cja Bóg, in na czło wiek”, ozna cza się, że in nej na tu ry jest Chry stus ja ko czło -
wiek, a in nej na ile jest Bo giem; oraz czym in nym na tu ra, któ rą jest
czło wiek, czym in nym na tu ra, któ rą jest Bóg. – Jan Da ma sceń ski. Jak bo -
wiem mó wi Jan Da ma sceń ski,180 „nie zmien nie i nie prze kształ cal nie zjed -
no czo ne [62] są wza jem na tu ry, Bo ska nie od da la się od swej pro sto ty,
ludz ka nie prze mie nia się w na tu rę Bó stwa, ani nie od dzie la się w nie byt,
ani z dwóch nie po wsta je jed na zło żo na na tu ra. Zło żo na bo wiem na tu ra
nie mo że być ho mo usia, (to zna czy współ istot na), z żad ną z tych na tur, 
z któ rych się skła da, z in nych wy ko nu jąc coś in ne go: jak cia ło zło żo ne 
z czte rech ży wio łów nie na zy wa się ani ogniem, ani po wie trzem, ani ziemią,
ani wo dą, i z żad nym z nich nie mo że być na zwa ne ho mo usion (współ istot -
ne). Je że li więc we dług błęd no wier ców Chry stus po zjed no cze niu był jed -
nej zło żo nej na tu ry, z pro stej na tu ry ob ró cił się w zło żo ną i nie jest
ho mo usios (współ istot ny) ani Oj cu o pro stej na tu rze, ani Mat ce; i nie
będzie zwa ny ani Bo giem, ani czło wie kiem, lecz tyl ko Chry stu sem. I to
imię, mia no wi cie Chry stus, nie bę dzie imie niem tej oso by, lecz jed nej,
według nich zło żo nej na tu ry. My zaś nie do gma ty zu je my, że Chry stus jest
jed nej zło żo nej na tu ry. I to imię, mia no wi cie Chry stus, mó wi my, że jest
oso by, nie mo no tro pos, (to zna czy jed nym spo so bem) mó wio ne, lecz że
ozna cza dwie na tu ry, mia no wi cie Bó stwo i czło wie czeń stwo. Wy zna je my,
że z Bó stwa i czło wie czeń stwa, do sko na ły Bóg i do sko na ły czło wiek, ten
sam jest i zwie się, z dwóch na tur i w dwóch na tu rach.” – Tak więc mó wi
się, że czym in nym jest Syn Bo ży, czym in nym syn czło wie czy, po nie waż
in nej jest sub stan cji, al bo na tu ry, ja ko Syn Bo ży, in nej ja ko syn czło wie czy:
nie że ten sam Syn Bo ży i czło wie czy jest tym dwoj giem ró żnych, to zna czy
dwie ma ró żny mi na tu ra mi.

10. Po wa gą po twier dza wy ja śnie nie. Hi la ry bo wiem wy raź nie po wia -
da w IX księ dze De Tri ni ta te:181 „Sko ro nie czym in nym jest syn czło wie czy
i nie czym in nym Syn Bo ży: bo Sło wo cia łem się sta ło;182 i sko ro ten, kto
jest Sy nem Bo żym, ten sam jest i sy nem czło wie czym, py tam, kto w tym
synu czło wie czym jest uwiel bio ny.” Jaw nie mó wi, że nie czymś in nym jest
Syn Boży, a czymś innym syn człowieczy; co umacnia i potwierdza powyższe
wy ja śnie nie.
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179 Roz dział 10, n. 20 (PL 42,834; CCL 50,57).
180 De fi de or tho do xa, III, roz dział 3 (PG 94,987 B -C i 990 B); prze kła dy Bur gun dio na 

i (czę ścio wo) Cer ba na, roz dział 47, n. 1-2 (wyd. E. Buy ta ert, 173n, 392n).
181 Nu mer 40 (PL 10,313 A). Czy ta się wpraw dzie u Mi gne’a: „Sko ro nie in ny ... ani inny;

lecz naj star sze rę ko pi sy, jak tam jest za pi sa ne, ma ją: „Sko ro nie coś in ne go... ani coś in nego.
182 J 1,14.



[63] 11. In ne też sło wa po wag przy ta cza, aby wy ja śnić. To, co rów -
nież zo sta ło po wie dzia ne,183 „obo je Chry stu sem i jed ną oso bą”, mo że
wzbu rzyć czy ta ją ce go; jak i to, co Au gu styn mó wi w księ dze pierw szej De
Tri ni ta te:184 „Po nie waż po stać Bo ża przy ję ła po stać słu gi, obo je Bóg, oboje
czło wiek; lecz obo je Bo giem ze wzglę du na przyj mu ją ce go Bo ga, a obo je
czło wie kiem ze wzglę du na przy ję te go czło wie ka.” I to, co te nże mó wi 
w księ dze „De bo no per se ve ran tiae”:185 „Kto jest wie rzą cy, wie rzy iż w nim
praw dzi wa na tu ra ludz ka przy ję ta przez Sło wo Bo że tak jest wy wy ższo na,
że ten kto przy jął i co przy jął jest jed ną oso bą w Trój cy, gdyż to przy ję cie
nie wy mow nie czy ni praw dę jed nej oso by w Bo gu i czło wie ku.” Je że li zaś
ten kto przy jął, i to co przy jął jest jed ną oso bą, prze to na tu ra ludz ka ze
Słowem są jed ną oso bą.

12. Tu uży wa po wa gi, aby umoc nić wy ja śnie nie. Lecz prze ka zu ją, że
to wszyst ko mó wio ne jest w tym zna cze niu: że by obo je na zy wać Chry stu -
sem i jed ną oso bą, po nie waż w oboj gu je den Chry stus, jed na oso ba sa mo -
ist nie je. Tak rów nież przy ję te z przyj mu ją cym zwie się jed ną oso bą,
po nie waż przy ję te jest złą czo ne z przyj mu ją cym w jed no ści oso by, to znaczy
tak, że jed ność oso by po zo sta ła, a nie tak, iż cia ło oraz du sza są Bo giem.
Po nie waż jak mó wi Hie ro nim,186 „Sło wo jest Bo giem, nie cia ło przy ję te.” 
A Am bro ży w III księ dze De Spi ri tu Sanc to rze cze:187 „In ny jest kto przy jął,
a in ne co przy ję te zo sta ło.”

13. Tu przy ta cza pew ną po wa gę, któ ra zda je się bar dzo prze ciw na
te mu po glą do wi. Jest jed nak coś in ne go, co zda je się bar dzo sprze ci wiać
te mu po glą do wi. Mó wi bo wiem Au gu styn w księ dze Con tra Ma xi mi -
num:188 „Chry stus jest jed ną oso bą dwo ja kiej sub stan cji, po nie waż jest 
i Bo giem i czło wie kiem. Jed nak ani Bóg ani czło wiek nie mo gą być zwa ni
czę ścia mi tej oso by: ina czej Syn Bo ży, Bóg, za nim przy jął po stać słu gi nie
był ca ły i wzrósł gdy czło wiek do szedł do je go Bó stwa.” Oto mó wi, że Bóg
nie jest czę ścią tej oso by; stąd wi dać, że ta oso ba nie skła da się z Bo ga 
i czło wie ka.

14. Ich od po wiedź z wy ja śnie niem. Na co też oni [64] mó wią, że ta
oso ba nie tak skła da się z Bo ga i czło wie ka, jak ca łość z czę ści. Czę ści
bowiem ja kiejś ca ło ści tak się skła da ją, że z nich po wsta je coś, cze go nie
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183 Jak wy żej, n. 8.
184 Roz dział 7, n. 14 (PL 42,829; CCL 50,46).
185 To zna czy: De do no per se ve ran tiae, roz dział 24, n. 67 (PL 45,1033).
186 Epi sto la 9 (ad Pau lam et Eu sto chium), n. 12 [al bo 75]: „Bóg jest Sło wem, a nie

ciałem, cho ciaż cia ło... przy jął” (dzie ło jest Pas cha zju sza Rad ber ta; wśród dzieł Hie ro ni ma,
PL 30[1846]135 A; wyd.: A. Rip ber ger, Der Pseu do -Hie ro ny mus -Brief IX „Co gi tis me”. Ein
er ster ma ria ni scher Trak tat des Mit te lal ters von Pas cha sius Rad ber tus, Fry burg Szwaj car -
ski 1962, s. 92n).

187 Ra czej: De in car na tio nis do mi ni cae sa cra men to, roz dział 6, n. 61 (PL 16[1845]833
D; CSEL 79,256).

188 Księ ga II, roz dział 10, n. 2 (PL 42,765).



by ło. Ale nie tak łą czą się na tu ra ludz ka i Bo ska w Chry stu sie; nie wy ja śniona
bo wiem jest za sa da te go po łą cze nia, któ re nie jest z czę ści. – In ne roz wią -
za nie. Nie któ rzy jed nak my ślą, że mia no „Bóg” ozna cza tu oso bę, bo mówił
o trzech oso bach, z któ rych żad nej nie na zwał czę ścią Trój cy, tak jak część
tej oso by nie jest Bo giem. Je że li to poj mu je się o oso bie, ja sne jest, że osoba
nie jest czę ścią oso by.

15. Stra ran nie przed sta wio ny zo stał dru gi po gląd i je go wy kład. W ni -
czym, al bo tyl ko tro chę sprze ci wia ją mu się po wa gi przy to czo ne w trze cim
po glą dzie, któ ry ma być wła śnie roz wa ża ny.

16. W trze cim po glą dzie ja kie jest poj mo wa nie po wy ższych zdań.
W tym więc po glą dzie tak się mó wi „Bóg stał się czło wie kiem”, po nie waż
czło wie ka przy jął: i tak mó wi się „jest czło wie kiem”, po nie waż ma czło wie -
ka, al bo jest ma ją cym czło wie ka; a „czło wiek stał się Bo giem”, bo przy ję ty
zo stał przez Bo ga; i „czło wiek jest Bo giem”, gdyż Bóg jest ma ją cym czło -
wie ka.

17.a Ka sjo dor. Gdy więc mó wi się „Bóg jest czło wie kiem” orze ka się
albo sza tę, al bo oso bę, ale uczło wie czo ną. A że orze ka na jest oso ba uczło -
wie czo na Ka sjo dor zda je się wy ka zy wać, mó wiąc:189 „Stał się, że bym tak
powie dział, uczło wie czo nym Bo giem; któ ry na wet w przy ję ciu cia ła nie
prze stał być Bo giem.” To jed nak ró żnie mo że być bra ne: by po wie dzieć
„Bóg stał się uczło wie czo ny”, al bo „Chry stus stał się Bo giem uczło wie czo -
nym”; jed no i dru gie za iste mo że być po wie dzia ne. Gdy więc mó wi się „stał
się Bóg czło wie kiem”, mno gie we dług nich po wsta je poj mo wa nie: by
myśla no, że przy jął ludz ką na tu rę, al bo iż uczło wie czo ne Sło wo ist nieć
zaczę ło. Je że li jed nak uczło wie czo ne Sło wo za czę ło ist nieć, nie wy ni ka stąd,
że za czę ło ist nieć Sło wo. A je że li Bóg stał się uczło wie czo nym Sło wem, nie
wy ni ka, że stał się Sło wem. Tak jak mó wi się o kimś: Dziś on za czął być
dobrym czło wie kiem, al bo stał się do brym czło wie kiem, to jed nak nie dziś
za czął być czło wie kiem, lub stał się czło wie kiem.

[65] Roz dział 2b (24).

1. W ja kim zna cze niu we dług nich mó wi się prze zna czo ny. We dług
nich mó wi się, że Chry stus ja ko czło wiek prze zna czo ny jest na Sy na Bo że -
go: po nie waż od wiecz nie prze zna czo ne by ło przez Bo ga, a w cza sie udzie -
lo ne mu przez ła skę, by on, bę dąc czło wie kiem, był Sy nem Bo żym. To
bo wiem nie za wsze miał, lecz otrzy mał w cza sie przez ła skę.
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a Po wa ga Ka sjo do ra znaj du je się, z pew ny mi do dat ka mi, w pier wot nej Glos sa na Rz
1,3 (n. 1), w nie któ rych rę ko pi sach z ru bry ką: Au gu styn na psalm li lii, w in nych po praw -
nie pod imie niem Ka sjo do ra.

189 Expo si tio Psal mo rum, Ps 56, po dział (PL 70,400 C; CCL 97,507).
b Nu mer 1: Opar ty o Glos sa na Rz 1,4 (n. 26); sło wa zaś Au gu sty na znaj du ją się ta mże

pod n. 25. – Numer 2: Powaga Augustyna jest pełniejsza w tej samej Glossa na Rz 1,3 (n. 18).



2. Po wa gą umac nia wy kład. – Au gu styn. Wy da je się, że Au gu styn na -
pi sał to w księ dze Ad Pro spe rum et Hi la rem, mó wiąc:190 „Prze zna czo ny jest
Je zus, by ten, któ ry miał być we dług cia ła sy nem Da wi da, był w mo cy
Synem Bo żym.”

3. Ci rów nież, gdy mó wi się, że Chry stus jest mniej szy od Oj ca ja ko czło -
wiek, poj mu ją, że to jest po wie dzia ne zgod nie z sza tą, to jest na ile ma
złączo ne go ze so bą czło wie ka. Stąd Au gu styn w pierw szej księ dze De Tri -
ni ta te:191 „Syn Bo ży jest na tu rą rów ny Bo gu Oj cu, sza tą mniej szy. W po sta -
ci bo wiem słu gi jest mniej szy od Oj ca, w po sta ci Bo żej jest rów ny Oj cu.”

4. Dla cze go nie na zy wa się czło wie kiem ubó stwio nym. A po nie waż
we dług sza ty na le ży brać za sa dę wcie le nia, dla te go prze ka zu ją, iż mó wi się
Bóg uczło wie czo ny, a nie czło wiek ubó stwio ny. Stąd Jan Da ma sceń ski:192

„Nie mó wi my, że czło wiek ubó stwio ny, lecz, że Bóg stał się czło wie kiem.”

Roz dział 3 (25).

1. Że nie na le ży mó wić czło wiek pań ski. I cho ciaż mó wi się „czło -
wiek Bóg”, nie wła ści wie jed nak mó wi się „czło wiek pań ski”. – Au gu styn.
[66] Dla te go Au gu styn w księ dze Re trac ta tio nes:193 „Nie wi dzę, czy słusz -
nie zwa ny jest czło wie kiem pań skim ten, kto jest Po śred ni kiem Bo ga i lu -
dzi, Chry stus Je zus,194 bo jest za iste Pa nem; a że bym to wła śnie mó wił,
wy czy ta łem u pew nych pi sa rzy ka to lic kich.195 Lecz gdzie kol wiek to po wie -
dzia łem,196 nie chcia łbym po wie dzieć. Po tem do pie ro zo ba czy łem, że nie
na le ży mó wić, cho ciaż mo żna nie jed nym uza sad nie niem bro nić.”

2. We dług nich mó wi się ta kże, że oso ba Sy na ist nie je w dwóch na tu -
rach al bo z dwóch na tur, we dług przy le ga nia i by cia we wnątrz: jed na
bowiem przy le ga do nie go, dru ga jest we wnątrz.
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190 To jest: De pra ede sti na tio ne sanc to rum, roz dział 15, n. 31 (PL 44,982). Zo bacz: Rz
1,4: Prze zna czo ny Sy nem Bo żym w mo cy.

191 Roz dział 7, n. 14 (PL 42,829; CCL 50,46). Zo bacz: Flp 2,6-7: Któ ry bę dąc w po sta ci
Bo żej... przy jąw szy po stać słu gi... po sta wą zna le zio ny ja ko czło wiek.

192 De fi de or tho do xa, III, roz dział 2 (PG 94,987 A); prze kład Cer ba na, roz dział 46, n. 2
(wyd. E. Buy ta ert, 392). W prze kła dzie Bur gun dio na za miast stał się czło wie kiem (ho mi -
nem fac tum), czy ta się uczło wie czo ny (hu ma na tum).

193 Księ ga I, roz dział 19, n. 8 (PL 32,616n; CSEL 36,94).
194 Zo bacz: 1 Tm 2,5.
195 Czło wiek pań ski uży wa ny jest przez nie któ rych Oj ców wschod nich (zo bacz: B. M. Xi -

ber ta, En chi ri dion de Ver bo In car na to, Ma dryt 1957, w sko ro wi dzu dok try nal nym, s. 781).
Po tem wśród Ła cin ni ków nie raz znaj du je się u Wil hel ma z Cham pe aux oraz w szko le An -
zel ma z La on (zo bacz: O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V,129, 213 itd).

196 Jak w: De ser mo ne Do mi ni in mon te, II, roz dział 6, n. 20 (PL 34,1278; CCL 35,109n);
Expo si tio qu arun dam pro po si tio num ex Epi sto la ad Ro ma nos, n. 48 (PL 35,2072); 
Enarra tio in Psal mos 1,1 (PL 36,67; CCL 38,1); itd. Być mo że zna lazł to po wie dze nie odrzu -
co ne przez Świę te go Grze go rza z Na zjan zu, Epi sto la 101 (PG 37,177 B).



3. Że po wy ższe nie wy star czy do po zna nia te go za gad nie nia.
Wystar cza ją co pil nie, we dług po glą dów ró żnych, opra co wa łem po wy ższe
za gad nie nie, bez twier dze nia i bez roz strzy ga nia. Nie chcę jed nak, by w rze -
czy tak wiel kiej i tak trud nej do po zna nia czy tel nik są dził, iż to na sze roz -
trzą sa nie ma mu wy star czyć; lecz niech czy ta i in ne, mo że le piej roz wa żo ne
i opra co wa ne, a to co tu mo że wzbu rzyć, niech czuj niej i mą drzej, je śli
może, w du chu roz trzą sa: to sil nie utrzy mu jąc, co (w Do gma tach ko ściel -
nych):197 „Bóg przy jął czło wie ka, czło wiek prze szedł w Bo ga, nie przez
zmien ność na tu ry, lecz ze zmi ło wa nia Bo że go: że by ani Bóg nie zmie nił się
w ludz ką sub stan cję przyj mu jąc czło wie ka, ani czło wiek w Bo ską, uwiel -
bio ny w Bo ga, po nie waż zmia na lub zmien ność na tu ry do ko nu je umniej -
sze nia i usu nię cia sub stan cji.”

[67] DYS TYNK CJA VIII

Roz dział 1 (26).

1. Czy na le ży mó wić, że Bo ska na tu ra zro dzi ła się z Dzie wi cy. Po
po wy ższym trze ba zba dać, czy trze ba się zgo dzić, że Bo ska na tu ra na ro dzi -
ła się z Dzie wi cy, jak mó wi się, iż wcie lo na z Dzie wi cy. – I wy da je się za iste,
że nie na le ży mó wić: na ro dzo na z Dzie wi cy, sko ro nie jest zro dzo na z Ojca:
rzecz bo wiem, któ ra nie jest zro dzo na z Oj ca, nie wy da je się zro dzo na 
z Mat ki, by ja kaś rzecz mia ła mia no sy no stwa w czło wie czeń stwie, któ ra go
nie ma w Bó stwie. – Wy da je się jed nak, że mo żna udo wod nić, iż jest zro -
dzo na z Dzie wi cy: bo je śli jest to, iż Bóg ro dzi się z Dzie wi cy, mia no wi cie
przy bie ra czło wie ka w ło nie Dzie wi cy, gdyż wy żej po wie dzia ne zo sta ło,198

że na tu ra Bo ska przy ję ła czło wie ka, wy da je się, iż po win na być zwa na
zrodzo ną.

2.c O tym zaś Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe trum tak mó wi:199 „Na -
tu ra wiecz na i Bo ska nie mo gła by po cząć się i zro dzić w cza sie z na tu ry
ludz kiej, chy ba że zgod nie z przy ję ciem ludz kiej praw dy nie wy mow ne
Bóstwo przy ję ło by w so bie cza so wo po czę cie i na ro dze nie. Tak wiecz ny
Bóg jest praw dzi wie we dług cza su i po czę ty i zro dzo ny z Dzie wi cy.” – 
Ta po wa ga wy da je się na su wać, że na tu ra Bo ska jest zro dzo na i po czę ta 
z Dzie wi cy: lecz je śli pil nie zwa ża się na sło wa, poj mu je się, że ra czej chodzi
o oso bę: o któ rej bez wąt pie nia na le ży mó wić, że zro dzo na jest i z Oj ca 
i z Mat ki.
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197 Ge na diusz, Li ber seu dif fi ni tio ec c le sia sti co rum do gma tum, roz dział 2 (PL 42,1213n;
PL 58,981).

198 Księ ga III, Dys tynk cja 5, roz dział 1, n. 5-10.
c Po wa ga pseu do -Au gu sty na znaj du je się czę ścio wo w przy to czo nej Glos sa, n. 16; ostat -

nia zaś część ta mże, lecz ni żej, w nu me rze 17.
199 Roz dział 2, n. 14 (Dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,678 B; CCL 91A,720).



Roz dział 2d (27).

O dwo ja kim na ro dze niu Chry stu sa, któ ry dwa kroć jest na ro dzony.
Zwy kło się ta kże py tać, czy na le ży mó wić, że Chry stus jest dwa kroć na ro -
dzo ny, jak mó wi się, że jest sy nem Bo ga i czło wie ka. – [68] Na co mo żna
od po wie dzieć, że Chry stus jest dwa kroć na ro dzo ny i miał dwa na ro dze nia.
Dla te go Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe trum:200 „Oj ciec Bóg z na tu ry
swej zro dził Sy na Bo ga, rów ne go so bie i współ wiecz ne go. Ten rów nież Jed -
no ro dzo ny Bóg po raz dru gi na ro dził się: raz z Oj ca, raz z Mat ki. Na ro dził
się bo wiem z Oj ca Bóg Sło wo, na ro dzi ło się z Mat ki Sło wo, sta jąc się cia -
łem. Je den więc i ten sam Syn Bo ga na ro dzo ny jest przez wie ka mi i na ro -
dzo ny w cza sie; i oba na ro dze nia są jed ne go Sy na Bo ga, Bo skie mia no wi-
cie i ludz kie.” – Jan Da ma sceń ski. O tym rów nież Jan mó wi:201 „Czci my
dwa na ro dze nia Chry stu sa: jed no z Oj ca przed wie ka mi”, któ re jest „po -
nad przy czy ną i za sa dą i cza sem i na tu rą; i jed no któ re u kre su, dla nas 
i we dług nas i po nad na mi. Dla nas, po nie waż dla na sze go zba wie nia;
według nas, po nie waż na ro dził się czło wiek z nie wia sty i w cza sie po czę -
cia”, mia no wi cie dzie wię ciu mie się cy; „po nad na mi, po nie waż nie z na sie -
nia, lecz z Du cha Świę te go i świę tej Dzie wi cy, po nad pra wem po czę cia.” –
Z te go jaw nie wyni ka, że są dwa na ro dze nia Chry stu sa i że on jest dwa kroć
na ro dzo ny.

DYS TYNK CJA IXe

Roz dział je dy ny (28).

1. O uwiel bie niu czło wie czeń stwa Chry stu sa: czy to sa mo uwiel -
bie nie na le ży od da wać czło wie czeń stwu i Bó stwu. Prócz te go trze ba
zba dać, czy cia ło Chry stu sa i du sza jed nym i tym sa mym uwiel bie niem ze
Sło wem po win ny być wiel bio ne, tym mia no wi cie, któ re na zy wa się „la tria”.
Jeżeli bowiem duszy, albo ciału Chrystusa oddaje się „latrię”, którą pojmuje
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d Pra wie wszyst ko z pier wot nej Glos sa, n. 13, skąd i za koń cze nie roz dzia łu. Da ma scen
przy to czo ny ra czej we dług prze kła du Bur gun dio na, lecz nie któ re wy ra zy jesz cze pach ną
prze kła dem Cer ba na; ten sam ury wek znaj du je się w Ka za niu 18 Lom bar da, In An nun tia -
tio ne (PL 171,606 B), gdzie za raz na stę pu je ostat nia część po wa gi De fi de ad Pe trum, tu
umiesz czo na nie co wy żej. Zo bacz: Wstęp do to mu I, s. 105*.

200 Roz dział 2, n. 10-11 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,676 C, 677 A; CCL 91A,718).
201 De fi de or tho do xa, III, roz dział 7 (PG 94,1010 C – 1011 A); prze kła dy Bur gun dio na

i Cer ba na, roz dział 51, n. 3 (wyd. E. Buy ta ert, 193,402).
e O roz trzą sa nym tu za gad nie niu zo bacz: A. M. Land graf, Dr Kult der men schli chen 

Na tur Chri sti nach der Leh re der Frühscho la stik, w Scho la stik 12(1937)361-377, 498-518;
lub ra czej w Do gmen ge schich te II -2,132-169, co ni żej się przy ta cza; a ta kże N. M. Häring,
The Ca se of Gil bert of Po itiers, w Me dia eval Stu dies 13(1951)27.



się ja ko słu żbę, czy li cześć, sa me mu Stwór cy na le żną,202 sko ro [69] du sza
Chry stu sa, al bo cia ło, jest tyl ko stwo rze niem, stwo rze niu od da je się to, co
na le ży się sa me mu Stwór cy: co czy nią ce mu po czy tu je się za bał wo chwal -
stwo.

2.f Nie któ rzy mó wią, że nie tym uwiel bie niem na le ży wiel bić.
Dlate go nie któ rym wy da je się, że nie tym uwiel bie niem, ja kim jest „la tria”,
na le ży czcić cia ło Chry stu sa, al bo du szę, lecz tym, ja kim jest „du lia”.203 – 
O ga tun kach „du lii”. Mó wią, że są dwa jej ga tun ki, al bo spo so by. Jest
bowiem pew ne go ro dza ju „du lia”, któ ra mo że być od da wa na ka żde mu
stwo rze niu; i jest ja kaś sa me mu czło wie czeń stwu Chry stu sa od da wa na, nie
in ne mu stwo rze niu, po nie waż czło wie czeń stwo Chry stu sa win no być
czczo ne i mi ło wa ne po nad wszyst kie stwo rze nia; jed nak nie aż tak, by cześć
na le żna Bó stwu by ła mu od da wa na. Cześć ta po le ga na mi ło ści i skła da niu
ofia ry oraz po wa ża niu: po ła ci nie zwie się „pie tas”, po grec ku „the ose bia”,
to jest „cześć Bo ga”, al bo „eu se bia”, to jest „do bra cześć.”204

3.g Po gląd in nych, któ rzy prze ka zu ją, że jed no uwiel bie nie na le ży
od da wać oboj gu. In nym zaś po do ba się, że by czło wie czeń stwo Chry stusa
jed nym uwiel bie niem ze Sło wem by ło wiel bio ne: nie ze wzglę du na sie bie,
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202 Jak uczy Au gu styn, De Tri ni ta te, I, roz dział 6, n. 13 (PL 42,827n; CCL 50,42nn);
Contra Faustum, XX,21 (PL 42,384n; CSEL 25,561-565); De civitate Dei, księga X, rozdział 1
(PL 41,278n; CSEL 40-I,445nn; CCL 47,272n); i gdzie in dziej.

f We dług Land gra fa (144-146) – a przed nim, jak sam za zna cza, we dług H. De ni fle –
pierw szy po gląd, któ ry tu przy pi su je się nie któ rym, on giś był sa me go Lom bar da w Glos sa
do Ps 98, 5 (PL 191,895 A -C), gdzie otwie ra za gad nie nie sło wa mi Au gu sty na do te go uryw -
ka (PL 37,1264; CCL 39,1385), wte dy od po wia da jąc wpro wa dza coś z Glos sa or di na ria
(rkp Lau renz., Pl. XVII, 4, kar ta 133r) oraz z tej Gil ber ta (rkp Lau renz. Pl, VII, d. 9, k. 119r;
zo bacz ta kże A. M. Land graf, jak wy żej, 140); da lej przed kła da swo je roz ró żnie nie mię dzy
„la tria” a dwo ma spo so ba mi „du liae” („Non il la...sca bel lum Di vi ni ta tis”), któ re praw do po -
dob nie za czerp nął z nie zna ne go nam źró dła; wresz cie za my ka sło wa mi Au gu sty na, jak znaj -
du ją się w te jże Glos sa or di na ria oraz Ka sjo do ra, jak w Glos sa in ter li ne aris. – Do te go
po glą du Land gra fa nie przy lgnę li śmy we wstę pie do to mu 1, s. [61*], po nie waż ten wykład
Mi strza wy dał się nam póź niej szym do dat kiem. Lecz i obec nie te go są du nie uwa ża my ani
za głę bo ki, ani za pra wi dło wy, bo tu w Dys tynk cji IX jest wy raź niej szy wy kład pierw sze go
po glą du niż w Glos sa; co wię cej, w tej Glos sa w ża den spo sób nie zo stał do tknię ty dru gi
po gląd, cho ciaż pew ne pier wiast ki tam się znaj du ją. In ny ta kże po wód za raz się uka że.

203 Zo bacz: Au gu styn, Qu aestio nes in Hep ta teu chum, I,61; II,94 (PL 34,564, 631; CSEL
28-II,32 i 156; CCL 33,23 i 117).

204 Au gu styn, En chi ri dion, roz dział (czy li nu mer) 2: „Je śli zaś py tasz, o ja kiej mó wi tu
„pie tas” [Hi 28,28], do kład niej po grec ku znaj dziesz the ose be ian, któ ra jest czcią Bo ga.
Mówi się bo wiem po grec ku „pie tas” i ina czej, to jest „eu se be ia”, któ rym to mia nem ozna -
cza na jest do bra cześć, cho ciaż i to głów nie od no si się do czcze nia Bo ga” (PL 40,231; CCL
46,49).

g „Po gląd in nych” o jed nym uwiel bie niu, (któ ry je dy ny zga dza się z po sta no wie niem,
czy li klą twą So bo ru Kon stan ty no pol skie go II [DS 431]), był na uką Gil ber ta Por re tań skie go:
„To [cia ło] przy ję te do Sło wa Bo że go wiel bi się bez bez bo żno ści, a grze szy, kto nie uwiel -
bia, jed nak nie dla nie go sa me go, po nie waż cia ło ni ko mu nic nie po mo że, lecz ze wzglę du
na te go, któ re go nóg pod nó żkiem jest to, co jest wiel bio ne” (u A. M. Land gra fa, 140). – 



lecz ze wzglę du na te go, któ re go jest pod nó żkiem, z któ rym jest zjed no -
czo ne; i nie sa mo na gie czło wie czeń stwo, lecz ze Sło wem z któ rym jest
[70] zjed no czo ne: i nie ze wzglę du na sie bie, lecz ze wzglę du na nie po -
win no być wiel bio ne. I ten, kto czy ni to, nie mo że być oska rżo ny o bał wo -
chwal stwo, po nie waż nie sa me mu stwo rze niu i nie ze wzglę du na nie, lecz
słu ży Stwór cy z je go czło wie czeń stwem i w je go czło wie czeń stwie.

4. Jan Da ma scen. Jan tak o tym mó wi:205 „Dwie są na tu ry Chry stu sa
zasa dą i spo so bem ró żni cy, zjed no czo ne zaś we dług hi po sta zy. Je den więc
jest Chry stus, do sko na ły Bóg i do sko na ły czło wiek, któ re go uwiel bia my 
z Oj cem i Du chem jed nym uwiel bie niem z je go nie spla mio nym cia łem; nie
mó wiąc, że cia ło jest nie do wiel bie nia: jest bo wiem wiel bio ne w jed nej hi -
po sta zie Sło wa, któ ra to hi po sta za jest zro dzo na; nie od da jąc uwiel bie nia
stwo rze niu. Nie wiel bi my bo wiem cia ła ja ko go łe, lecz ja ko zjed no czo ne 
z Bó stwem, przez spro wa dze nie dwu na tur w jed ną hi po sta zę Bo ga Sło wa.
Lę kam się do tknąć wę gla z po wo du ognia złą czo ne go z drew nem. Wiel bię
Chry stu sa me go ra zem obo je, z po wo du Bó stwa zjed no czo ne go z cia łem.
Bo nie do da ję czwar tej oso by w Trój cy, lecz wy zna ję jed ną oso bę Sło wa 
i je go cia ła.” Ty mi sło wa mi wy da je się wpa jać, że czło wie czeń stwo Chry -
stu sa na le ży wiel bić jed nym uwiel bie niem ze Sło wem.

5. Au gu styn, O tym ta kże Au gu styn,206 ze słów Pa na, gdzie rze cze:207

Niech się nie trwo ży ser ce wa sze, mó wi tak: „błęd no wier cy po wia da ją, że
Syn nie jest z na tu ry swo jej Bo giem, lecz stwo rze niem. Trze ba im od po -
wie dzieć, że je śli Syn nie jest z na tu ry Bo giem, lecz stwo rze niem, to w ogóle
nie po wi nien być czczo ny, ani wiel bio ny ja ko Bóg, sko ro Apo stoł rze cze:208

Od da jąc chwa łę i słu żbę stwo rze niu ra czej, niż Stwór cy. Lecz oni na to
od po wie dzą mó wiąc: Co to jest, że cia ło je go, któ re nie prze czysz, że jest
stwo rze niem, ra zem z Bó stwem wiel bisz i je mu nie mniej niż Bó stwu
służysz? Ja cia ło Pań skie, [71] co wię cej do sko na łe w Chry stu sie czło wie -
czeń stwo, dla te go wiel bię, że przez Bó stwo przy ję te i z Bó stwem jest zjed -
no czo ne: że bym nie in ne go i in ne go, lecz jed ne go i te go sa me go Boga 
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Że Mistrz ten po gląd czy ni swo im wła snym, wy ni ka ze słów Da ma sce na („jed nym uwiel bie -
niem... Bo nie ja ko sa mo cia ło wiel bi my, lecz ja ko zjed no czo ne z Bó stwem”), oraz pseu do -
-Au gu sty na („nie sa mo lub go łe, lecz zjed no czo ne z Bó stwem”): dla cze go bo wiem włą czył by
to do swe go wy kła du (w nu me rze 3), i przy to czył peł ne brzmie nie (w n. 4-5), jak tyl ko, by
swo je no we sta no wi sko ja kimś spo so bem uka zać?

205 De fi de or tho do xa, III, roz dział 8 (PG 94,1015 A – 1015 C); prze kład Bur gun dio na,
roz dział 52, n. 3-4 (wyd. E. Buy ta ert, 196n).

206 De ver bis Do mi ni, ka za nie 58, czy li ka za nie 246, n. 5 (wśród dzieł Au gu sty na. PL
39,2200). Oprócz pię ciu li nii na po cząt ku ka za nia, któ re wzię te są z po cząt ku i koń ca 78
roz pra wy Au gu sty na In Io an nem (PL 35,1835, 1837), resz ta (i stąd tekst przy to czo ny przez
Mi strza) z za gi nio ne go dzie ła Pe la giu sza De fi de Tri ni ta tis. Zo bacz: C. Mar ti ni, Am bro sia -
ster: de Auc to re, ope ri bus, the olo gia (Spi ci le gium Pon ti fi cii Athe na ei An to nia ni 4), Rzym
1944, s. 186n, 194-197; a ta kże PLS II,859.

207 J 14,1.
208 Rz 1,25.



i czło wie ka, wy zna wał, że jest Sy nem Bo żym. Wresz cie, gdy byś czło wie ka
od dzie lił od Bo ga, ni gdy mu nie uwie rzę i nie usłu żę. Jak gdy by ktoś zna -
lazł le żą cy dia dem, al bo pur pu rę kró lew ską, czy bę dzie usi ło wał je wiel bić?
Gdy by zaś je król przy brał, w nie bez pie czeń stwo śmier ci po pad nie, je że li
ich z kró lem uwiel bić za nie dba. Tak rów nież w Chry stu sie Pa nu czło wie -
czeń stwo nie sa mo, al bo na gie, lecz zjed no czo ne z Bó stwem, mia no wi cie
jed ne go Sy na, Bo ga praw dzi we go i czło wie ka praw dzi we go, je że li ktoś
wiel bić za nie dba, umrze na wie ki.”

6.h Te nże o Psal mie 98, gdzie po wie dzia no:209 Kła niaj cie się przed pod -
nó żkiem nóg je go, bo świę ty jest: „Trze ba wie dzieć, że w Chry stu sie jest
zie mia, to zna czy cia ło; któ re bez nie zbo żno ści jest wiel bio ne. Przy jął
bowiem z zie mi zie mię, po nie waż cia ło jest z zie mi, i z cia ła Ma ryi cia ło
przy jął. Ono bez nie zbo żno ści, przez Sło wo Bo że przy ję te, wiel bio ne jest
przez nas, po nie waż nikt nie spo ży wa je go cia ła, je śli wpierw nie wiel bi;
lecz kto wiel bi, nie wi dzi zie mi, lecz ra czej te go, któ re go jest pod nó żkiem,
z po wo du któ re go wiel bi.” – Ty mi po wa ga mi ob ja śnia się do ko na nie
powy ższe go ba da nia.

[72] DYS TYNK CJA Xi

Roz dział 1 (29).

1.k Czy Chry stus ja ko czło wiek jest oso bą, al bo czymś. Nie któ rzy
także zwy kli do cie kać, czy Chry stus ja ko czło wiek jest oso bą.
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h Po wa ga, któ rą tu przy pi su je się Au gu sty no wi, wzię ta jest z Glos sa Lom bar da do Ps
98,5 (PL 191,895 B); zło żo na jest zaś ze słów Au gu sty na (jak wy żej po wie dzia no we wła ści -
wym przy pi sie) oraz Glos sa or di na ria do te go uryw ka („Ono bez...któ re go wiel bi”; rkp Lau -
renz. Pl. XVII,4, kar ta 113b). – Ja kim spo so bem po tem (w la tach 1162-1164) na ukę
Lom bar da za rów no w Glos sa in Psal mos jak w Li ber Sen ten tia rum, zwal czał Ger hoh, prepo -
zyt w Re ichers berg, dłu go by ło by opo wia dać. Zo bacz: PL 194,1095n, 1097 A -B; wresz cie PL
193,565 A -B, 547 D, ra zem z obro ną Lom bar da ze stro ny Eber har da, bi sku pa bam ber skiego,
tamże, 561 D – 563 D. Co do chronologii sporu zobacz: D. Van den Eynde, L’oeuvre littéraire
de Ge roch de Re ichers berg, Rzym 1957, s. 139-157, 265, 274nn, 279nn.

209 Ps 98,5.
i Dys tynk cja 10, roz dzia ły 1-2. Zo bacz: E. Por ta lié, Ad op tio ni sme au xiie siècle, w DTC

1(1909)413-418; A. M. Land graf, Die Stel lun gnah me der Scho la stik des 12. Jahr hun derts
zum Ad op tia ni smus, w Di vus Tho mas (Fr.) 12(1935)257-289, oraz (w nie co now szym
ujęciu) Die Stel lun gnah me zum Ad op tia ni smus w swo jej Do gmen ge schich te II -2,7-36; 
L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur, s. 641-651; P. Glo rieux, L’or tho -
do xie de III Sen ten ces, w Mi scel la nea Lom bar dia na, 140-144.

k Nu mer 1. Za gad nie nie roz trzą sa ne jest przez Mi strza już w Glos sa na Rz 1,4: „Zwykło
się py tać, czy Chry stus ja ko czło wiek jest oso bą” (w na szym tek ście, n. 29), do cze go teraz
do da je się: „al bo też jest czymś”.



2.l Obu stron ne do wo dze nie za gad nie nia. Do wo dy zbie ga ją się z obu
stron za gad nie nia. Bo wiem, że jest oso bą, wy ka zu ją ty mi uza sad nie nia mi:
Je że li ja ko czło wiek jest czymś, to jest al bo oso bą, al bo sub stan cją, al bo
czymś in nym. Lecz nie jest czymś in nym, więc al bo oso bą, al bo sub stan cją.
Lecz je że li jest sub stan cją, al bo ro zum ną, al bo nie ro zum ną. Lecz nie jest
sub stan cją nie ro zum ną, a więc ro zum ną. Je że li zaś ja ko czło wiek jest sub -
stan cją ro zum ną, więc oso bą, po nie waż ta kie jest okre śle nie oso by:210 „Sub -
stan cja ro zum na nie po dziel nej na tu ry”. Je że li więc ja ko czło wiek jest czymś,
to ja ko czło wiek jest oso bą. – Lecz na od wrót, je że li ja ko czło wiek jest osobą,
al bo trze cią w Trój cy, al bo in ną; lecz nie in ną; więc trze cią oso bą w Trój cy.
A je że li ja ko czło wiek jest trze cią oso bą w Trój cy, więc Bo giem.211

[73] 3.m Dla tych i in nych nie sto sow no ści nie któ rzy 212 mó wią, że Chry -
stus ja ko czło wiek nie jest oso bą, ani czymś, chy ba że „ja ko” wy ra ża jed -
ność oso by. „Ja ko” bo wiem ma wie le zna czeń: cza sem bo wiem wy ra ża stan,
al bo wła sność na tu ry Bo skiej lub ludz kiej, cza sem jed ność oso by; cza sem
ozna cza sza tę, cza sem przy czy nę. Za sa dę te go roz ró żnie nia niech czy tel nik
sta ran nie roz pa trzy i w ło nie pa mię ci zło ży, by nie po mie sza ło się je go
pojmo wa nie, gdy bę dzie mo wa o Chry stu sie.
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l Do wód, że jest oso bą, w pe wien spo sób za le ży od słów Bo ecju sza w księ dze Con tra
Eu ti cen et Ne sto rium czy li: De per so na et du abus na tu ris), roz dział 3 (PL 64,1343 D; wyd.
N. Härin ga, The Com men ta ries on Bo ethius by Gil bert of Po itiers, 390), oraz od ko men ta -
rzy Gil ber ta de la Porrée do te go uryw ka (PL 64,1371 B – 1373 B; wyd. N. Härin ga, 271nn).
Do wód zaś „na od wrót” jest już w Glos sa Lom bar da na Rz 1,4 (n. 28).

210 Mia no wi cie Bo ecju sza, jak wy żej, Księ ga III, Dys tynk cja 5, roz dział 3, n. 2.
211 Zo bacz roz dział 5 w Ca pi tu la ha ere sum Pe tri Aba elar di, po tę pio nych na sy no dzie

w Sens 1140 ro ku: „Że ani „Bóg i czło wiek”, ani „ta oso ba”, któ rą jest Chry stus, nie jest trze -
cią oso bą w Trój cy” (wyd.: E. Buy ta ert, w An to nia num 43(1968)424; DS 724). Zo bacz: Wil -
helm ze Świę te go Teo do ry ka, Ad ver sus Pe trum Aba elar dum, roz dział 8 (PL 180,276 D –
280 B); oraz: Ro land Ban di nel li, Sen ten tiae (wyd.: A. M. Gietl, 174-177).

m Co w XII wieku znaczyło dla teologów: “ani czymś” czyli “nic”, zobacz u N. M. Häringa,
The Ca se of Gil bert, w Me dia eval Stu dies 13(1951)39, n. 12. – Wie le zna czeń „ja ko” za zna -
cza już Glos sa na Rz 1,4 (n. 28).

212 Tak Gil bert Por re tań ski, Expo si tio in Bo ethii li brum Con tra Eu ti cen et Ne sto rium,
IV,49-57 (wyd. N. M. Häring, The Com men ta ries on Bo ethius by Gil bert of Po itiers, 297-
299; PL 64,1382 D – 1383 C); Ro land (wyd.: Gietl, 176n); itd. W ro ku 1170 Pa pież Alek san -
der III (to zna czy ten sam Mistrz Ro land) na po mi nał w Pa ry żu, że trze ba od wo łać opacz ną
na ukę Pio tra, on giś bi sku pa Pa ry skie go, któ ra mó wi, że Chry stus o ile jest czło wie kiem, nie
jest czymś”; a w ro ku 1177 te jże sa mej na uki za ka zał „pod klą twą” (u De ni fle -Cha te la in,
Char tu la rium Uni ver si ta tis Pa ri sien sis, I, nn. 3 i 9; DS 749, 750). Lecz zo bacz ta kże świa -
dec two Pio tra Po że ra cza: „Że py ta, czy Chry stus o ile jest czło wie kiem, jest czymś, Mistrz,
po wia da, nie za wsze prze czył, co wię cej cza sem zga dzał się z ob cy mi. Gdy zaś prze czył,
mówił do bez piecz nych uszu, to jest do tych, któ rych uczył. Mó wił bo wiem, że cho ciaż rze -
czow ni ki ro dza ju ni ja kie go zwy kle przyj mo wa ne są na ozna cze nie na tu ry, czę sto jed nak
bra ne są na ozna cze nie oso by. Dla te go też zga dzał się, że: „Chry stus ja ko czło wiek jest
czymś”, to jest ja kiejś na tu ry. Prze czył jed nak, po nie waż „czymś” wy da je się tam bra ne na
ozna cze nie oso by. Chry stus bo wiem nie ja ko czło wiek jest ja kąś oso bą.” (I. Bra dy, Pe ter
Man du ca tor and the Oral Te aching of Pe ter Lom bard, w An to nia num 41[1966]473.)



4. Cho ciaż mó wi się, że Chry stus ja ko czło wiek jest ro zum ną sub -
stan cją, nie wy ni ka stąd jed nak, że ja ko czło wiek jest oso bą. To jed -
nak nie wy ni ka, co w po wy ższym do wo dze niu zo stał wpro wa dzo ne: że je śli
Chry stus ja ko czło wiek jest sub stan cją ro zum ną, więc oso bą. Bo i tyl ko du -
sza Chry stu sa jest sub stan cją ro zum ną, jed nak nie oso bą, po nie waż nie jest
„brzmią ca przez sie bie”. co wię cej z in ną rze czą po łą czo na.213 Tam ten jed -
nak opis oso by nie jest da ny dla tych trzech osób.

[74] 5.n In ny do wód, że Chry stus jest oso bą. Lecz jesz cze ina czej usi -
łu ją udo wod nić, że Chry stus ja ko czło wiek jest oso bą: po nie waż Chry stus
ja ko czło wiek prze zna czo ny jest, aby był Sy nem Bo żym.214 Lecz jest tym,
czym jest, aby był prze zna czo ny; je że li więc ja ko czło wiek jest prze zna czo -
ny, aby był Sy nem Bo żym, rów nież ja ko czło wiek jest Sy nem Bo żym. – 
Od po wiedź. Na to mo żna po wie dzieć, że Chry stus jest tym, co aby by ło,
jest prze zna czo ny: jest bo wiem prze zna czo ny, aby był Sy nem Bo żym i praw -
dzi wie jest Sy nem Bo żym. Lecz ja ko czło wiek jest prze zna czo ny, aby był
Sy nem Bo żym, po nie waż przez ła skę to ma ja ko czło wiek; a jed nak nie jako
czło wiek jest Sy nem Bo żym, chy ba, że „ja ko” wy ra ża jed ność oso by, aby
takie by ło poj mo wa nie: ten, któ ry jest czło wie kiem, jest Sy nem Bo żym;
żeby zaś on bę dąc czło wie kiem, był Sy nem Bo żym, ma przez ła skę. Lecz
jeże li ozna cza przy czy nę, jest fał szem; bo nie czym jest czło wie kiem, tym
jest Sy nem Bo żym.

Roz dział 2o (30).

1. Czy Chry stus jest sy nem przy spo so bio nym ja ko czło wiek, lub
ja kimś spo so bem. Je śli zaś py ta się, czy Chry stus jest sy nem przy spo so -
bio nym ja ko czło wiek, lub in nym spo so bem, od po wia da my, że Chry stus
nie jest sy nem ja kimś spo so bem przy spo so bio nym, lecz tyl ko z na tu ry,
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213 Ten sam opis po da je Hu go ze Świę te go Wik to ra: „Tak bo wiem nie któ rzy chcie li zwać
osobę, jakoby przez siebie brzmiącą (persona – per se sonans), i jakby pojedynczo odosobnia-
jącą... przez siebie odosobniając się” (De sacramentis, II, p. 1, rozdział 11; PL 176,406 B).

n Zo bacz: Glos sa Lom bar da na Rz 1,4 (n. 28). Tu rów nież trze ba za pi sać świa dec two
pew ne go ucznia, (mia no wi cie jak nam się zda je Pio tra Po że ra cza): „Że py ta się, czy ten czło -
wiek od wiecz no ści był nie -czło wie kiem, do syć mo żna przy jąć. Że py ta, czy Chry stus ja ko
czło wiek, jest czymś, Mistrz, po wia da, nie za wsze prze czył, co wię cej cza sem przy zna wał
ob cym. Gdy zaś prze czył, mó wił do bez piecz nych uszu, to jest do tych, któ rych uczył. Mówił
bo wiem, że cho ciaż rze czow ni ki ro dza ju ni ja kie go zwy kle przyj mo wa ne są na ozna cze nie
na tu ry, czę sto jed nak bra ne są na ozna cze nie oso by. Dla te go też zga dzał się, że: „Chry stus
ja ko czło wiek jest czymś”, to jest ja kiejś na tu ry. Prze czył jed nak, po nie waż „coś” wy da je się
tam bra ne na ozna cze nie oso by. Chry stus bo wiem  nie ja ko czło wiek jest ja kąś oso bą.” (Rkp
Pa ry skiej Bi blio te ki Na ro do wej, ła ciń ski 18108, kar ta 100v; Troy es, Bi blio te ka Miej ska, łaciń -
ski 964, kar ta 142r; Po rów naj: I. Bra dy, Pe ter Man du ca tor and the Oral Te aching of Pe ter
Lom bard, w An to nia num 41[1966]473.)

214 Rz 1,4.
o Zo bacz:: Glos sa na Rz 1,4 (w na szym wy da niu, n. 27); w wer sji dru giej (jak PL

191,1311 A -B) wie le jest do da nych z te go roz dzia łu księ gi III.



ponie waż jest sy nem z na tu ry, a nie z ła ski przy spo so bie nia. – Jed nak nie
tak mó wi się: sy nem z na tu ry, jak mó wi się: Bo giem z na tu ry: bo nie tym
jest Sy nem, czym jest Bo giem, po nie waż sy nem jest wła ści wo ścią zro dzenia,
a Bo giem jest na tu rą Bó stwa. A jed nak mó wi się syn z na tu ry, al bo na tu ry,
[75] po nie waż na tu ral nie jest sy nem, tę sa mą mia no wi cie ma jąc na tu rę,
któ rą ten, kto zro dził.215

2.p Dla cze go nie jest sy nem przy spo so bio nym. Sy nem zaś przy spo -
so bio nym nie jest, po nie waż nie ist niał przed tem, a po tem zo stał przy spo -
so bio ny za sy na, tak jak my na zy wa ni je ste śmy sy na mi przy spo so bio ny mi,
bo cho ciaż na ro dzi li śmy się sy na mi gnie wu,216 przez ła skę sta li śmy się sy -
na mi Bo ży mi.217 Chry stus zaś ni gdy nie był „nie sy nem” i dla te go nie jest
sy nem przy spo so bio nym.

3.r Sprze ciw, że jed nak jest sy nem przy spo so bio nym. Lecz te mu tak
się prze ciw sta wia: Chry stus jest sy nem czło wie czym, to jest Dzie wi cy, al bo
z ła ski, al bo z na tu ry, lub na oba spo so by. Je że li zaś z na tu ry, al bo Bo żej,
al bo ludz kiej; lecz nie z Bo żej: więc al bo z na tu ry ludz kiej, al bo nie z na tu -
ry jest sy nem czło wie czym. Je że li nie z na tu ry, prze to tyl ko z ła ski; a je że li
też z na tu ry ludz kiej, nie dla te go mniej przez ła skę. Je że li więc z ła ski jest
sy nem Dzie wi cy, wy da je się, że jest sy nem przy spo so bio nym: by ten sam
był syn Oj ca z na tu ry i przy spo so bio ny syn Dzie wi cy. – Od po wiedź. Na co
mo żna po wie dzieć, że Chry stus jest sy nem Dzie wi cy z na tu ry, al bo na tu -
ral nie, i z ła ski; a jed nak nie jest sy nem przy spo so bio nym Dzie wi cy, po nie -
waż nie przez przy spo so bie nie, lecz przez zjed no cze nie mó wi się, że jest
sy nem Dzie wi cy. Sy nem bo wiem Dzie wi cy zwa ny jest dla te go,  że w Dzie -
wi cy przy jął czło wie ka do jed no ści oso by; i to by ło z ła ski, nie z na tu ry. –
Stąd Au gu styn, Su per Io an nem:218 „Że Jed no ro dzo ny jest rów ny Oj cu, nie
jest z ła ski, lecz z na tu ry; że zaś w jed no ści oso by Jed no ro dzo ne go przy -
jęty jest czło wiek, jest z ła ski, nie z na tu ry”. Chry stus więc, ani Bo ga, ani
czło wie ka, nie jest sy nem przy spo so bio nym, lecz jest sy nem Bo ga na tu ral -
nie, a czło wie ka na tu ral nie i z ła ski.
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215 Sło wa są Hi la re go: „Z na tu ry sy nem jest, po nie waż ma tę sa mą na tu rę, któ rą ten, kto
zro dził” (De Tri ni ta te, V, n. 37; PL 10,155 A; zo bacz wy żej, Pierw sza Księ ga Sen ten cji, Dys -
tynk cja 5, roz dział 3 w przy pi sie).

p Kto jest przy spo so bio ny mo wa jest w Sum ma sen ten tia rum, I, roz dział 18 (PL 171,
1103 B; 176,76C).

216 Zo bacz: Ef 2,3: Nie gdyś my wszy scy...  by li śmy z przy ro dze nia sy na mi gnie wu.
217 Zo bacz: J 1,12.: Dał im moc, aby się sta li sy na mi Bo ży mi; Rz 8,15-16: Du cha przy -

bra nia za sy nów... że je ste śmy sy na mi Bo ży mi; Ga 3,26: Wszy scy bo wiem je ste ście sy na mi
Bo ży mi.

r Sło wa Au gu sty na Su per Io an nem („Że Jed no ro dzo ny...”) znaj du ją się w Glos sa na Rz
12,3 (rkp „x”, kar ta 60c; rkp „z”, kar ta 36d; PL 191,1498 D); a w wy da niu dru gim ta kże na
Rz 1,4 (PL 191,1311 B -C), ale nie w wer sji pier wot nej.

218 Roz pra wa 74, n. 3 (PL 35,1828; CCL 36,514).



4. Że zaś na tu ral nie jest sy nem czło wie czym, Au gu styn wy ka zu je w księ -
dze De fi de ad Pe trum:219 „Ten mia no wi cie Bóg stał się na tu ral nie sy nem
czło wie czym, któ ry jest na tu ral nie sy nem jed no ro dzo nym Bo ga Oj ca.”

[76] 5.s Że zaś nie jest sy nem przy spo so bio nym, a jed nak z ła ski jest
synem, do wo dzi się po ni ższy mi świa dec twa mi. Hie ro nim, Su per Epi sto lam
ad Ephe sios po wia da:220 „O Chry stu sie Je zu sie na pi sa ne jest, że za wsze był
z Oj cem i wo la Oj ca ni gdy go nie wy prze dzi ła, aby ist niał. I on mia no wi cie
z na tu ry jest sy nem, a nie przez przy spo so bie nie. On za wsze był sy nem; my
za nim za ist nie li śmy, by li śmy prze zna cze ni, a du cha przy bra nia za dzie ci
przy ję li śmy wte dy,221 kie dy uwie rzy li śmy w Sy na Bo że go. – Rów nież Hi la ry
w III księ dze De Tri ni ta te po wia da:222 „Pan mó wiąc:223 Wsław Sy na twe go,
nie sa mym tyl ko mia nem po świad czył, że jest sy nem, lecz i wła sno ścią. 
My je ste śmy sy na mi Bo ga, lecz nie ta kim on sy nem; praw dą, nie na zwą;
zro dze niem a nie stwo rze niem.” – Ta kże Au gu styn Su per Io an nem
rzecze:224 „My je ste śmy sy na mi z ła ski, nie z na tu ry; Jed no ro dzo ny zaś z na -
tu ry, nie z ła ski. Czy to w sa mym Sy nu na le ży od nieść do czło wie ka? Za iste
tak”. – Am bro ży też w pierw szej księ dze De Tri ni ta te mó wi:225 „Chry stus
sy nem jest nie przez przy spo so bie nie, lecz przez na tu rę; przez przy spo so -
bie nie my zwa ni je ste śmy sy na mi, on jest przez praw dę na tu ry.” – Z te go
ja sno oka zu je się, że Chry stus nie jest sy nem z ła ski przy spo so bie nia. 
Tę bo wiem ła skę ro zu mie się, gdy Au gu styn twier dzi, że on nie jest sy nem
z ła ski: z ła ski bo wiem, lecz nie przy spo so bie nia, a co wię cej zjed no cze nia,
Sy nem Bo ga jest syn czło wie czy i na od wrót.

Roz dział 3 (31).

Czy oso ba, al bo na tu ra, jest prze zna czo na. Wresz cie je śli py ta się,
czy owo prze zna cze nie, któ re wspo mi na Apo stoł,226 do ty czy oso by, czy [77]
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219 Roz dział 2, n. 14 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,678 B; CCL 91A, 720).
s We dług bez i mien ne go au to ra owej Glos sa, któ rą on giś przy pi sy wa no Pio tro wi z Poi-

tiers, co do ostat nich słów te go nu me ru Mistrz oka zał się chwiej ny: „Tak za iste [to zna czy
do koń ca po wa gi Au gu sty na]. Jak by po wie dział: „nie z ła ski”, wy słu chaj „przy spo so bie nia”,
lecz „z na tu ry”, i nie wy klu cza ła ski zjed no cze nia. Że zaś ta po wa ga Hi la re go tak ma być poj -
mo wa na, Mistrz wy kła da tam, gdzie mó wi: To bo wiem poj mu je się ja ko ła skę [...] i na od -
wrót. To „na od wrót” bi skup dłu gi czas wy skro bał a po tem do dał” (rkp „n” kar ta 42d; rkp
„p”, k. 82r).

220 Ef 1,5: Kto prze zna czył nas do przy bra nia za sy nów: „O Pa nu na szym Je zu sie Chry -
stu sie w in nym miej scu jest na pi sa ne: ori sthen tos [Rz 1,4], po nie waż za wsze był z Oj cem”
itd. (PL 26[1845]448 C – 449 A).

221 Zo bacz: Rz 8,15.
222 Nu mer 11 (PL 10,82 A -B).
223 J 17,1.
224 Roz pra wa 82, n. 4 (PL 35,1844; CCL 36,533n).
225 To zna czy: De fi de, I, roz dział 19, n. 126 (PL 16[1845]557 B; CSEL 78,53).
226 Rz 1,4.



na tu ry, mo żna za iste po wie dzieć, że i oso ba Sy na, któ ra za wsze by ła, jest
prze zna czo na we dług czło wie ka przy ję te go, aby ona mia no wi cie bę dąc
czło wie kiem by ła Sy nem Bo ga; oraz,  że na tu ra ludz ka jest prze zna czo na,
aby ze Sło wem Oj ca oso bo wo zo sta ła zjed no czo na.

DYS TYNK CJA XIt

Roz dział 1 (32).

1. Czy Chry stus jest stwo rze niem, czy li stwo rzo ny, al bo uczy nio -
ny. Zwy kło się też py tać, czy na le ży po pro stu mó wić i zga dzać się, że Chry -
stus jest uczy nio ny, al bo stwo rzo ny, al bo jest stwo rze niem. – Na co mo żna
po wie dzieć, że po pro stu i bez okre śle nia mó wi się to mniej sto sow nie; 
a je że li kie dy, dla krót ko ści, mó wi się po pro stu, ni gdy jed nak nie po win -
no być po pro stu poj mo wa ne; po nie waż, jak Au gu styn mó wi w pierw szej
księ dze De Tri ni ta te,227 „gdy mó wi my o Chry stu sie, czy tel nik mą dry, pil ny
i po bo żny po wi nien my śleć: co, we dług cze go i z po wo du cze go się mówi.”

2. W pierw szej księ dze De Tri ni ta te wy ka zu je on,228 że Chry stus, al bo
Syn Bo ży, nie jest uczy nio ny, al bo stwo rzo ny, tak mó wiąc: „Na po cząt ku
by ło Sło wo, a Sło wo cia łem się sta ło, oraz wszyst ko się przez nie sta ło.229

I nie po wie dział wszyst ko, jak tyl ko, co zo sta ło uczy nio ne, to jest wszel kie
stwo rze nie. Stąd ja sno wy ni ka,  że ten nie zo stał uczy nio ny, przez któ re go
wszyst ko zo sta ło uczy nio ne. A je że li nie jest uczy nio ny, nie jest stwo rze -
niem. Je że li zaś nie jest stwo rze niem, jest tej sa mej sub stan cji z Oj cem.
Wszel ka bo wiem sub stan cja, któ ra nie jest Bo giem, jest stwo rze niem; a która
nie jest stwo rze niem, jest Bo giem. Lecz je że li Syn nie jest tej sa mej sub -
stan cji, któ rej Oj ciec, prze to jest sub stan cją uczy nio ną: a je że li jest sub stan -
cją uczy nio ną, nie wszyst ko przez nie go się sta ło. Tym cza sem Wszyst ko 
się przez nie sta ło”. Uczy nio ną prze to [78] sub stan cją nie jest, lecz jest 
jed ną z Oj cem nie uczy nio ną sub stan cją. – Te nże ta mże:230 „Je że li choć by
Sy na uczy nił Oj ciec, któ re go nie uczy nił sam Syn, nie wszyst ko przez Sy na
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t Rozdziały 1-2: Zobacz A. M. Landgraf, Die Stellungnahme der Frühscholastik zur Frage,
ob Chri stus ein Geschöpf sei, w Scho la stik 25(1950)75-96; Te nże w Do gmen ge schich te 
II -1,172-198. – Roz dział 1, nu mer 1 oraz 2 aż do koń ca pierw szej po wa gi Au gu sty na (wraz
z za koń cze niem: „Uczy nio ną prze to...”), do słow nie z pier wot nej Glos sa na Rz 1,3 (n. 22),
któ ra za le ży od te go sa me go za gad nie nia w Sum ma sen ten tia rum, I,18 (PL 171,1103; 176,76
C – 77 A), skąd coś nie coś jest za czerp nię te.

227 Roz dział 13, n. 28 (PL 42,840; CCL 50,69).
228 Roz dział 6, n. 9 (PL 42,825; CCL 50,38).
229 J 1,1.14.3.
230 Roz dział 6, n. 12 (PL 42,827; CCL 50,42).



zo sta ło uczy nio ne. Lecz wszyst ko się przez Sy na sta ło; on więc uczy nio ny
nie jest, aby z Oj cem czy nił wszyst ko, co się sta ło.”

3.v Ten sam w księ dze 84 Qu aestio num:231 „Stwo rze niem zwie się, cokol -
wiek Bóg Oj ciec uczy nił przez Sy na; któ ry nie mo że być na zy wa ny stwo rze -
niem, po nie waż przez nie go wszyst ko się sta ło.” – Am bro ży w pierw szej
księ dze De Tri ni ta te rze cze:232 „Udo wod nij my, że stwo rze nie nie jest Synem
Bo ga. Sły sze li śmy bo wiem w Ewan ge lii,233 że Pan na ka zał uczniom: Opo -
wia daj cie ewan ge lię wszel kie mu stwo rze niu. Kto mó wi: wszel kie stwo -
rze nie, nie wyj mu je żad ne go. A gdzie są ci, któ rzy Chry stu sa na zy wa ją
stwo rze niem? Bo je że li był by stwo rze niem, so bie ka zał by gło sić Ewan ge -
lię”; i pod da ny był by pró żno ści, bo Apo stoł świad czy,234 wszel kie stwo rze -
nie pró żno ści pod da ne jest. „Więc Chry stus nie jest stwo rze niem, lecz
Stwór cą, któ ry uczniom zle ca obo wią zek na ucza nia stwo rzeń.”

Roz dział 2 (33).

1. O wia ro łom stwie i ka rze Ariu sza. – Am bro ży w pierw szej księ -
dze De Tri ni ta te. Czy ta się, że to by ło wia ro łom stwem Ariu sza, iż wy -
znawał, że Chry stus jest stwo rze niem. Dla te go „wy pły nę ły wszyst kie
wnętrz no ści Ariu sza i roz pękł się przez pół, pa da jąc na twarz, ka la jąc te
ohyd ne usta, któ ry mi za prze czył Chry stu sa.”235

2. W ja kim zna cze niu Chry stus zwie się uczy nio ny. Ty mi i in ny mi
świa dec twa mi po ucza ni je ste śmy, że nie na le ży mó wić po pro stu, że: „Chry -
stus jest uczy nio ny al bo stwo rzo ny”, lecz mo żna to słusz nie po wie dzieć
doda jąc uści śle nie, jak gdy się po wie: uczy nio ny we dług cia ła, al bo we dług
czło wie ka, by uczy nie nie przy pi sa ne zo sta ło czło wie czeń stwu, a nie Bo gu.
– Jak bo wiem mó wi Am bro ży w pierw szej księ dze De Tri - [79] ni ta te,236

„Bóg nie jest uczy nio ny, lecz Bóg, Syn Bo ży jest zro dzo ny; po tem zaś
według cia ła stał się czło wie kiem z Ma ryi. Ze słał bo wiem Bóg Sy na swe go
uczy nio ne go z nie wia sty, uczy nio ne go pod Za ko nem.237 Sy na rze cze
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v Po wa ga Li ber 84 Qu aestio num, jest z Glos sa na Rz 8,19 (PL 191,1442 B). To co nastę -
pu je z Am bro że go, a ta kże ca ły roz dział 2, po cho dzi być mo że ze słów te jże Sum ma sen ten -
tia rum: „Rów nież Am bro ży wie lu do wo da mi prze ciw ko Ariu szo wi wy ka zu je, że Chry stus
nie jest  stwo rze niem, al bo sy nem przy spo so bio nym” (PL 171,1103 B; 176,76 C). Skąd
jednak za czerp nię te są do wo dy Am bro że go, nie wie my.

231 Za gad nie nie 67, n. 1-2 (PL 40,66,67).
232 To zna czy De fi de, I, roz dział 14, n. 86 (PL16[1845]549 A -B; CSEL 78,38).
233 Mk 16,15.
234 Rz 8,20. To, co na stę pu je, jest Am bro że go, jak wy żej.
235 W Am bro że go: De fi de, I, roz dział 19, n. 123, 124, 130 (PL 10[1845]557 A, 558 A;

CSEL 78,52n, 54).
236 To zna czy De fi de, I, roz dział 14, n. 93-94 (PL 16[1845]550 B -C; CSEL 78,40n).
237 Ga 4,4.



swego, mia no wi cie nie jed ne go z wie lu. Gdy po wie dział swe go, ozna czył
wła ści wość wiecz ne go zro dze nia. Po tem stwier dził uczy nio ne go z nie -
wiasty, by uczy nie nie nie Bó stwu, lecz przy ję ciu cia ła zo sta ło przy pi sa ne.
Mó wi więc uczy nio ny z nie wia sty z po wo du przy ję cia cia ła; pod Za ko nem,
z po wo du za cho wa nia Pra wa. „Zro dze nie zro dze niu nie uj mu je, ani cia ło
Bó stwu.”238 „Bóg bo wiem wiecz ny przy jął ta jem ni cę wcie le nia, nie po dzie -
lo ny, lecz je den, i w oboj gu je den, mia no wi cie Bó stwie i cie le. Bo nie in ny
z Oj ca, in ny z Dzie wi cy, lecz ten sam, ina czej z Oj ca, ina czej z Dzie wi cy.”239

On jest uczy nio ny „we dług przy ję cia na szej na tu ry, a nie we dług sub stan -
cji wiecz ne go ży cia.”240 O któ rym „czy ta my pier wo rod ny oraz jed no ro dzo -
ny: pier wo rod ny, bo nikt przed nim; jed no ro dzo ny, bo nikt po nim.”241 –
To jaw nie prze ka zu je w ja kim ro zu mie niu na le ży przyj mo wać, gdy Chry -
stus zwa ny jest uczy nio ny, al bo po pro stu, al bo z do dat kiem, ja ko dzie ło
mia no wi cie lub stwo rze nie od no si się to nie do przyj mu ją ce go Bo ga, lecz
do przy ję te go czło wie ka.

3. W Bo gu bo wiem nie mo że być stwo rze nia, jak mó wi Am bro ży 
w pierw szej księ dze De Tri ni ta te:242 „Czy Chry stus uczy nio ny zo stał po wie -
dze niem?  Czy Chry stus zo stał stwo rzo ny roz ka zem? Ja kim zaś spo so bem
stwo rze nie mo że być w Bo gu? Bóg bo wiem jest pro stej na tu ry, nie po łą -
czo nej, ani zło żo nej, do któ rej nic nie wpa da, lecz tyl ko to, co jest Bo skie
ma w swo jej na tu rze.

4. Cho ciaż więc Chry stus we dług czło wie ka zwie się stwo rze niem, to
jed nak nie na le ży gło sić go po pro stu stwo rze niem. I z te go, że mó wi się,
iż Chry stus ja ko czło wiek jest stwo rze niem, nikt nie mo że da lej po stę po -
wać tak wy wo dząc: Je że li ja ko czło wiek Chry stus jest stwo rze niem, al bo
rozum nym al bo nie, al bo któ re jest Bo giem al bo nie, usi łu jąc przez to udo -
wod nić, [80] że Chry stus jest czymś nie bo skim: po nie waż czym on jest jako
czło wiek, sam jest; i dla te go je że li ja ko czło wiek jest ja kąś sub stan cją nie -
bo ską, jest za iste czymś nie bo skim. – Tym cza sem wy wód z prze no śnych
wy po wie dzi nie jest po praw ny; ta zaś wy po wiedź, w któ rej Chry stus zwany
jest stwo rze niem, al bo po pro stu, al bo z do dat kiem, jest prze no śna.
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238 Am bro ży (na mar gi ne sie), De in car na tio nis do mi ni cae sa cra men to, roz dział 5, 
n. 36 (PL 16[1845]827 D; CSEL 79,241).

239 Am bro ży, ta mże, n. 35 (827 C; 240n).
240 Am bro ży, ta mże, n. 37 (828 A; 241).
241 Am bro ży, De fi de, I, roz dział 14, n. 89 (PL 16[1845]549 C -D; CSEL 78,39); zo bacz 

Mt 1,25: Po ro dzi ła sy na swe go pier wo rod ne go; oraz J 1,14: Chwa łę ja ko jed no ro dzo ne go
od Oj ca.

242 De fi de, I, roz dział 16, n. 105-106 (PL 16[1845]552 D – 553 A; CSEL 78,45n); zo bacz
Ps 148,5: On rzekł i uczy nio ne są, on roz ka zał i stwo rzo ne są.



DYS TYNK CJA XIIx

Roz dział 1y (34).

1. Czy ten czło wiek ist niał za wsze, czy za czął. Po po wy ższym py ta
się, czy ten czło wiek za czął ist nieć, al bo za wsze ist niał, jak po pro stu mówi -
my, że Chry stus, al bo Syn Bo ga, za wsze ist niał, a nie za czął.

2. O tym Au gu styn po wia da Su per Io an nem tak:243 „Miał kie dyś Syn Boży
to, cze go nie miał ten sam syn czło wie czy, po nie waż jesz cze nie by ło czło -
wie ka.” Ta mże rów nież:244 „Za nim świat się stał, ani nas nie by ło, ani te go
Po śred ni ka Bo ga i lu dzi, czło wie ka Chry stu sa Je zu sa.”245 Ten sam o Psal -
mie:246 „Chry stus nasz, choć mo że ja ko czło wiek jest no wy, jed nak jest
wiecz nym Bo giem.” – Gdzie in dziej zaś czy ta się,247 że „chło piec ów stwo -
rzył gwiaz dy”; a Chry stus mó wi,248 że jest po cząt kiem, oraz że jest za nim
Abra ham.

[81] 3. Tym więc po wa gom w ni czym się nie sprze ci wia jąc mó wi my, że
czło wiek ten, na ile jest czło wie kiem, za czął się; na ile jest Sło wem, za wsze
ist niał. Tu bo wiem nie na le ży od po wia dać bez roz ró żnie nia. Bo i sam Augu -
styn na wie lu miej scach uży wa te go ro dza ju roz ró żnie nia,249 mó wiąc, 
że przez Chry stu sa wszyst ko zo sta ło uczy nio ne na ile jest Sło wem; we dług
te go zaś, że jest czło wie kiem, sam jest uczy nio ny i uwiel bio ny. Je że li więc
pa trzysz na oso bę, uf nie mów, że czło wiek ten za wsze ist niał; je że li zaś na
na tu rę czło wie ka, zgódź się, że on się za czął.
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x We dług Alek san dra z Ha les i wie lu in nych scho la sty ków, tu za czy na się no wa Dys -
tynk cja. Na od wrót św. Bo na wen tu ra po czą tek tej Dystynkcji umiesz cza ni żej, przy na szym
roz dzia le dru gim. O hi sto rii za gad nie nia zo bacz: I. Bra dy, The Di stinc tions of Pe ter Lom -
bard’s Bo ok of Sen ten ces and Ale xan der of Ha les, w Franc. Stu dies 25(1965),113n.

y Prawie w całości wzięty z pierwotnej Glossa na Rz 1,4 (n. 32-33). Zobacz: N. M. Häring,
The Ca se of Gil bert de la Porrée Bi shop of Po itiers (1152-1154), w Me dia eval Stu dies
13(1951)30, przy pis 46.

243 Roz pra wa 106, n. 5 (PL 35,1910; CCL 36,611).
244 Roz pra wa 105, n. 7 (PL 35,1907; CCL 36,607).
245 1 Tm 2,5.
246 Enar ra tio in Psal mum 80,10: Nie bę dzie u cie bie Bo ga no we go, n. 13 (PL 37,1039;

CCL 39,1127).
247 Po wa ga bez ru bry ki we wszyst kich rę ko pi sach, nie wyj mu jąc spo rzą dzo ne go przez

Mi strza Her ber ta z Bo se ham, rkp Cam brid ge, Ko le gium Trój cy Prze naj święt szej, B.5.6, karta
11v. Czy od no si się do hym nu: Con di tor al me si de rum w Ad wen to wej li tur gii go dzin (PL
17[1845]1198; G. Dre ves – C. Blu me, Ana lec ta Hym ni ca 51,47)? al bo le piej do Ser mo 4 
(o Epi fa nii) Ful gen cju sza z Ru spe, n. 6: „Ten więc chło piec, któ ry świat stwo rzył, któ ry świa -
tem rzą dzi...; n. 8: „Ta gwiaz da ni gdy przed tem się nie uka za ła, po nie waż te raz ją ten
chłopiec stwo rzył” (PL 65,735 A, 736 A; CCL 91 A, 914, 915).

248 Zobacz J 8,25: Początek, który i mówię wam; 8,58: Zanim Abraham się stał, jam jest.
249 Tu Mistrz miał przed ocza mi po wa gi Au gu sty na przy to czo ne już w Glos sa na Rz 1,4

(w uję ciu pier wot nym, n. 33; w uję ciu dru gim, PL 191,1315 A -B) zwłasz cza In Io an nem,
roz pra wa 105, n. 7 (PL 35,1907; CCL 36,607).



Roz dział 2z (35).

1. Czy Bóg mógł przyjąć innego człowieka, albo skądinąd niż z rodu
Ada ma. Zwy kło się też py tać, czy in ne go czło wie ka, al bo czło wie ka skąd -
inąd niż z ro du te go Ada ma, Bóg mógł przy jąć.

2. Od po wiedź. Na to za iste mo żna po wie dzieć, że on i in ną du szę i inne
cia ło mógł przy jąć, po nie waż tyl ko z ła ski przy ję ta zo sta ła ta du sza i to ciało
przez Sło wo Bo że. – Au gu styn w księ dze XII De Tri ni ta te. Jak bo wiem
mó wi Au gu styn,250 „w rze czach po wsta łych w cza sie, ta jest naj więk szą
łaską, że czło wiek w jed no ści oso by złą czo ny zo stał z Bo giem.” Mógł więc
Bóg przy jąć in ną du szę i in ne cia ło. – A cia ło za iste skąd inąd niż z ro du
Ada ma. Stąd Au gu styn w księ dze XIII De Tri ni ta te:251 „Mógł za iste Bóg
człowie ka przy jąć skąd inąd, w któ rym był by po śred ni kiem Bo ga i lu dzi; nie
z ro du te go Ada ma, któ ry grze chem swo im zwią zał ro dzaj ludz ki; ja ko tego,
któ re go pierw sze go stwo rzył, nie z czy je goś ro du stwo rzył. Mógł prze to,
al bo tak, al bo [82] in nym, ja kim ze chciał by spo so bem, stwo rzyć jakie goś
in ne go, od któ re go zwy cię żo ny zo stał by zwy cięz ca pierw sze go. Lecz uznał
za lep sze i z te go ro du, któ ry zo stał zwy cię żo ny, przy jąć czło wie ka, przez
któ re go zwy cię żył by nie przy ja cie la czło wie ka; a jed nak z dzie wi cy, któ rej
po czę cie uprze dził Duch, nie cia ło; wia ra, nie lu bie żność. I nie by ło po żą -
dli wo ści cia ła, przez któ rą in ni się po czy na ją, któ rzy za cią ga ją grzech pier -
wo rod ny; lecz wie rząc, a nie spół ku jąc, za płod nio ne zo sta ło świę te
dzie wic two.” Z te go wy raź nie oka zu je się, że Bóg mógł przy jąć czło wie ka
in ne go i skąd inąd.

Roz dział 3a (36).

1. Czy czło wiek ten mógł grze szyć al bo nie być Bo giem. Dla te go
słusz nie py ta się, czy ten czło wiek mógł grze szyć, al bo nie być Bo giem.
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z Za gad nie nie to nie jest roz pa try wa ne w Glos sa na „Apo sto ła”, tym praw do po dob niej,
że sło wa Au gu sty na (tu w n. 2), któ re na su wa ją to za gad nie nie i przed kła da ją roz wią za nie,
nie znaj du ją się w Expo si tio Epi sto la rum Flo ru sa z Lyonu. W nie któ rych rę ko pi sach dru ga
po wa ga, i to w po sta ci dłu ższej, in ną rę ką do da na jest na mar gi ne sie do glo sy na Rz 5,9 (np.
Vat. lat. 144 [rkp „x”], kar ta 28 rec to na do le; Vat. lat. 695 [rkp „z”], kar ta 16 ver so, na dole;
Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, rkp. lat. 648, kar ta 21 rec to na do le; mo że też gdzie in dziej; 
w więk szo ści zaś nie ma).

250 Roz dział 19, n. 24 (PL 42,1033; CCL 50A,416).
251 Roz dział 18, n. 23 (PL 42,1032; CCL 50A,413).
a Zo bacz: A. M. Land graf, Die Unsündbar ke it Chri sti, w Do gmen ge schich te II -1,320-

370, zwłasz cza s. 351nn. – Nu mer 1: Za gad nie nie przed kła da już Sum ma sen ten tia rum, I,
roz dział 18 (PL 171,1104 D; 176,78 A); w pe wien spo sób do ty ka go sam Mistrz w Glos sa na
Hbr 2,14 (PL 192,421 D). – Nu mer 2: Od po wiedź opar ta na sło wach Au gu sty na, przy to czo -
nych w tym miej scu Glos sa, któ re znaj du ją się ni żej, Dystynkcja 19, roz dział 2 (czy li 56). –
Nu me ry 3-4: Wszyst ko, prócz od po wie dzi na koń cu nu me ru 4, z Sum ma sen ten tia rum,
miej sca przy to czo ne go, gdzie bez i mien ny au tor od pie ra po gląd, któ ry Piotr Abe lard przed -
ło żył w swo ich Com men ta ria in Epi sto lam Pau li ad Ro ma nos, księ ga I (w roz dzia łach 3,
4) (PL 178,823 B – 824 C; wyd.: E. Buy ta ert, CCL, Con tin. Med. XI,98n).



Jeżeli bo wiem mógł grze szyć, mógł też być po tę pio ny; je że li mógł być potę -
pio ny, mógł nie być Bo giem; więc, je że li mógł grze szyć, mógł nie być
Bogiem, po nie waż być Bo giem i móc chcieć nie pra wo ści, ra zem być nie
mo gą.252

2. Od po wiedź. Tu po trze ba roz ró żnie nia, czy cho dzi o oso bę, czy o na -
tu rę. Je że li bo wiem cho dzi o oso bę, ja sne jest, że nie mo gła zgrze szyć, i nie
mo gła nie być Bo giem. Je że li zaś o na tu rę, trze ba roz trzą snąć, czy cho dzi 
o nią ja ko zjed no czo ną ze Sło wem, czy o nią ja ko ze Sło wem nie zjed noczo -
ną, a jed nak ist nie ją cą; to jest czy o nią o ile by ła zjed no czo na ze Sło wem,
czy o nią o ile mo gła ist nieć ta kże nie zjed no czo na ze Sło wem. Jest bo wiem
nie wąt pli we, że ta du sza, bę dąc zjed no czo na ze Sło wem, grze szyć nie mogła;
i jest nie wąt pli wie praw dą, że ona, gdy by ist nia ła też nie zjed no czo na ze
Sło wem, mo gła grze szyć.

3. Po gląd nie któ rych, że mo gła na wet zjed no czo na z Bo giem grze -
szyć. Nie któ rzy jed nak usi łu ją do wo dzić, że ona, na wet zjed no czo na ze
Sło wem, mo gła grze szyć, po nie waż ma wol ną wo lę i tak mo że prze chy lić
się na obie stro ny. [83] – Śmiesz ne to jest, sko ro i anio ło wie ma ją wol ną
wo lę,253 a jed nak tak bar dzo są umoc nie ni ła ską, że nie mo gą grze szyć. 
O ile bar dziej więc ów czło wiek, któ re mu Duch da ny zo stał bez mia ry?254

4. Po słu gu ją się przy tym po wa gą. Wpro wa dza ją ta kże po wa gę, do
do wo dze nia te go. Na pi sa ne jest bo wiem w Księ dze Mą dro ści: Któ ry mógł
zgrze szyć, a nie zgrze szył, źle czy nić, a nie uczy nił.255 – Lecz to na le ży
przyjąć o człon kach, al bo czę ścio wo o gło wie, czę ścio wo o człon kach; 
o gło wie: nie zgrze szył oraz nie uczy nił zła; o człon kach: mógł zgrze szyć,
oraz źle czy nić.

Roz dział 4 (37)

Czy Bóg mógł przy jąć czło wie ka płci żeń skiej. Zwy kli ta kże py tać,
cho ciaż z cie ka wo ści, nie któ rzy, czy Bóg mógł przy jąć ludz ką na tu rę według
płci żeń skiej. – Nie któ rzy są dzą, że mógł przy jąć czło wie ka w płci żeń skiej,
a przy jął w mę skiej; lecz sta ło się do god niej i sto sow niej, by na ro dził się 
z nie wia sty, a przy jął mę żczy znę, że by tak uka za ne zo sta ło uwol nie nie płci
oboj ga. Stąd Au gu styn w księ dze 84 Qu aestio num:256 „Uwol nie nie czło wie -
ka po win no oka zać się w obu płciach. Więc po nie waż trze ba by ło przy jąć
mężczyznę, bo ta płeć jest chlubniejsza, wynikło z tego, żeby uwolnienie płci
żeń skiej stąd się oka za ło, iż ten mę żczy zna zo stał zro dzo ny z nie wia sty.”
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252 Glos sa in ter li ne aris, do Ps 5,5: i zo ba czę, że nie je steś ty Bo giem, chcą cym nie prawo -
ści: „być Bo giem i upodo bać nie pra wość, ni gdy nie zgo dzą się” (co dex Lau ren ti nus Pl.
XVII.4, karta 136; u Mikołaja z Liry, III,93a; również u Mistrza do tego urywka, PL 191,96 D).

253 Zo bacz wy żej: Księ ga II, Dystynkcja 25, roz dział 3 (tom I, s. [463]).
254 Zo bacz J 3,34: Bo nie pod mia rą da je Bóg Du cha.
255 Syr 31,10.
256 Za gad nie nie 11 (PL 40,14; CCL 44 A,18), gdzie i ury wek bez po śred nio na stę pu ją cy.



„Mą drość prze to Bo ga, któ ra na zy wa się jed no ro dzo nym Sy nem, przy-
jąwszy czło wie ka” w ło nie i z ło na Dzie wi cy, za po wie dzia ła uwol nie nie 
czło wieka.”

[84] DYS TYNK CJA XIIIb

Roz dział je dy ny (38).

1. Czy Chry stus we dług na tu ry ludz kiej w mą dro ści i ła sce mógł
po stę po wać, al bo po stę po wał. Wie dzieć prócz te go na le ży, że Chry stus
od sa me go po czę cia otrzy mał peł nię ła ski ja ko czło wiek, któ re mu Duch
da ny jest nie pod mia rą,257 i w któ rym miesz ka ca ła peł nia Bó stwa 
cie le śnie.258

2. Ja kim spo so bem mó wi się, że peł nia Bó stwa miesz ka w Chry -
stu sie. Tak zaś miesz ka, jak mó wi Au gu styn Ad Dar da num,259 że wszel kiej
ła ski jest peł ny; nie tak miesz ka w świę tych. Jak „w na szym cie le jest we
wszyst kich człon kach czu cie, lecz nie tak jak w gło wie: tam bo wiem i wzrok
jest i słuch i węch i smak i do tyk, w po zo sta łych zaś jest tyl ko do tyk”; tak 
i w Chry stu sie miesz ka ca ła peł nia Bó stwa, po nie waż on jest gło wą, w któ -
rej są wszyst kie zmy sły; sam do tyk zaś jest w świę tych, któ rym da ny jest
duch we dług mia ry, gdy wzię li z je go peł no ści.260 – Jak poj mu je się: z peł -
no ści je go wzię li śmy. Wzię li zaś z je go peł no ści nie we dług isto ty, lecz
we dług po do bień stwa, po nie waż ni gdy tę sa mą istot nie, lecz po dob ną
wzię li ła skę.

3.c Dzie cię więc owo od sa me go po czę cia by ło peł ne mą dro ści i ła ski.261

Dla te go Je re miasz słusz nie po wia da:262 Bo Pan stwo rzył no wą rzecz na
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b Dystynkcje  13-14: zo bacz L. Ott, Unter su chun gen 375-378; A. M. Lan graf, Das Wissen
der Se ele Chri sti, w Do gmen ge schich te, II -2,44-131; co do po przed ni ków na sze go Mi strza
zo bacz ta kże sze reg stu diów K. San tia go Ote ro, z nich nie któ re wska za ne są ni żej. – Nu mer
1: Nie któ re wy ra zy odsłania ją wpływ Sum ma sen ten tia rum, I,16, (PL 171,1100 A; 176,73
C). – Nu mer 2: Z Glos sa na Kol 2,9 (PL 192,273 A), czę ścio wo za war ta w sło wach Au gu sty -
na (z Flo ru sa, 657 A), czę ścio wo w pa ra fra zach Gil ber ta.

257 J 3,34.
258 Kol 3,9.
259 Epi sto la 187, roz dział 13, n. 40 (PL 33,847; CSEL 57,117).
260 J 1,16: A z peł no ści je go my wszy scy śmy wzię li. Zo bacz: Glos sa in ter li ne aris do tego

uryw ka: „Po nie waż je mu duch da ny jest nie we dług mia ry, nam przez nie go we dług mia ry”
(u Mi ko ła ja z Li ry V,188v; tekst po pra wio ny we dług rę ko pi su Ber liń skie go, teo lo gicz ne go
ła ciń skie go Nr 112, kar ta 125 ver so; Wa ty kań skie go, Chi gi A. VIII.248, k. 430 rec to).

c Nu me ry 3-5 (aż do po wa gi Grze go rza) opar te są na Sum ma sen ten tia rum (miej sce
przy to czo ne); zo bacz: H. San tia go Ote ro, La ac ti vi dad sa pien cial de Chri sto en cu an to
hom bre en la „Sum ma de las sen ten cias”, w Ri vi sta Española de teo lo gia 28(1968)80n.

261 Łk 2,40.
262 Jr 31,22.



ziemi: bia ło gło wa [85] ogar nie mę ża, po nie wa ż263 w ło nie Dzie wi cy istniał
do sko na ły mę żczy zna, nie tyl ko dla du szy i cia ła, lecz ta kże dla mą dro ści 
i ła ski, któ rej był pe łen.

4. Po wa gę przed kła da, któ ra zda je się prze czyć. Te mu zda niu zaś
wy da je się prze czyć to, co czy ta się w Ewan ge lii Łu ka sza:264 Je zus po mna -
żał się w mą dro ści, w la tach i w ła sce u Bo ga i lu dzi. Je że li bo wiem
pomna żał się w mą dro ści i ła sce, nie wy da je się, że od po czę cia miał pełnię
ła ski bez mia ry. 

5.d Wy ja śnie nie po wa gi. Na co za iste mo żna po wie dzieć, że on ja ko czło -
wiek, tak wiel ką od po czę cia wziął peł nię mą dro ści i ła ski, że Bóg peł niej szej
dać mu nie mógł; a jed nak praw dzi wie mó wi się, że po stę po wał w mą dro ści
i ła sce: wprawdzie nie w sobie, lecz w innych, którzy dzięki jego mądrości 
i łasce postępowali, gdy im da ry mą dro ści i ła ski zgod nie ze wzrostem wieku
co raz bar dziej ujaw niał. – Grze gorz. Stąd Grze gorz w pew nej ho mi lii po wia -
da:265 „Zgodnie z naturą człowieka pomnażał się w mądrości: nie że ten z cza- 
sem mą drzej szy, kto od pierw szej go dzi ny po czę cia pe łen był du cha mą dro -
ści, lecz tę mądrość, której był pełen, innym z czasem po trochu ukazywał.
Zgodnie z na tu rą czło wie ka: po mna żał się w la tach: z dzie cięc twa do mło -
dzień czo ści; zgod nie z na tu rą czło wie ka po mna żał się w ła sce: nie cze go sam
nie miał, z upływem czasu przyjmując, lecz dar łaski, który posiadał, objawiając;
u Bo ga i lu dzi: po nie waż na ile z po stę pem lat ob ja wiał lu dziom da ry ła ski
oraz mą dro ści, któ re w nim by ły, na ty le ich po bu dzał do chwa ły Bo żej; i tak
po mna żał się Bo gu Oj cu na chwa łę, a lu dziom na zba wie nie.” – W in nych
więc, nie w so bie, po mna żał się [86] w mą dro ści i ła sce. Stąd w tej sa mej
Ewan ge lii 266 chło piec ten na zwa ny jest pe łen mądro ści i ła ski. Tak więc mówi
się, że po mna żał się w mą dro ści i ła sce, jak mó wi się, że ja kiś dusz pa sterz po -
stę pu je w tro sce so bie po wie rzo nej, gdy przez je go sta ra nie in ni po stę pu ją.

6.e Po wy ższe mu zda je się sprze ci wiać, co mó wi Am bro ży. Gdzie
indziej jednak znajduje się zapis, że postępował według myślenia człowieka,
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263 Zo bacz: Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: „Od po czę cia, po nie waż we dług wzro -
stu wie ku...wi dać bę dzie, że po stę pu je w mą dro ści i wie ku, lecz do sko na ły mę żczy zna 
w ło nie nie wie ścim zwy czaj ny mi mie sią ca mi bę dzie za war ty” (u Mi ko ła ja z Li ry IV,135v); 
z Hie ro ni ma, do te go uryw ka (PL 24[1845]880 D; CSEL 59,397n; CCL 74,313).

264 Łk 2,52.
d No wa po wa ga pseu do Grze go rza zaj mu je miej sce po wa gi Be dy, któ ra znaj du je się 

w Sum ma sen ten tia rum. Tam gdzie ta Sum ma mó wi o po stę pie bi sku pa, nasz ar chi dia kon
da je za przy kład dusz pa ste rza.

265 Pod imie niem Grze go rza w Glos sa or di na ria na Łk 2,52 (u Mi ko ła ja z Li ry V,133a);
lecz w rze czy wi sto ści jest Be dy, In Evan ge lia, I, ho mi lia 12 (PL 94,67 C – 68 A; ho mi lia 19
w CCL 122,139n).

266 Zo bacz: Łk 2,40.
e Po wa ga Am bro że go czę ściej jest przy ta cza na (nie kie dy w po sta ci skró co nej) przez

scho la sty ków współ cze snych Lom bar do wi: na przy kład przez Pio tra Abe lar da, Sic et non,
roz dział 73 (PL 178,1444 B -C) oraz przez au to ra za gad nień w rę ko pi sie Clm 7972, kar ta 24
rec to -ver so (o któ rym zo bacz: H. San tia go Ote ro, La ac ti vi dad, 78 i 82n); nie znaj du je się
jed nak w Sum ma sen ten tia rum, itd.



tak jak po stę po wał w wie ku czło wie ka. Tak bo wiem mó wi Am bro ży 
w III księ dze De Spi ri tu Sanc to:267 „Bóg przy jął do sko na łość na tu ry ludz -
kiej. Przy jął myśle nie czło wie ka, lecz nie był na dę ty myśleniem cia ła.268

W myśleniu czło wie ka na zwał du szę str wo żo ną;269 w myśle niu człowie ka
łak nął i pro sił;270 w myśle niu czło wie ka po mna żał się, jak jest na pi sa ne:271

Je zus po mna żał się w mą dro ści, w la tach i w ła sce u Bo ga i u lu dzi. Jakim
spo so bem po mna żał się w mą dro ści Bo żej? Prze cież po mno że nie wie ku 
i po mno że nie mą dro ści jest ludz kie. Dla te go wspo mniał o la tach, abyś
wie rzył, iż po wie dzia ne jest ja ko o czło wie ku: wiek bo wiem jest cia ła, 
a nie bo sko ści. Prze to je że li po mna żał się w wie ku czło wie ka, po mna żał
w mą dro ści czło wie ka. Myśle nie zaś po mna ża ło się; po nie waż myśle nie,
dla te go mą drość.” – O dwu myśleniach Chry stu sa, mia no wi cie dwo ja -
kiej mą dro ści. „Któ re myśle nie po mna ża ło się? Je że li  ludz kie, więc ono
zo sta ło przy ję te; je że li Bo skie, więc zmien ne przez po stęp: co bo wiem
postę pu je, zmie nia się na lep sze. Lecz to, co jest bo skie, nie zmie nia się;272

co więc zmie nia się, nie jest bo skie. Myśle nie więc po mna ża ło się ludz kie:
więc przy jął myśle nie ludz kie.” „Nie mo gła wzmoc nić się moc Bo ga, ani
Bóg wzro snąć, ani głę bo kość mą dro ści Bo ga się na peł nić.273 Ta więc, która
się na peł nia ła, by ła nie Bo ża, lecz na sza mą drość. Jak bo wiem na peł niał
się ten, co zstą pił, aby na peł nić wszyst ko? W ja kim zaś myśleniu po wie -
dział Iza jasz, że oj ca dzie cię nie zna ło al bo mat ki? Na pi sa ne jest bo wiem:274

Pier wej niź li dzie cię bę dzie umia ło na zy wać oj ca swe go i mat kę swo ją,
otrzy ma łu py Sa ma rii. Mą dro ści bo wiem Bo ga rze czy przy szłe [87] i ukry -
te nie my lą; nie świa do me zaś dzie cięc two, przez ludz ką za iste nie świa do -
mość, nie zna te go, cze go się jesz cze nie nauczy ło.” – Lecz po wia dam
trze ba się strzec, kie dy przy pi su je my Chry stu so wi dwa za sad ni cze myśle -
nia, al bo po dwój ną mą drość, by śmy Chry stu sa nie po dzie li li. Czy dzie li -
my Chry stu sa, gdy wiel bi my za rów no je go Bó stwo jak i cia ło? Czy wte dy,
gdy w nim czci my ob raz Bo ga i Krzyż, dzie li my go? Apo stoł za iste, któ ry 
o nim po wie dział:275 Bo cho ciaż ukrzy żo wa ny był ze sła bo ści, ale ży je 
z mo cy Bo żej, ten sam po wie dział:276 Czyż po dzie lo ny jest Chry stus? Czy
też dzielimy go, gdy mówimy, że przyjął duszę rozumną i pojemną naszego
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267 Ra czej w księ dze De in car na tio nis do mi ni cae sa cra men to, roz dział 7, nn. 71-76 (PL
16[1845]836 B – 837 D; CSEL 79,260-263), z nie któ ry mi opusz cze nia mi.

268 Zo bacz: Kol 2,18: na dę ty zmy słem cia ła swe go.
269 Zo bacz J 12,27.
270 Mt 4,2: Po tem łak nął; Łk 22,32: Ale ja pro si łem za to bą.
271 Łk 2,52.
272 Zo bacz: Lb 23,29: Nie jest Bóg... ja ko syn czło wie czy, że by się od mie niał; Ml 3,6:

Bom ja Pan, a nie od mie niam się.
273 Zo bacz: Rz 11,33.
274 Iz 8,4.
275 2 Kor 13,4.
276 1 Kor 1,13.



umy słu? Bo sam Bóg Sło wo nie był w swym cie le dla du szy ro zum nej i po -
jem nej umy słu; lecz przyj mu jąc duszę ro zum ną i po jem ną umy słu, i ludz -
ką i tej sa mej sub stan cji, któ rej są na sze du sze, oraz cia ło na sze mu
po dob ne,277 i te jże sa mej sub stan cji, któ rej jest na sze cia ło, był też do sko -
na łym czło wie kiem.”

7.f O poj mo wa niu po wy ższych słów. Te sło wa Am bro że go trze ba roz -
pa trzyć z po bo żną sta ran no ścią. One ze stro ny czło wie ka po ucza ją i oświe -
ca ją nie wie dzę, ze stro ny błą dze nia źle po ję te do star cza ją za rze wia.

8. O dwo ja kiej mą dro ści Chry stu sa: zro dzo nej i stwo rzo nej. W nich
bo wiem jaw nie prze ka zu je się, że dwa są w Chry stu sie głów ne myśle  nia,
czy li dwo ja ka mą drość. A przez to jed ność i po je dyn czość oso by nie dzie li
się, lecz we dług dwóch na tur, ma dwie mą dro ści: jed ną nie stwo rzo ną lecz
zro dzo ną, któ rą sam jest; dru gą niezro dzo ną, lecz stwo rzo ną oraz przez
łaskę mu udzie lo ną. Bo Iza jasz o tym świad czy:278 Spo cznie na nim duch
Pań ski, duch mą dro ści i ro zu mu itd. Du chem prze to mą dro ści i ro zu mu,
to jest mą dro ścią i ro zu mem dar mo przez Du cha Świę te go da nym, Chry -
stus był mą dry we dług du szy; we dług Bó stwa zaś mą dry był mą dro ścią zro -
dzo ną, [88] któ rą sam jest. I jak na ile jest Bo giem, jest do bry do bro cią
na tu ry, któ rą sam jest, i spra wie dli wy spra wie dli wo ścią na tu ry, któ rą sam
jest, tak mą dry mą dro ścią na tu ry, któ rą sam jest. Du sza zaś je go, jak jest
do bra i spra wie dli wa, do bro cią al bo spra wie dli wo ścią dar mo da ną, którą
on lub ona nie jest, tak mą dra jest mą dro ścią dar mo da ną, któ rą ona nie
jest. I cho ciaż dwo ja ka jest w Chry stu sie mą drość, to jed nak jed na i ta sama
jest oso ba. Ona na ile jest Bo giem, al bo na ile jest na tu rą Bo ską, mądra jest
mą dro ścią wiecz ną.279
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277 Zo bacz: Rz 8,3: w po do bień stwie grzesz ne go cia ła.
f Nu mer 7-8. Tu wy pa da za zna czyć wy ja śnie nie z Glos sa pseu do -Pio tra z Po itiers: 

„To sło wa Am bro że go. Tu Mistrz wsta wia swo je sło wa, po nie waż Am bro ży roz dział ten
bardzo trud no opra co wał, oraz że po wie dział o dwo ja kiej mą dro ści Chry stu sa i ja śniej wyło -
żył, ja kim spo so bem Chry stus nie jest po dzie lo ny. – W na stęp nym zaś roz dzia le [nu mer 9]
wy raź nie roz ró żnia, jak na le ży to ro zu mieć o po stę pie myślenia Chry stu sa, po nie waż Am -
bro ży zda je się po wy ższej po wa dze za prze czać, Na le ży jed nak za zna czyć, że w tym roz dzia -
le [nu mer 8] mistrz za warł coś, co sam twier dził, gdy po raz pierw szy te Sen ten cje czytał,
lecz jak dzie kan Piotr świad czy, że sły szał, gdy czy tał po raz dru gi, od rzu cił to i oświad czył,
że po wie dział to ra czej za po glą dem in nych, niż od sie bie. Po wie dział bo wiem, że oso ba
Chry stu sa, na ile jest Bo giem, mą dra jest mą dro ścią zro dzo ną, to jest sa mym so bą, cze go
póź niej za prze czył” (rkp „n”, k. 43c; rkp „p”, k. 83c); zo bacz: I. Bra dy, Pe ter Man du ca tor
and the Oral Te achings of Pe ter Lom bard, w An to nia num 41(1966)474, oraz Wstęp do
tomu I, s. [127*]n. Praw da te go twier dze nia uka zu je się w ró żnych od czy tach rę ko pi sów.
Na le ży też za uwa żyć, że Wal ter ze Świę te go Wik to ra wy ka zu jąc błę dy Lom bar da prze krę ca -
ją ce go praw dę (tak brzmi je go ru bry ka), ten ury wek przy ta cza w po sta ci pier wot nej, a nie
we dług póź niej szej po praw ki (Con tra IV La by rin thos Fran ciae IV, Ad di ta men ta po ste riora;
wyd. P. Glo rieux, Ar chi ves d’hi sto ire do ctr. et litt. 19[1952]318, li nia 24-30).

278 Iz 11,2.
279 Zobacz: Sentencji, Księga pierwsza, Dystynkcja 32, rozdziały 2-5, zwłaszcza rozdział 5.



Od czyt wtór ny
mia no wi cie mą drość nie zro dzo na,
którą jest Oj ciec, oraz mą drość, któ ra
nie jest nie zro dzo na, któ ra wspól na
jest trzem oso bom; jed nak nie dwo ja -
ka mą drość, po nie waż nie jest in ną 
i in ną mą dro ścią, mą drość nie zro dzo -
na, któ rą tyl ko Oj ciec jest, oraz mą -
drość, któ rą wspól nie Oj ciec jest i Syn
i Duch Świę ty.

Za pis pier wot ny
mia no wi cie mą drość zro dzo na, to jest
ona sa ma, i mą drość, któ ra nie jest
zrodzo na, któ ra wspól na jest trzem
osobom; jed nak nie dwo ja ka mą drość,
po nie waż nie jest in ną i in ną mą dro -
ścią, mą drość zro dzo na, któ rą jest tyl -
ko Syn, i mą drość któ rą wspól nie
Oj ciec jest i Syn i Duch Świę ty.

Na ile więc ta sa ma oso ba jest czło wie kiem, to zna czy bra ny ja ko czło -
wiek, al bo na ile jest z du szy i cia ła, mą dry jest mą dro ścią dar mo wą. Mą dry
jest więc myśleniem ludz kim i Bo skim.

9. Jak na le ży poj mo wać to: myśle nie ludz kie po stę po wa ło. Lecz 
z ja kie go źró dła na le ży za czerp nąć zro zu mie nie te go zwro tu: myślenie ludz -
kie po stę po wa ło? Am bro ży wy da je się otwar cie wpa jać, że [89] Chry stus
we dług ludz kie go myśle nia po stę po wał oraz że je go nie mow lęc two by ło
po zba wio ne po zna nia, i nie znał oj ca i mat ki: cze go ani Ko ściół nie przyj -
mu je, ani po wy ższe po wa gi nie cier pią, by tak poj mo wać. Lecz zaiste można
tak przy jąć, że by we dług pa trze nia lu dzi oraz prze ja wu je go myśle nia,
mówio no, iż Chry stus po stę po wał. Po stę po wa ło więc w nim ludz kie myśle -
nie we dług prze ja wów oraz po glą du in nych lu dzi. Tak rów nież mó wi się,
że oj ca i mat ki nie znał w nie mow lęc twie, po nie waż tak się miał i za cho wy -
wał, jak by zna jo mo ści nie miał.

DYS TYNK CJA XIV

Roz dział 1g (39)

1. Czy du sza Chry stu sa ma mą drość rów ną z Bo giem i czy wie
wszyst ko co Bóg. Tu trze ba za py tać, sko ro du sza Chry stu sa jest mą dra
dar mo wą mą dro ścią, czy ma mą drość rów ną Bo gu, czy li mia ła lub ma zna -
jo mość wszyst kich rze czy, to zna czy, czy wie wszyst ko, co Bóg wie.

2. Po gląd nie któ rych. Nie któ rym po do ba się,280 że ani rów nej z Bo giem
nie ma wie dzy, ani nie wie wszyst kie go, co Bóg, „po nie waż stwo rze nie 
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g Źró dło te go za gad nie nia znaj du je się w Sum ma sen ten tia rum, I,16 (PL 171,1100 
C – 1101 C; 176,74 A -D), skąd wie le jest do słow nie za czerp nię te w nu me rach 1-2, 4-5.
Jednak ani Wal ter z Mau re ta nii, (któ ry był źró dłem dla Sum ma sen ten tia rum), ani sa ma
Sum ma sen ten tia rum „nie wpro wa dza ją po wag” przed ło żo nych w n. 2 (oprócz słów
Aposto ła do Ko ryn tian), ani „wie lu in nych uza sad nień i po wag.”

280 Tak Wal ter z Mau re ta nii, Epi sto la ad Hu go nem de Sanc to Vic to re (PL 186,1052 B –
1054 B); o któ re go na uce zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur,



w ni czym nie do rów nu je Stwór cy.”281 – Wpro wa dza ją uza sad nie nie.
Skoro więc owa du sza jest stwo rze niem, nie do rów nu je Stwór cy w ni czym:
a więc i nie w mą dro ści. Prze to nie [90] ma mą dro ści rów nej z Bo giem 
i nie wie wszyst kie go, co Bóg. – Rów nież, je że li ta du sza ma mą drość równą
z Bo giem, prze to Bóg nie we wszyst kich do brach ma więk szy do sta tek niż
je go stwo rze nie. – Wpro wa dza ją też po wa gi. Aby to udo wod nić wpro wa -
dza ją też po wa gi. Mó wi bo wiem Pro rok w oso bie czło wie ka przy ję te go:282

Prze dziw na dla mnie jest wie dza two ja, i nie do się gnę jej. Wy ja śnia jąc 
to Ka sjo dor rze cze:283 „Uka zu je się praw da ludz kie go sta nu, po nie waż czło -
wiek przy ję ty nie mo że do rów nać sub stan cji Bo żej w wie dzy i w czymś
innym.” – Rów nież Apo stoł po wia da:284 Nikt nie wie, co jest w Bo gu, je no
Duch Bo ży, któ ry sam wszyst ko wy pa tru je, i głę bo ko ści Bo że. – Na tych 
i in nych wie lu uza sad nie niach i po wa gach opie ra ją się ci, któ rzy twier dzą,
że du sza Chry stu sa nie ma rów nej z Bo giem wie dzy, ani nie wie wszyst kie -
go, co Bóg; bo je że li wszyst ko wie, co Bóg, prze to umie stwo rzyć świat,
umie też stwo rzyć sie bie sa mą.

3. Od po wiedź za wie ra ją ca osta tecz ne roz strzy gnię cie za gad nie nia.
Od po wia da jąc im, mó wi my, że du sza Chry stu sa przez mą drość dar mo
daną, w Sło wie Bo żym z któ rym jest zjed no czo na, któ re do sko na le poj mu -
je, wie wszyst ko, co Bóg wie, lecz nie wszyst ko mo że, co mo że Bóg; i nie
tak ja sno i przej rzy ście wszyst ko poj mu je jak Bóg; i dla te go nie do rów nuje
swe mu Stwór cy w wie dzy, cho ciaż wszyst ko wie, co i on. I mą drość jej nie
jest rów na mą dro ści Bo ga, po nie waż ona jest wie le god niej sza, god niej 
i do sko na lej wszyst ko poj mu je niż mą drość tej du szy. Prze to i w wie dzy
Bóg ma więk szą zdol ność niż ta du sza, któ ra jest god niej sza od wszel kie go
stwo rze nia.

4. Owo zaś Apo sto ła, co wpro wa dza ją:285 Nikt nie wie, co jest w Bogu,
je no Duch Bo ży, któ ry sam wszyst ko wy pa tru je, prze ma wia za na mi. Bo
Apo stoł za raz do da je:286 My zaś Du cha Bo że go ma my, aby wy ka zać, że
przez Du cha, któ re go miał, zna głę bo ko ści Bo ga. Lecz owa du sza mia ła
Ducha Bo że go przed wszyst ki mi, jej nie pod mia rą dał Bóg Du cha, jak
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340-347; te nże, Wal ter von Mor ta gne und Pe trus Lom bar dus in ih rem Verhältnis 
zu einan der, w Mélan ges J. de Ghel linck II,651n; oraz H. San tia go Ote ro, Gu al te rio de
Mortagne (+1174) y las con tro ver sias cri sto lo gi cas del si glo XII, in Re vi sta Española 
de teo lo gia 27(1967)271-283.

281 Słowa są Waltera (PL 186,1053 A); zobacz: Augustyn, De natura et gratia, rozdział 33,
n. 37: „Na wet gdy by by ła w nas tak wiel ka spra wie dli wość, że ni cze go by do niej nie mo żna
by ło do dać, stwo rze nie nie do rów na Stwór cy (PL 44,265; CSEL 60,261).

282 Ps 138,6.
283 Do te go  uryw ka (PL 70,985 D; CCL 98,1244); z Glos sa Mi strza do te go uryw ka (PL

191,1218 B).
284 1 Kor 2,10-11.
285 I Kor 2,10-11.
286 Zo bacz: 1 Kor 2,12.



powie dział Jan Ewan ge li sta;287 prze to da ry Du cha Świę te go mia ła bez miary;
więc i mą drość. Wszyst ko prze to wie dzia ła owa du sza. Gdy by bo wiem
pewne rze czy wie dzia ła, in nych nie, nie mia ła by wie dzy bez mia ry. Lecz
posia dła wie dzę bez mia ry; prze to wszyst ko wie.

[91] 5. Rów nież Ful gen cjusz w pew nym ka za niu 288 wie le wpro wa dza,
czym po twier dza, że owa du sza ma zna jo mość wszyst kich rze czy, ko rzy sta -
jąc z po wa gi Apo sto ła mó wią ce go:289 W któ rym są ukry te wszyst kie skar -
by mą dro ści i umie jęt no ści. – Co mo żna ta kże udo wod nić ro zu mem w ten
spo sób: Nic nie wie ktoś dla te go, że je go du sza nie wie; lecz Chry stus, jak
wszy scy przy zna ją, wszyst ko wie; więc du sza je go wszyst ko wie.

6. Na to zaś co mó wią: „Je że li wszyst ko wie, prze to umie stwo rzyć świat,
al bo sie bie sa mą”, od po wia da my, że ma zna jo mość stwo rze nia świa ta, lecz
nie moc; i stwo rze nia du szy, i wie ja kim spo so bem Bóg ją sa mą stwo rzył;
ma więc zna jo mość sie bie stwo rzo nej, a nie sie bie ma ją cej być stwo rzo ną,
po nie waż stwo rzo na nie ma być, lecz stwo rzo na jest.

Roz dział 2 (40).

1h. Dla cze go Bóg nie dał jej mo cy wszyst kie go jak wie dzę. Je że li zaś
py ta się, dla cze go Bóg nie dał jej mo cy czy nie nia wszyst kie go jak dał
wiedzę, mo żna od po wie dzieć, po nie waż na tu ral nie jest po jem na wie dzy, 
i dla te go sto sow nie zo sta ło jej bez mia ry da ne to, cze go ona na tu ral nie jest
po jem na. Nie zo sta ła zaś jej da na moc czy nie nia wszyst kie go, co Bóg czyni,
by nie uzna no, że jest wszech mo gą ca, a przez to, że jest Bo giem. Ale mo że
i nie mógł Bóg dać jej wła dzy czy nie nia wszyst kie go, cho ciaż moc uczy nie -
nia cze goś, cze go nie mo że uczy nić. – Tak więc du sza Chry stu sa wie wszyst -
ko, co Bóg w Sło wie Bo żym, co ja śniej i bar dziej obec nie od wszel kie go
stwo rze nia kon tem plu je, ja ko zjed no czo na z tym, w któ rym też anio ło wie
po zna ją za rów no to, co jest Bo że, jak to, co jest przy szłe.

2. Jak na le ży poj mo wać pew ne sło wa Am bro że go o Łu ka szu. Lecz
je że li ta du sza nie ma tak wiel kiej mo cy jak Bóg, ani czło wiek przy ję ty tak
wiel kiej mo cy jak i Bóg, jak więc poj mu je się owo Am bro że go o Ewan ge lii
Łu ka sza,290 gdzie anioł mó wi o ma ją cym się na ro dzić sy nu Dzie wi cy:291

Ten bę dzie wiel ki, a bę dzie zwa ny Sy nem Naj wy ższe go: „Nie [92] dla tego,
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287 J 3,34; zo bacz wy żej, Dystynkcja 13, n. 1-2.
288 Ra czej w Epi sto la 14 (ad Fer ran dum), za gad nie nie 3, n. 29 (PL 65,418 D; CCL

91,421).
289 Kol 2,3.
h Pierw sza część opar ta na Sum ma sen ten tia rum, I, roz dział 16 (PL 171,1101 C; 176,

74 D).
290 Glos sa or di na ria na Ewan ge lię Łu ka sza, I, 32 (u Mi ko ła ja z Li ry V, 125a), pod imie -

niem Be dy i Am bro że go (w ru bry ce mar gi nal nej); jest zaś Be dy, In Evan ge lia, I, ho mi lia 1
(PL 94,11 C -D; ho mi lia 3 w CCL 122,16,n).

291 Łk 1,32.



po wia da, wiel ki bę dzie, że przed na ro dze niem z Dzie wi cy wiel ki nie był,
lecz po nie waż moc, któ rą Syn Bo ży ma na tu ral nie, ja ko czło wiek miał 
w cza sie otrzy mać, by jed ną oso bą był czło wiek i Bóg.” Oto otwar cie mówi,
że ja ko czło wiek miał w cza sie otrzy mać moc, któ rą Syn Bo ży miał na tu -
ralnie.

3. Lecz je że li czło wiek miał przy jąć tę moc, prze to al bo oso ba, al bo na -
tu ra czło wie ka. Lecz nie oso ba, po nie waż za wsze mia ła i ma; więc na tu ra.
Je że li na tu ra, prze to du sza; bo o cie le wia do mo, że przy jąć nie mo że. – 
Do te go mó wi my, że o oso bie trze ba to przy jąć, lecz nie na ile jest Bo ga,
co wię cej, na ile jest oso bą czło wie ka. Jed na jest bo wiem oso ba Bo ga i czło -
wie ka, Sy na Bo ga i sy na czło wie ka; któ ra na ile jest oso bą Bo żą, za wsze 
i na tu ral nie mia ła wszech moc; lecz na ile jest czło wie ka, nie za wsze ist niała.
Ta więc oso ba, któ ra za wsze by ła Bo ga, mia ła się stać oso bą czło wie ka; 
i we dług te go, że mia ła stać się oso bą czło wie ka, mia ła w cza sie przy jąć
moc, któ rą na tu ral nie i za wsze mia ła ja ko oso ba Bo ga. – We dług te go roz -
ró żnie nia to i po dob ne mo żna za iste przy jąć; któ re to roz ró żnie nie w wielu
ar ty ku łach za gad nie nia jest ko niecz ne, wbrew za wi łe mu wie lo mów stwu
niektórych. Lecz „gdy wiadomo o rzeczach, daremny jest spór w słowach”.292

DYS TYNK CJA XVI

Roz dział 1 (41).

1.k O bra kach czło wie ka, któ re Chry stus przy jął w ludz kiej na turze.
Te go też nie na le ży po mi jać, że Syn Bo ga na tu rę czło - [93] wie ka przy jął
cier pię tli wą, du szę cier pię tli wą, cia ło cier pię tli we i śmier tel ne. Bo że by
wyka zać, że ma praw dzi we cia ło, przy jął bra ki cia ła:293 głód i pra gnie nie 
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292 Po wa gę tę ja ko Au gu sty na przy jął Mistrz z Sum ma sen ten tia rum, I,15 (PL 171,1097
D; 176,71 B); a być mo że do łą czył z niej ru bry kę: Au gu styn w księ dze o Trój cy (któ ra znaj -
du je się w rę ko pi sach ABLM NOT); nie jest zaś z De Tri ni ta te Au gu sty na. Zo bacz jed nak:
Augu sty na, Con tra Aca de mi cos, II, roz dział 10, n. 24; po tem roz dział 11, n. 25: „Za ka zał ci
[Ali piusz], sko ro rzecz jest wia do ma, po ru szać za gad nie nie o sło wach”; oraz III, roz dział
13, n. 29: „Uczył bo wiem mnie [mó wi Au gu styn], sko ro rzecz jest wia do ma... o sło wa nie
na le ży się spie rać” (PL 32,930, 931, 949; CSEL 63,40, 41, 68n); a ta kże i to sto sow niej,
Episto la 238 (ad Pa scen tium), n. 4: „Cóż bo wiem jest bar dziej kłó tli we, niż gdzie rzecz jest
wia do ma, spie rać się o na zwę [mia no wi cie: ho moúsion]?” (PL 33,1040; CSEL 57,536).

I Zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen, 213-234; oraz te goż, Wal ter von Mor ta gne und
Petrus Lom bar dus in ih rem Verhältnis zu einan der, w Mélan ges Jos. De Ghel linck, II,649-
651; tu i tam wy ka zu je, że Wal ter sta no wi źró dło dla Lom bar da, jed nak za po śred nic twem
Sum ma sen ten tia rum, I,17 (PL 171,1101 C – 1102 B; 176,75 A -C), do nie go Mistrz wie le
in ne go do łą czył.

k Z Sum ma sen ten tia rum, I,17 (PL 171,1101 C; 176,75 A).
293 Zo bacz: Au gu styn, Epi sto la 137 (ad Vo lu sia num), roz dział 3, n. 9 (PL 33,519; CSEL

44,107n).



i te go ro dza ju; a że by wy ka zać, że ma praw dzi wą du szę, przy jął bra ki duszy,
mia no wi cie smu tek, lęk, ból i te go ro dza ju.

2. Au gu styn. Wszel kie zaś czu cie jest du szy: bo nie cia ło czu je, lecz
dusza, uży wa jąc cia ła ja ko na rzę dzia. Stąd Au gu styn w księ dze XII Su per
Ge ne sim:294 „Nie cia ło czu je, lecz du sza przez cia ło, któ re go uży wa ja ko
zwia stu na do po twier dze nia w sa mej so bie, co z ze wnątrz jest zwia sto wa -
ne.” Jak więc du sza, to co jest ze wnątrz, przez cia ło ja ko na rzę dzie wi dzi
al bo sły szy, tak rów nież przez cia ło ja ko na rzę dzie coś złe go od czu wa, cze -
go bez cia ła by nie czu ła, jak głód i pra gnie nie oraz te go ro dza ju; dla te go
słusz nie na zy wa ją się one bra ka mi cia ła. Coś zaś czu je nie przez cia ło, a na -
wet bez cia ła, jak lęk i te go ro dza ju. Du sza więc od czu wa bó le, lecz nie któ -
re przez na rzę dzie cia ła, nie któ re zaś nie.295

3.l Jak zaś Chry stus przy jął praw dzi wą na tu rę czło wie ka, tak i praw dzi -
we bra ki czło wie ka, lecz nie wszyst kie. Przy jął bo wiem bra ki ka ry, ale nie
wi ny; jed nak nie wszyst kie bra ki ka ry, lecz te wszyst kie, któ re wy pa da ło mu
przy jąć ja ko czło wie ko wi, a nie przy no si ło uj my je go god no ści. Jak bo wiem
dla czło wie ka stał się czło wie kiem,296 tak dla nie go przy jął bra ki czło wie ka.
Przy jął bo wiem z na sze go, by nam dać ze swo je go, aby na sze usu nąć. Przyjął
bo wiem na szą sta rość, by wlać nam swo ją no wość. Przy jął na szą po je dyn -
czą sta rość, to jest ka ry, aby znisz czyć na szą po dwój ną, to jest sta rość ka ry
i wi ny.297

4.m Jak na le ży brać to, co mó wi Pa pież Le on. Po wa ga prze ka zu je,298

że „Pan nasz przy jął na sie bie wszyst kie sła bo ści na sze [94] prócz grze chu.”
Je że li się te go nie we źmie o tym tyl ko, co mu dla nas przy jąć na le ża ło, 
a nie by ło nie sto sow ne, oka że się błę dem. – Nie przy jął bo wiem ja kiejś nie -
świa do mo ści, cho ciaż jest pew na nie świa do mość, któ ra jest bra kiem a nie
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294 Roz dział 24, n. 51 (PL 34,475; CSEL 28-I,416).
295 Zo bacz: Au gu styn, Enar ra tio, in Psal mum 87, 4: Du sza mo ja na peł nio na jest złem

(PL 37,1110; CCL 39,1209); w Glos sa Mi strza do te go uryw ka: „Nie wa da mi, lecz bo le ścia -
mi, któ re du sza współ cier pi z cia łem. Bo bez du szy nie mo że być bo le ści cia ła. Bo leć zaś
du sza mo że, na wet gdy cia ło nie cier pi” (PL 191,811 D – 812 A).

l Na koń cu: zo bacz Glos sa Lom bar da na Rz 6,6 (PL 191,1405 A -B) gdzie znaj du je się
ostat ni ury wek.

296 Zo bacz: Sym bol Kon stan ty no po li tań ski w uję ciu li tur gicz nym: „On to dla nas lu dzi 
i dla na sze go zba wie nia zstą pił z nie ba”; DS 150.

297 Zo bacz: Au gu styn, De Tri ni ta te, IV, roz dzia ły 2-3 (PL 42,889n; CCL 50,163-166).
m Po wa ga Pa pie ża Le ona za czerp nię ta z Sum ma sen ten tia rum (jak wy żej); jest już 

u Wal te ra (zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen, 214, n. 2; i 226, n. 36). Ja ko że po przed ni cy
nasi (wy da nie ro ku 1916, s. 611) swo im zwy cza jem opu ści li ru bry kę i uzna li tu sło wa Ja na
Da ma sceń skie go, słusz nie zo sta li zga nie ni przez ba da czy: zo bacz. B. Gey er, Ver fas ser und
Ab fas sung sze it der so ge nan n ten Sum ma sen ten tia rum, w The olo gi sche Qu ar tal schrift
107(1926)92-94; L. Ott, Unter su chun gen 226, n. 36 oraz te goż, Wal ter von Mor ta gne und
Pe trus Lom bar dus, jak wy żej s. 651.

298 Zo bacz Ser mo 63, roz dział 4: „Wszyst kie bo wiem sła bo ści na sze, któ re z grze chu po -
cho dzą, przy jął, bez wspól no ty grze chu.” (PL 54,355 B).



grze chem, mia no wi cie nie świa do mość nie po ko nal na.299 Bo po ko nal na jest
grze chem, je że li jed nak do ty czy te go, co na le ży nam wie dzieć: są bo wiem
ta kie praw dy, któ rych wie dza nic nie da je, al bo nie świa do mość nie prze -
szka dza w zba wie niu, i mo że nie zna jo mość ta kich rze czy bra kiem nie jest.

5. Wia do mo zaś, że w nas jest nie świa do mość oraz trud ność chce nia 
i czy nie nia do bra, któ re na le żą do na szej nę dzy. Stąd Au gu styn mó wi w III
księ dze De li be ro ar bi trio:300 „Uzna wać błąd za praw dę, by błą dzić nie -
chcąc, a wo bec opo ru i udrę ki bó lu wię zów cie le snych, nie móc po wstrzy -
mać się od czy nów lu bie żnych, nie jest na tu rą czło wie ka usta no wio ne go,
lecz ka rą po tę pio ne go.” „Z tej nę dzy,301 jak naj słusz niej wy mie rzo nej grze -
szą cym, wy zwa la ła ska Bo ga, po nie waż czło wiek wol ną wo lą sa mo dziel nie
mógł upaść, ale nie po wstać. Do tej nę dzy na le ży nie świa do mość i trud -
ność, któ rej do zna je ka żdy czło wiek od po cząt ku swe go uro dze nia, i od
tego zła ka żdy tyl ko ła ską Bo ga jest uwal nia ny.” – Oto wy raź nie mó wi tu
Au gu styn, że nie świa do mość, przez któ rą ktoś nie chcą co błę dy za praw dę
uzna je, oraz trud ność przez któ rą nie mo że się po wstrzy mać od zła, na leży
do na szej nę dzy i jest ka rą czło wie ka. Jej jed nak Chry stus nie miał; prze to
nie przy jął wszyst kich bra ków na szej sła bo ści oprócz grze chu.

6. Że te go ro dza ju nie świa do mość i trud ność nie jest grze chem.
Lecz mo że ktoś po wie, że one nie są grze chem.302 – Te mu sprze ci wia się,
co zda je się prze ka zy wać Au gu styn, że mia no wi cie Bóg przed grze chem
mógł to bez wi ny, na po czą - [95] tku stwo rze nia czło wie ka, nadać czło -
wieko wi, by by ło dlań na tu ral ne, tak w księ dze Re trac ta tio ne s303 mó wiąc:
„Na wet gdy by nie świa do mość i trud ność by ły na tu ral ny mi pier wo ci na mi
czło wie ka, i tak nie trze ba by Pa na Bo ga ob wi niać, lecz go chwa lić.” Lecz
gdy by czło wiek miał to z na tu ry w pier wo ci nach, czyż by ły by w nim bra ki 
i ka ry? Gdy by brak al bo ka ra nada na mu by ła przed grze chem, wy da wa łoby
się, że nie spra wie dli wie z nim się po stę pu je, gdy by przed wi ną czuł ka rę.
– Dla te go za iste mó wi my, że one nie by ły bra ka mi i ka ra mi, je że li na tu ral -
nie by ły w czło wie ku; jak nie by ło dla czło wie ka przed grze chem, któ ry
jesz cze nie osią gnął ła ski, bra kiem czy wi ną, nie móc po stę po wać.304 Lecz
po przyjęciu łaski, przez którą mógł postępować i do czasu także postępował,
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299 O nie świa do mo ści po ko nal nej i nie po ko nal nej zo bacz II Księ gę Sen ten cji, Dystynk-
cję 20, roz dział 5, n. 4; a zwłasz cza Dystynkcję 22, roz dział 5, n. 1-2 (tom I, s. [432], [446].
Tu Mistrz prze ciw sta wia się tro chę na uce Sum ma sen ten tia rum, I,17 (PL 171,1101 C – 1102
B; 176,75 A -C).

300 Roz dział 18, n. 52 (PL 32,1296; CSEL 74,133); za po śred nic twem księ gi I Re trac ta -
tio nes, roz dział 9, n. 5 (PL 32,598; CSEL 36,45).

301 Au gu styn, Re trac ta tio nes, I, roz dział 9, n. 6 (PL 32,598; CSEL 36,46).
302 Tak au tor Sum ma sen ten tia rum, I,17 (PL 171,1101 D; 176,75 B), któ ry uczy, że „jak

po żą dli wość grze chem jest..., tak nie świa do mość jest grze chem, a jed nak nie jest po czy ty -
wa na, je że li nie za cho dzi lek ce wa że nie.”

303 Księ ga I, roz dział 9, n. 6 (PL 32,598; CSEL 36,46).
304 Zo bacz: Dru ga Księ ga Sen ten cji, Dystynkcja 24, roz dział 1, tom 1, s. [450]-[452].



a po tem z wła snej swo jej wi ny utra cił ją, i zgu bił za ra zem mo żność po stę -
po wa nia, bra kiem by ło mu i ka rą nie móc po stę po wać, czy li uni kać zła 
a czy nić do bro.

7. Wszyst kie więc bra ki na sze przy jął Chry stus, prócz grze chu, któ re
przy jąć, je mu by ło sto sow ne, a nam po ży tecz ne. Jest bo wiem wie le ro dza -
jów cho rób i wad cia ła, od któ rych jest zu peł nie wol ny. Te bo wiem bra ki,
któ re miał, przy jął al bo dla oka za nia praw dzi we go czło wie czeń stwa: jak lęk
i smu tek, al bo dla do peł nie nia dzie ła, dla któ re go przy szedł: jak cier pię tli -
wość i śmier tel ność, al bo dla dźwi gnię cia na dziei na szej z roz pa czy o nie -
śmier tel ność: jak śmierć.

8.n Że sa mą wo lą przy jął te bra ki, nie z ko niecz no ści swe go sta nu.
Przy jął zaś te bra ki nie z ko niecz no ści swe go sta nu, lecz z wo li zmi ło wa -
nia.305 Bra ki miał praw dzi we, tak jak i my, lecz nie z te go sa me go po wo du.
My bo wiem za cią ga my te bra ki z grze chu pier wo rod ne go, jak wska zu je
Apostoł mó wiąc:306 Cia ło wpraw dzie umar łe jest dla grze chu, to jest ma
w so bie ko niecz ność umie ra nia. Chry stus zaś nie z grze chu miał te go rodza -
ju bra ki, po nie waż bez grze chu jest [96] po czę ty i na ro dzo ny i ob ra cał się
na zie mi.307 Lecz z sa mej wo li zmi ło wa nia prze niósł z na sze go na sie bie
praw dzi wą sła bość, tak jak przy jął praw dzi we cia ło; któ re mógł przy jąć bez
wszel kiej sła bo ści, tak jak przy jął je bez wi ny.

9.o Po wa ga mi do wo dzi, że Chry stus ja ko czło wiek praw dzi wie
odczu wał i oba wiał się bó lów, wbrew nie któ rym te mu prze czą cym.
Lecz po nie waż znaj du je się, że nie któ rzy 308 o czu ciu w mę ce czło wie czeń -
stwa Chry stu sa źle my śle li, twier dząc, że Chry stus czło wiek zniósł po do -
bień stwo i ob raz mę ki oraz bó lu, lecz nie czuł żad ne go w ogó le bó lu al bo
mę ki, prze ko nu jąc ich świa dec twa mi po wag, uczyń my nie wąt pli wym to, 
co wy żej po wie dzie li śmy.
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n Źró dła wy star cza ją co wska za ne są w przy pi sach do da nych do tek stu. Zo bacz ta kże:
Hu go ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis chri stia nae fi dei, II,1, roz dział 7 (PL 176,389
D), któ ry jed nak nie po wi nien być za li cza ny do źró deł.

305 Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum 87,4: „Te zaś uczu cia ludz kiej sła bo ści, jak i sa mo
cia ło... oraz śmierć... nie z ko niecz no ści sta nu, lecz z wo li zmi ło wa nia przy jął.” (PL 37,1111;
CCL 39,1209); w Glos sa Lom bar da do te go uryw ka (PL 191,812 A -B).

306 Rz 8,10; Glos sa Mi strza do te go uryw ka: umar łe, „to jest ma w so bie ko niecz ność
umie ra nia” (PL 191,1436 C) stąd i Dru ga Księ ga Sen ten cji, Dystynkcja 19, roz dział 2, n. 1
(tom 1, s. [422]).

307 Zo bacz wy żej, Dystynkcja 3, roz dział 4, n. 1; zo bacz ta kże  Ba 3,38: Po tem na zie mi
był wi dzian i z ludź mi ob co wał. Co na stę pu je w tym nu me rze czę ścio wo znaj du je się 
w Glos sa Mi strza do Ps 93,15 (PL 191,871 A -B); z Au gu sty na do te go uryw ka (PL 37,1208;
CCL 39,1321).

o Tu na od wrót Mistrz zwra ca się do Hu go na De sa cra men tis, II,1, roz dział 7 (PL 176,
390 C), by zga nić błąd nie któ rych. Zo bacz o nim: L. Ott, Unter su chun gen, § 14: Wal ters
[von Mor ta gne] Brief an Ma gi ster Al be rich über die Trau rig ke it und To des furcht Chri sti,
213-234.

308 To oska rże nie znaj du je się już w De sa cra men tis Mi strza Hu go na, jak ni żej.



10.p Pro rok Iza jasz mó wi:309 Praw dzi wie cho ro by na sze on no sił, i bo -
le ści na sze on wziął na sie bie. A sa ma Praw da w Ewan ge lii po wia da:310

Smut na jest du sza mo ja aż do śmier ci; gdzie ta kże czy ta się:311 Po czął się
lę kać i tę sk nić so bie. – Na wet Pro rok w oso bie Chry stu sa mó wi:312 Du sza
mo ja na peł nio na jest złem. Wy kła da jąc to Au gu styn rze cze:313 „Nie wa da -
mi i grze cha mi, lecz ludz kim złem, to jest bo le ścia mi na peł nio na by ła dusza
Chry stu sa, któ re ona współ cier pi z cia łem. Bo bo leść cia ła nie mo że być
bez du szy; du sza zaś mo że bo leć na wet gdy cia ło nie bo le je. Te zaś uczucia
ludzkiej słabości, tak jak samo ciało i śmierć, przyjął nie z konieczności stanu,
lecz z wo li zmi ło wa nia.”

11.r Am bro ży rów nież w trze ciej księ dze De Tri ni ta te tak mó wi:314 „Na -
pi sa ne jest:315 Oj cze, je śli mo że to być, niech odej dzie ode mnie ten kie -
lich. Lę ka się więc Chry - [97] stus, i gdy Piotr nie lę ka się, Chry stus się lę ka.
Piotr po wie dział:316 Du szę mo ją za cie bie po ło żę; Chry stus rzekł:317 Te raz
du sza mo ja str wo żo na jest. Jed no i dru gie jest praw dzi we i peł ne uza sad -
nie nia: że i ten, któ ry jest ni ższy, nie lę ka się, a ten, któ ry jest wy ższy ży wi
uczu cie lę ku. – Te nże ta mże:318 „Ja ko czło wiek trwo ży się, ja ko czło wiek
pła cze, i ja ko czło wiek jest krzy żo wa ny.”319 Przez ludz ką na tu rę i wstręt
odczu wał i zmar twych wstał.”320 „Nie trwo ży się je go moc, nie trwo ży je go
Bó stwo, lecz du sza str wo żo na jest:321 trwo ży się zgod nie z przy ję ciem ludz -
kiej ułom no ści. Kto bo wiem przy jął du szę, przy jął ta kże cier pie nie du szy:
bo przez to, że był Bo giem, nie mógł ani trwo żyć się, ani umie rać.” – Tenże
ta mże:322 „Przy jął mój smu tek. Uf nie mó wię smu tek, bo gło szę krzyż. Ja ko
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p Pierw sza po wa ga, mia no wi cie Iza ja sza, znaj du je się u Hu go na; dru ga, w Ewan ge lii,
wzię ta z Sum ma sen ten tia rum, I,17 (PL 171,1102 A; 176,75 C). Co na stę pu je, z Au gu sty na,
jest już w Glos sa Ma gi stri do Ps 87,4 (PL 191,811 D – 812 A).

309 Iz 53,4.
310 Mt 26,38.
311 Mk 14,33.
312 Ps 87,4.
313 Do te go uryw ka, n. 3 (PL 37,1110n; CCL 39,1209).
r Nu me ry 11-12: Po wa gi Am bro że go i pseu do -Hie ro ni ma (pod su nię te być mo że przez

Sum ma sen ten tia rum, jak wy żej) za czerp nię te są z ory gi na łów. Co do pierw szej zo bacz: 
L. Ott, Wal ter von Mor ta gne und Pe trus Lom bar dus, w Mélan ges J. de Ghel linck, II, 651,
n. 13.

314 To jest De fi de, a po praw nie: w księ dze II, roz dział 5, nn. 43-44 (PL 16[1845]567n;
CSEL 78,70n).

315 Mt 26,39.
316 J 13,37.
317 J 12,27.
318 Roz dział 7, n. 56 (PL 16[1854]571 A; CSEL 78,75n); dru gie zda nie (Przez... zmar -

twych wstał), ta mże, roz dział 8, n. 59 (572 A; 77).
319 Zo bacz: J 12,27; Łk 19,41 Mt 27,35.
320 Zo bacz: Mk 14,33 oraz 16,6.
321 J 12,27.
322 Roz dział 7, nn. 53-54 (PL 16[1854]570 C -D; CSEL 78,74n).



czło wiek miał smu tek, któ ry przy jął z mi ło ści do mnie: ze mną współ cierpi,
ze mną jest smut ny, ze mną bo le je. Prze to za mnie i we mnie bo lał, ten
który nie miał za sie bie cze go bo leć. Bo le jesz więc Pa nie Je zu za mo je rany,
nie two je, po nie waż ty nie za sie bie, lecz za mnie bo le jesz.”

12. Hie ro nim ta kże w Expla na tio fi dei po wia da:323 my mó wi my, że czło -
wiek cier pię tli wy zo stał przez Sy na Bo że go tak przy ję ty, aby Bó stwo po zo -
sta ło nie cier pię tli we. Cier piał bo wiem Syn Bo ży nie po zor nie, lecz praw -
dzi wie, wszyst ko, o czym Pi smo świad czy, zgod nie z tym, że mógł cier pieć,
mia no wi cie zgod nie z przy ję tą sub stan cją. Cho ciaż więc oso ba Sy na przy -
ję ła cier pię tli we go czło wie ka, tak jed nak przez je go za miesz ka nie zgod nie
ze swo ją sub stan cją ni cze go nie cier pia ła, jak ca ła Trój ca, któ ra trze ba
wyznać, że jest nie cier pię tli wa.” – Z tych i in nych po wag ja sne jest, że Chry -
stus przy jął czło wie ka praw dzi wie cier pię tli we go, a ta kże w nim przy jął
braki i uczu cia na szej sła bo ści, lecz do bro wol nie, a nie w sta nie ko niecz -
no ści.

13.s Tu przed kła da, co wy da je się prze czyć po wy ższym. Coś jed nak
znaj du je się w roz pra wach Świę tych, co po wy ższym prze czyć się zda - [98]
je. Bo o tym uryw ku Psal mu:324 Bę dę wo łał we dnie, a nie wy słu chasz,
Augu styn zda je się prze ka zy wać,325 że Chry stus ani praw dzi wie się nie trwo -
żył, ani praw dzi wie nie był smut ny, mó wiąc tak: „Ja kim spo so bem mó wi
to:326 on grze chu nie uczy nił, i zdra da nie zna la zła się w ustach je go? Lecz
o nas, swo im cie le, to mó wi; wy stę po wał bo wiem w oso bie cia ła swo je go,
to jest Ko ścio ła. Jak i gdzie in dziej, gdy po wie dział:327 Niech odej dzie ode
mnie ten kie lich, za nas mó wi. Chy ba że mo że uwa ża się, iż bał się umie -
rać. Lecz Pan nie bał się praw dzi wie cier pieć, ma ją cy trze cie go dnia zmar -
twych wstać, sko ro Pa weł pło nął roz wią za nym być i być z Chry stu sem.328

Bo  żoł nierz nie jest od wa żniej szy od na czel ne go wo dza. Żoł nierz więc,
któ ry ma być uwień czo ny, ra du je się umie rać, a Pan, któ ry ma uwień czyć
boi się śmier ci? Lecz uprzy tom nia jąc sła bość na szą, za swo ich nie moc nych,
któ rzy bo ją się umie rać, to po wie dział: to był ich głos.” – Hie ro nim ta kże
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323 To jest Pe la giusz, Li bel lus fi dei, n. 5 (PL 45,1717).
s Nu mer 13 wpro wa dza ją sło wa Sum ma sen ten tia rum, I,17 (PL 171,1102 B; 176,75

D), gdzie za raz przed sta wio ne są ja ko sło wa Hie ro ni ma, jak na koń cu te go pa ra gra fu. 
Co Au gu styn zda je się prze ka zy wać znaj du je się w Glos sa do Psal mu 21,2 (PL 191,227 
B -D); lecz jak już po wie dzia no w na szym Wstę pie do To mu I, s. [90*], ten ury wek ni czym
in nym się nie wy da je, niż pod su mo wa niem ni niej sze go za gad nie nia do ko na nym przy
sposob no ści pu blicz ne go czy ta nia te jże Glos sa. – To sa mo na le ży po wie dzieć o nie któ rych
sło wach w nu me rze 1 na stęp ne go roz dzia łu (zo bacz ten sam Wstęp, s. [60*], no ta 3).

324 Ps 21,3.
325 Enar ra tio II in Psal mum 21, n. 4 (PL 36,172n; CCL 38,123); zo bacz ta kże Enar ra tio

in Psal mum 93,15, n. 19 (PL 37,1207n; CCL 39,1319nn); oraz ni żej, roz dział 2, n. 4.
326 1 P 2,22.
327 Mt 26,39.
328 Flp 1,23.



mówi:329 „Niech zawstydzą się ci, którzy myślą, że Zbawiciel lękał się śmierci,
i z obawy przed męką powiedział:330 Niech odejdzie ode mnie ten kielich.”

Roz dział 2 (42).

1. Wy ja śnie nie po wag. Aby zaś nie my śla no, że w Pi śmie Świę tym jest
ja kaś sprzecz na roz ma itość, mó wi my, iż sło wa tych po wag w ten spo sób
po win ny być bra ne: by nie ro zu mia no ich, że od da li ły od Chry stu sa prawdę
trwo gi i smut ku, al bo wstęp ne cier pie nie, lecz ko niecz ność trwo gi i smut -
ku oraz cier pie nie. – Miał bo wiem Chry stus praw dzi wą trwo gę i smu tek 
w na tu rze czło wie ka, lecz nie jak my, któ rzy je ste śmy je go człon ka mi. 
My bo wiem z po wo du na sze go grze chu bra kom tym pod le ga my z ko niecz -
no ści, bra ki te są w nas we dług wstęp ne go cier pie nia oraz cier pie nia; 
a w Chry stu sie tyl ko we dług wstęp ne go cier pie nia.

2. O wstęp nym cier pie niu i cier pie niu trwo gi al bo smut ku. Jak bo -
wiem w grze chach wstęp ne cier pie nie i cier pie nie 331 sta no wią pew ne stop -
nie, tak i w tych kar nych [99] uczu ciach. Cza sem ktoś do tknię ty jest trwo gą
i smut kiem, tak że umysł du cha nie wzru sza się w pro sto cie al bo kon tem -
pla cji Bo ga, i wte dy jest tyl ko wstęp ne cier pie nie. Cza sem zaś wzru sza się
i bu rzy, wów czas jest cier pie nie.

3.t Hie ro nim.  Chry stus zaś nie tak był wzbu rzo ny w du szy trwo gą al bo
smut kiem, że by od pro sto ty al bo kon tem pla cji Bo ga coś się od chy lił: w ten
spo sób się poj mu je, gdy mó wi się, że nie trwo żył się, al bo nie był smut ny.
Stąd Hie ro nim, Su per Mat tha eum,332 gdzie czy ta się: Za czął się smu cić 
i tę sk nić so bie, po wia da: „By udo wod nić praw dę przy ję te go czło wie ka,
praw dzi wie za smu cił się; lecz cier pie nie je go nie pa nu je nad du chem, lecz
jest wstęp nym cier pie niem. Dla te go mó wi: Za czął się smu cić. Czym in nym
jest bo wiem smu cić się, czym in nym za cząć się smu cić”, to zna czy, ina czej
ktoś smu ci się przez wstęp do cier pie nia, ina czej przez cier pie nie. I dla tego,
zgod nie z tym roz ró żnie niem cza sem mó wi się, że Chry stus nie trwo żył się
praw dzi wie, cza sem, że praw dzi wie się trwo żył, po nie waż miał praw dzi wą
trwo gę i smu tek, lecz nie we dług cier pie nia, ani z ko niecz no ści sta nu.

4.v Au gu styn, Su per Psal mum. Stąd Au gu styn chcąc z tych przy czyn
za czerp nąć zro zu mie nie po wie dzia ne go, mó wi, że Chry stus nie trwo żył się
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329 In Mat tha eum 26,1 (PL 26[1845]190 B).
330 Mt 26,39.
331 To jest rozróżnienie Hieronima, In Matthaeum 5,28: „Między „pathos” i „propatheian”,

to jest mię dzy cier pie niem i wstę pem do cier pie nia to za cho dzi, że cier pie nie jest uwa ża ne
za wa dę; wstęp do cier pie nia, cho ciaż ma wa dę po cząt ku, jed nak nie za wie ra się w prze wi -
nie niu” (PL 26[1845]38 C). O czym zo bacz Dru gą Księ gę Sen ten cji, Dystynkcję 33, roz dział 5,
n. 5; oraz Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry V,20c).

t Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, I,17 (PL 171,1102 A -B; 176,75 C -D).
332 Na Mt 26,37 (PL 26[1845]197 A -B);
v Z Glos sa Mi strza na Psalm 93,15 (PL 191,870 D – 871 B); czę ścio wo znaj du je się 

w Sum ma sen ten tia rum, skąd wzię ty jest pierw szy wnio sek: „Oto tu... od da lać”.



i nie smu cił praw dzi wie, a da lej, że miał praw dzi wy smu tek, ty mi sło wa -
mi:333 „Przed sta wia jąc w so bie sła bych, Pan rze cze:334 Oj cze, je śli mo że to
być, niech odej dzie ode mnie ten kie lich. Bo Pan nie bał się praw dzi wie
cier pieć, ma jąc trze cie go dnia zmar twych wstać, sko ro Pa weł pło nął:335 być
roz wią za ny i być z Chry stu sem. Ten ra du je się, że ma być uwień czo ny, 
a smut ny jest Pan, któ ry ma wień czyć?” Oto tu zda je się od Chry stu sa smu -
tek i trwo gę od da lać. – W cią gło ści zaś do dał:336 „Lecz smu tek przy jął tak,
jak cia ło. Był bo wiem smut ny, jak mó wi Ewan ge lia. Je że li bo wiem nie był
smut ny, gdy Ewan ge lia mó wi:337 Smut na jest du sza mo ja itd., prze to i kiedy
po wia da:338 On spał, nie spał; al bo kie dy mó wi:339 zjadł, nie jadł: i tak nic
[100] nie zo sta nie zdro we go, aż się po wie na wet, że cia ło nie by ło praw -
dzi we. Co kol wiek więc o nim jest na pi sa ne, jest praw dzi we i do ko na ło się.
Więc był smut ny; lecz wo lą przy jął praw dzi wy smu tek, tak jak wo lą przy jął
praw dzi we cia ło.” – Otwar cie po zna jesz, że on się so bie w tych sło wach
sprze ci wia, je że li nie roz ró żnia roz ma itych po wo dów wy po wie dzi, z któ -
rych na le ży za czerp nąć poj mo wa nie wy ra zów; je że li bo wiem wy ró żni się
przy czy nę poj mo wa nia po wy ższych słów, nie bę dzie żad nej sprzecz no ści.340

Roz dział 3x (43).

1. O nie któ rych roz dzia łach Hi la re go, bar dzo nie ja snych, któ re
zda ją się sprze ci wiać ogól ne mu zda niu. Bar dziej jed nak po ru sza ją 
i trud niej sze nio są za gad nie nie sło wa Hi la re go, w któ rych zda je się prze -
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333 Enar ra tio in Psal mum 93,15, n. 19 (PL 37,1206,1207n; CCL 39,1319n); za sa da: 
„z przy czy ny na le ży czer pać poj mo wa nie wy po wie dzi”, jest Hi la re go; zo bacz: Sen ten cje, tom
I, sko ro widz teo lo gicz ny, ha sło „Poj mo wa nie”.

334 Mt 26,39.
335 Flp 1,23.
336 Au gu styn, jak wy żej, (1208; 321).
337 Mt 26,38; Mk 14,34.
338 Mt 8,24.
339 Łk 14,1.
340 O za sa dzie tu wy ra żo nej zo bacz: Księ ga Pierw sza Sen ten cji, Dystynkcja 25, roz dział

2, n. 1.
x Roz dzia ły 3-4: Tek sty Hi la re go przy naj mniej czę ścio wo już od cza su Abe lar da roz -

powszech nio ne (Sic et non, roz dział 80; PL 178,1458) wzbu dzi ły spór po Kon sy sto rzu 
w Re ims (o któ rym zo bacz Wstęp do To mu I, [28*-30*]), jak wi dać z sze re gu li stów mię dzy
Fi li pem de Ha rveng a Ja nem pre po zy tem (PL 203,34 D – 66 C, 170 A – 174 C). Co do dowo -
dze nia zo bacz: X. Le Ba che let, Hi la ire (sa int), w DThC, Pa ryż 6(1913)2438-2449, oraz bi -
blio gra fia, 2462; G. P. Si jen, La pas si bi lité du Christ chez Phi lip de Ha rveng, w Ana lec ta
Pra emon stra ten sia 14(1938)189-208; jak rów niez i A. M. Land graf, Die Ster blich ke it Christi
w Do gmen ge schich te II -1,226nn. – Tu trze ba za zna czyć, że prze ciw te mu po dzia ło wi, wpro -
wa dzo ne mu przez Alek san dra de Ha les (zo bacz: Glos sa in li brum III, Qu arac chi 1954,6-7)
Świę ty Bo na wen tu ra tu, przy roz dzia le 3, umiesz cza po czą tek Dystynkcji XVI (zo bacz:
Commen ta rium in III Li brum Sen ten tia rum, wy da nie Qu arac chi 1887,345 oraz 1 przy pis
Oj ców Wy daw ców ta mże).



ka zy wać, że ude rze nia i ra ny i te go ro dza ju tak spa da ły na Chry stu sa, iż nie
wzbu dza ły bó lu cier pie nia; jak strza ła prze szy wa ją ca wo dę, al bo ogień, albo
po wie trze, czy ni to, co gdy prze szy wa cia ła oży wio ne, po nie waż prze bi ja 
i prze kłu wa, a jed nak nie za da je bó lu, bo te rze czy nie są zdol ne od czu wać
bó lu. Tak i cia ło Chry stu sa po wia da, bez od czu cia ka ry przy ję ło si łę ka ry,
po nie waż jak cia ło na sze nie ma ta kiej na tu ry, by mo gło dep tać fa le, tak
cia ło Chry stu sa, rze cze, nie mia ło na tu ry na sze go bó lu, bo nie mia ło na tury
do od czu wa nia bó lu.

2. Tak bo wiem mó wi w X Księ dze De Tri ni ta te:341 „Jed no ro dzo ny Bóg,
praw dzi we go czło wie ka, we dług po do bień stwa na sze go czło wie ka, nie od -
pa da jąc od sie bie Bo ga, przy jął: w któ rym cho ciaż al bo cios by ude rzył, al -
bo ra na na stą pi ła, [101] al bo sta wy się zwar ły, al bo po wie sze nie dźwi gnę ło,
nio sły by wpraw dzie na pad cier pie nia, jed nak nie za da ły by bó lu cier pie nia.
Jak ja kaś strza ła prze szy wa ją ca wo dę, al bo prze bi ja ją ca ogień, al bo ra nią ca
po wie trze, cho ciaż wszyst kie te cier pie nia swo jej na tu ry za da je: by dziu ra -
wi ła, by prze bi ja ła, by ra ni ła, lecz cier pie nie im za da ne na tu ry swej nie za -
cho wu je, bo nie jest w na tu rze al bo dziu ra wie nie wo dy, al bo prze bi ja nie
ognia, al bo ra nie nie po wie trza, cho ciaż na tu ry strza ły jest i ra nić i prze bi -
jać i dziu ra wić. Cier pi wpraw dzie Chry stus, gdy jest bi czo wa ny, gdy jest
zawie sza ny, gdy umie ra; lecz cier pie nie na pa da ją ce cia ło by ło cier pie niem;
a jed nak na tu ry cier pie nia nie wy ko ny wa ło: gdy i kar ną ta jem ni cą ka ra się
sro ży ła i moc cia ła bez od czu cia ka ry, przyj mo wa ła sro żą cą się nad so bą si -
łę ka ry. Mia ło za iste owo cia ło Pa na na tu rę bó lu na sze go, je że li cia ło na sze
ma to z na tu ry, by dep ta ło fa le i szło po nur tach i nie by ło po wstrzy my wa -
ne za su wa mi za mknię te go do mu. (Tu uwa ga!) Lecz za iste je śli tyl ko cia ła
Pań skie go na tu rą jest, że no szo ne jest na wilgotnych i stoi na płyn nych, 
a prze ni ka bu dow le, co uwa ża my za na tu rę ludz kie go cia ła z Du cha po czę -
tą? Cia ło to jest z nie ba, i czło wiek ten jest z Bo ga; ma ją cy do cier pie nia
cia ło i cier piał, lecz nie ma jąc na tu ry do czu cia bo le ści.”

3. Te nże ta mże:342 „Zo bacz my, czy ten po rzą dek cier pie nia po zwa la poj -
mo wać w Pa nu nie moc bó lu. Od su nąw szy bo wiem po wo dy, dla któ rych
błęd no wier stwo Pa nu przy pi su je trwo gę, ze staw my sa me rze czy, jak się
doko na ły. Nie mo że być bo wiem, by w sło wach oznaj mio na by ła trwo ga
te go, któ re go uf ność za war ta jest w czy nach. Trwo żyć się więc, błęd no wier -
czo, wy da je się cier pie niem? Lecz z po wo du błę du nie zna nia te go Piotr jest
i sza ta nem i zgor sze niem.343 Czy trwo żył się ten, któ ry wy szedł na prze ciw
zbroj nym? I w cie le te go by ła nie moc, na któ re go spo tka nie wy stra szo ne
za stę py prze śla dow ców cia ła mi na wznak upa dły?344 (Zro zum!) Ja ka przeto
nie moc, wie rzysz, opa no wa ła to cia ło, któ re go na tu ra tak wiel ką moc miała?
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341 Nu mer 23 (PL 10,361 A – 363 A).
342 Nu me ry 26-28 (PL 10,366 C – 368 A).
343 Zo bacz: Mt 16,23: Pójdź za mną sza ta nie, je steś mi zgor sze niem.
344 Zo bacz: J 18,4-6.



Lecz mo że bał się bó lu ran? Ja ki, py tam, o ty gło si cie lu nie mo cy Pań skiej,
lęk miał prze bi ja ją ce go gwoź dzia, kto ucię te ucho sa mym do tknię ciem
przy wró cił?345 Ta rę ka przy wra ca ją ca ucho boi się gwoź dzia? I czu je ra nę,
[102] kto dru gie mu bó lu ra ny nie zo sta wił? Smut ny jest bo jaź nią ukłu cia
cia ła ten, któ re go do tknię cie le czy cia ło po skrwa wie niu?

4. Ta kże:346 „Po ze sta wie niu więc mo cy słów i czy nów, wy ka zać nie jest
wąt pli we, że w na tu rze je go cia ła nie by ło nie mo cy na tu ry cie le snej, a cier -
pie nie to, cho ciaż cia łu zo sta ło za da ne, nie przy nio sło jed nak cia łu na tu ry
od czu wa nia bó lu. Bo cho ciaż w Pa nu jest for ma na sze go cia ła, to jed nak
nie by ło wa dli wej for my na szej nie mo cy, w cie le, któ re z po czę cia Du cha
Świę te go zro dzi ła Dzie wi ca.”

5. Usły sza łeś, czy tel ni ku, sło wa Hi la re go, któ ry mi zda je się wy klu czać
ból. Lecz je że li od rzu ciw szy chwiej ność zna cze nia i nie zbo żno ści, pil nie
roz wa żysz po wy ższe, i wpa trzysz się w oko licz ność sa me go Pi sma, bę dziesz
mógł jak kol wiek po jąć zna cze nie i moc, i poj mo wa nia nie spró bu jesz ganić.
Poj mu je się bo wiem, że w tym zna cze niu po wie dział, iż cier pie nie bó lu nie
spa dło na Chry stu sa, a moc cia ła Chry stu so we go przy ję ła si łę ka ry, bez
odczu cia ka ry, po nie waż przy czy ny i za słu gi bó lu w so bie nie miał. Co zdaje
się za zna czać, gdzie mó wi:347 „nie ma jąc na tu ry do czu cia bo le ści.” I dla tego
nie na le ży osą dzać je go cia ła, we dług na tu ry na sze go cia ła. I w nim pa no -
wa nia nie mia ło cier pie nie.348 Więc nie miał też na tu ry do trwo że nia się,
albo smu ce nia, bo nie miał ta kiej na tu ry, w któ rej by ła by przy czy na trwo gi
lub smut ku. Prze to ko niecz no ści trwo gi w nim nie by ło, jak jest w nas; ani
na tu ry bó lu w nim nie by ło, jak jest w nas.

6. Hi la ry w księ dze De sy no do:349 „Po nie waż te ro dza je cier pie nia do ty -
czą nie mo cy cia ła, Bóg jed nak Sło wo, sta jąc się cia łem, nie mógł być zmien -
ny w so bie cier piąc. Sło wo bo wiem, któ re cia łem się sta ło,350 cho ciaż
poddało się cierpieniu, nie zostało jednak zmienione możliwością cierpienia.
Bo mo gło cier pieć, a nie mo gło być cier pię tli we, po nie waż cier pię tli wość
jest ozna cze niem na tu ry nie moc nej; cier pie nie zaś jest do zna niem te go, co
zo sta ło za da ne.”

Roz dział 4 (44).

O smut ku Chry stu sa i je go przy czy nie we dług te goż sa me go. – 
Hi la ry. Że smu tek w nim był sta le twier dzi, lecz je go przy czy ną nie by ła
jego śmierć, lecz za par cie Pio tra i in nych Apo sto łów. [103] – Mó wi bo wiem,
że Chry stus nie z po wo du śmier ci, lecz aż do śmier ci był smut ny, ty mi
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345 Zo bacz: Łk 22,51.
346 Hi la ry, ta mże, n. 35 (PL 10,371 A -B).
347 Wy żej, na koń cu n. 2. 
348 Rów nież po środ ku n. 2.
349 De sy no dis, n. 49 (PL 10, 516 B -C); o ko rzy sta niu z tej księ gi przez Mi strza, zo bacz:

Wstęp do To mu I, s. [121*]n.
350 J 1,14.



słowy:351 „Py tam, co to jest być smut nym aż do śmier ci.352 Nie jest bo wiem
tego samego znaczenia być smutnym „z powodu śmierci” oraz „aż do śmierci”,
bo gdzie jest smu tek „z po wo du śmier ci”, tam śmierć jest przy czy ną smut -
ku; gdzie zaś jest smu tek „aż do śmier ci”, śmierć nie jest przy czy ną, lecz
kre sem smut ku. Nad to zaś nie dla śmier ci smu tek zo stał przy ję ty, by przez
śmierć był usu nię ty. „Więc nie z po wo du sie bie był smut ny,353 lecz tych,
któ rzy przez nie moc cia ła mie li się zgor szyć: któ rym ka zał się mo dlić, aby
nie we szli w po ku sę,354 któ rzy przed tem obie cy wa li, że się nie zgor szą.355

DYS TYNK CJA XVIy

Roz dział 1 (45).

1. Czy w Chry stu sie by ła ko niecz ność cier pie nia i umie ra nia, która
jest bra kiem ogól nym. Tu ro dzi się za gad nie nie bio rą ce po czą tek z po -
wy ższych. Po wie dzia ne zo sta ło bo wiem wy żej,356 iż Chry stus przy jął w sie -
bie na sze bra ki, oprócz grze chu. Jest zaś ogól ny brak czło wie ka, któ ry nie
sta no wi grze chu, mia no wi cie ko niecz ność cier pie nia al bo umie ra nia: skąd
cia ło na sze nie tyl ko jest śmier tel ne, ale na wet zwa ne jest umar łe,357 ponie -
waż ma nie tyl ko zdol ność, lecz na wet ko niecz ność umie ra nia. Dla te go pyta
się, czy ta ka ko niecz ność by ła w cie le Chry stu sa. – Że śmier tel ność przed
grze chem nie by ła bra kiem w czło wie ku. O zdol no ści bo wiem umie ra -
nia, że w nim by ła, nie ma  wąt pie nia. Ona by ła w czło wie ku ta kże przed
grze chem, gdy w nim nie by ło ja kie goś bra ku: a więc i owa śmier tel ność
wów czas nie by ła w nim bra kiem, po nie waż by ła w nim z na tu ry. – Czy
ona te raz jest nam bra kiem. Stąd też nie któ rzy, że ta śmier tel ność w nas
nie jest bra kiem, [104] lecz ko niecz no ścią umie ra nia al bo cier pie nia, godzi -
wie prze ka zu ją. Na zy wa się ona ta kże śmier tel no ścią, al bo cier pię tli wo ścią:
czło wiek bo wiem obec nie zwie się cier pię tli wy al bo śmier tel ny nie tyl ko 
z po wo du zdol no ści, lecz ta kże z po wo du ko niecz no ści.358 – Czy du sza
Chry stu sa mia ła ko niecz ność cier pie nia. Lecz czy ten brak był w cie le
Chry stu sa? Czy rów nież je go du sza, gdy był cier pię tli wy przed śmier cią,
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351 Hi la ry, De Tri ni ta te, X, n. 36 (PL 10,371 C – 372 A).
352 Mt 26,38.
353 Hi la ry, ta mże, n. 37 (373 B).
354 Mt 26,41: Mó dl cie się, aby ście nie we szli w po ku sę.
355 Mt 26,33-35: Ja ni gdy się nie zgor szę...Tak sa mo i wszy scy ucznio wie mó wi li.
y Zo bacz: A. M. Land graf, Die Ster blich ke it Chri sti, w Do gmen ge schich te II -1,199-272,

zwłasz cza 246nn. – Roz dział 1, n. 1. opar ty na Dru giej Księ dze Sen ten cji, Dystynkcji 19, roz -
dzia łach 1-4.

356 W Dystynkcji 15, roz dzia le 1, n. 3.
357 Zo bacz: Rz 8,10.
358 Zo bacz: Dystynkcja 15, roz dział 1, n. 8; a ta kże Dru ga Księ ga Sen ten cji, Dystynkcja

19, roz dział 2.



mia ła ko niecz ność cier pie nia? Je że li bo wiem ko niecz ność cier pie nia, al bo
umie ra nia, by ła w Chry stu sie, nie wy da je się, by przy jął na sze bra ki sa mą
wo lą zmi ło wa nia.

2.z Roz wią za nie. Na co mo żna po wie dzieć, że Chry stus wo lą, nie ko -
niecz no ścią swej na tu ry, te bra ki jak i in ne przy jął, mia no wi cie ko niecz ność
cier pie nia w du szy, ra zem zaś cier pie nia i umie ra nia w cie le. Lecz tej
koniecz no ści nie miał z ko niecz no ści swe go sta nu, po nie waż wol ny od
grze chu, lecz z sa mej wo li przy jął z na szej nie mo cy,359 sta wia jąc w słoń cu
przy by tek swój,360 mia no wi cie pod cza so wą zmien no ścią i tru dem. – 
Dla te go o Li ście do He braj czy ków po wa ga mó wi,361 że jak in nym lu dziom
z pra wa na tu ry po sta no wio ne jest raz umrzeć, tak i Chry stus z tej sa mej
ko niecz no ści i pra wa na tu ry raz ofia ro wa ny jest, a nie czę sto. I nie dla te -
go mó wi „z pra wa na tu ry”, że z na tu ry swe go sta nu za cią gnął ten brak;
który na wet nam nie wy cho dzi z na tu ry, ja ka pier wot nie zo sta ła usta nowio -
na, lecz z tej ska żo nej grze chem.362 I dla te go ten brak zwie się na tu ral ny,
po nie waż jak by wrósł w na tu rę, roz la ny we wszyst kich.363

[105] Roz dział 2a (46).

O sta nach czło wie ka i co z po szcze gól nych Chry stus przy jął. I to
trze ba za zna czyć, że Chry stus z ka żde go sta nu czło wie ka coś przy jął, bo
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z O zwro cie: „wo lą, nie ko niecz no ścią”, zo bacz: (oprócz przy pi sów umiesz czo nych
wyżej przy sa mym tek ście), A. M. Land graf, ar ty kuł przy to czo ny, 200nn; O. Lot tin, Psy cho -
lo gie et mo ra le, V,214 (Wil helm z Cham pe aux); i Hu gon ze Świę te go Wik to ra , De sa cra -
men tis, II,8, roz dział 3 (PL 176,463 B). Być mo że źró dło znaj du je się w Glos sa Al ku ina (czy li
pseu do -Am bro zja stra) do te go uryw ka: „do bro wol nie, a nie ko niecz nie” (PL 100,1076 C);
o tej Glos sa zo bacz Wstęp do To mu I, s. [80*].

359 Glos sa or di na ria na Hbr 9,27: „Nie na le ży poj mo wać, że ofia ro wa ny zo stał z ja kiejś
ko niecz no ści swo je go grze chu ... lecz sa mą wo lą (rkp „l” 203c; rkp „m” 180 b; u Mi ko ła ja 
z Li ry, VI,51c); u Mi strza do te go uryw ka (PL 192,478 A).

360 Zo bacz: Ps 18,6. Zo bacz: Glos sa Mi strza do te go uryw ka: W słoń cu, w cza sie, po nie -
waż przy jął cia ło, pod le głe cza so wym zmien no ściom... Al bo w słoń cu, to jest w tru dzie” (PL
191,208 D – 209 A).

361 Glos sa in ter li ne aris na Hbr 9,27-28: A jak po sta no wio ne jest (pra wem na tu ry)
ludziom raz umrzeć... Tak i (z tej sa mej ko niecz no ści i pra wa na tu ry) Chry stus raz ofia -
rowa ny jest (rkp „l” 203 v; rkp „m” 180r; u Mi ko ła ja z Li ry, VI,151v); to sa mo u Mi strza do
te go uryw ka (PL 192,478 A).

362 Zo bacz Dru ga Księ ga Sen ten cji, Dystynkcja 30, roz dział 7, n. 3-4.
363 Zo bacz: Au gu styn, In Io an nem, roz pra wa 44, n. 1: „Śle po ta za ist nia ła w pierw szym

czło wie ku przez grzech, z któ re go wszy scy wy wie dli śmy po cho dze nie nie tyl ko śmier ci lecz
i nie go dzi wo ści... Po nie waż Apo stoł mó wi: By li śmy z przy ro dze nia sy na mi gnie wu jak 
i in ni [Ef 2,3] ... je że li sy na mi gnie wu, sy na mi po msty, sy na mi ka ry, sy na mi ge hen ny. Ja kim
spo so bem z przy ro dze nia, je śli nie, po nie waż przez grzech pierw sze go czło wie ka, wa da
wsz cze pi ła się w na tu rę?” (PL 35,1713n; CCL 36,381); w Glos sa Mi strza na Ef 2,3 (PL 192,180
D – 181 A); z Flo ru sa do te go uryw ka, 569-570. 

a O czte rech sta nach, zo bacz Księ ga Dru ga Sen ten cji, Dystynkcja 25, roz dział 6, gdzie
wska za ne są źró dła i Mistrz na Rz 8,11 (PL 191,1437 C; tu wy daw ca Ry szard za mie nił, al bo



przy szedł wszyst kich zba wić.364 Są bo wiem czte ry sta ny czło wie ka: pierw -
szy przed grze chem, dru gi po grze chu a przed ła ską, trze ci pod ła ską,
czwar ty w chwa le. Z pierw sze go sta nu przy jął wol ność od grze chu: stąd
Au gu styn, wy kła da jąc to Ja na Ewan ge li sty po wia da:365 Ten, co z wy so ka
przy cho dzi, po nad wszyst kich jest, „to zna czy z wy so ko ści ludz kiej na tu ry
przed grze chem, po nie waż z tej wy so ko ści Sło wo Bo że przy ję ło ludz ką
natu rę, gdy nie przy ję ło wi ny, któ rej przy ję ło ka rę.” Lecz z dru gie go sta nu
przy ję ło ka rę i in ne bra ki; z trze cie go zaś peł nię ła ski; z czwar te go nie móc
grze szyć i do sko na łą kon tem pla cję Bo ga. Mia ło bo wiem jed no cze śnie
niektó re do bra „dro gi” i do bra „oj czy zny”, tak jak i po nie któ re zło „dro gi”.

DYS TYNK CJA XVIIb

Roz dział 1 (47)

Czy wszel ka mo dli twa Chry stu sa al bo wo la speł ni ła się. Po po wyż-
szym na le ży roz wa żyć, czy Chry stus cze goś chciał, al bo o coś się mo dlił, co
się nie sta ło. To bo wiem mo żna są dzić z te go, co sam mó wi:366 Oj cze, je śli
mo że to być, niech odej dzie ode mnie ten kie lich; wsza kże nie ja ko ja chcę,
ale ja ko ty. Tu bo wiem zda je się od ró żniać swo ją wo lę od wo li Oj ca.

[106] Roz dział 2c (48).

1. O wo lach Chry stu sa we dług dwóch na tur. Co do te go nie na le ży
wąt pić, że w Chry stu sie by ły ró żne wo le, we dług dwóch na tur, mia no wi -
cie wo la Bo ska i ludz ka. A ludz ka wo la jest uczu ciem ro zu mu, al bo uczu -
ciem zmy słów; i in ne jest uczu cie du szy we dług ro zu mu, in ne we dług
zmy słów; oba jed nak zwą się wo lą ludz ką. Uczu ciem zaś ro zu mu chciał
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źle zro zu miał ru bry kę.), z Au gu sty na, De di ver sis qu aestio ni bus 83, za gad nie nie 66, n. 3
(PL 40,62). Wie le jest u A. M. Land gra fa, Do gmen ge schich te, II -1,246nn oraz 352nn. 

364 Zo bacz: Mt 18,11: Bo syn czło wie czy przy szedł zba wić, co by ło zgi nę ło; zo bacz 2 Kor
5,15: Za wszyst kich umarł Chry stus.

365 Glos sa or di na ria do J 3,31 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,196c); z Ja na Szko ta Eriu ge ny do
tego uryw ka (PL 122,328 B -C).

b Źró dło za gad nie nia, Sum ma sen ten tia rum, I,17 (PL 171,1102 C – 1103 A; 176,76 
A -B), któ ra za le ży od ksią żecz ki czy li li stu Hu go na, De qu atu or vo lun ta ti bus in Chri sto 
(PL 176,841 B – 846 C). Zo bacz: l. Ott, Unter su chun gen, 385-404, gdzie mo wa o Lom bar -
dzie, 400n.

366 Mt 26,39.
c Nu me ry 1-2. Zo bacz Lom bard, Glos sa, na Ps 21,7, któ ra za le ży od te go za gad nie nia;

nie czym in nym bo wiem jest, jak się nam zda je, niż pod ję ciem za gad nie nia z Glos sa, przy
spo sob no ści jej pu blicz ne go od czy tu (zo bacz: Wstęp do To mu I, s. [60*]n). Po wa gi zaś
Augu sty na utka ne są bez ru bryk z Glos sa na Ga 5,17 (PL 192,158 B -C); wszyst kie one znaj -
du ją się już u Flo ru sa do te go uryw ka.



tego, cze go wo lą Bo ską, czy li cier pieć i umrzeć; lecz uczu ciem zmy słów nie
chciał, a na wet uni kał.

2. Jed nak w nim cia ło prze ciw du cho wi al bo prze ciw Bo gu nie po żą da -
ło, po nie waż, jak mó wi Au gu styn,367 „wa dą jest, gdy cia ło po żą da prze ciw
du cho wi.”368 „Cia ło zaś mó wi się, że po żą da,369 po nie waż du sza we dług
nie go to czy ni; jak du sza przez ucho sły szy, a przez oko wi dzi.” „Cia ło bo -
wiem ni cze go nie po żą da, jak tyl ko przez du szę;370 lecz mó wi się, że po żą -
da, cho ciaż du sza po żą dli wo ścią cie le sną du cho wi się sprze ci wia”, ma jąc
„roz kosz cie le sną z cia ła i od cia ła, wbrew roz ko szy, któ rą ma duch.” „Przy -
czy na zaś tej cie le snej po żą dli wo ści nie jest w sa mej du szy, ani w sa mym
cie le: z oboj ga bo wiem po wsta je, bo bez oboj ga ta ka roz kosz nie jest od -
czu wa na. Ta kiej prze to kłót ni, ta kiej wal ki w ża den spo sób nie mo gło być
w du szy Chry stu sa, po nie waż po żą dli wość cie le sna nie mo że tam być. Była
ta kże wo la Bo ga i ro zu mo wi po do ba ło się, by te go chciał we dług cia ła,
ażeby praw da czło wie czeń stwa zo sta ła w tym udo wod nio na. Bo kto przyjął
na tu rę czło wie ka, po wi nien był pod jąć, to co je go jest.

[107] 3.d I dla te go, jak w nas jest dwo ja kie uczu cie, du cha mia no wi cie
i zmy słów,371 tak i w nim po win no być po dwój ne uczu cie, by uczu ciem
ducha chciał umrzeć, a uczu ciem zmy słów nie chciał, jak dzie je się w świę -
tych mę żach. Pio tro wi bo wiem sa ma Praw da mó wi:372 Gdy się ze sta rze jesz,
wy cią gniesz rę ce two je, a in ny cię opa sze i po pro wa dzi tam, do kąd ty nie
chcesz, czy li na śmierć. Wy kła da jąc to Au gu styn po wia da:373 że Piotr „na ten
mo zół wbrew wo li był pro wa dzo ny: wbrew wo li do niej przy szedł, lecz
chcąc ją zwy cię żył; i po zo sta wił uczu cie nie mo cy, któ rym nikt nie chce
umie rać, któ re jest tak bar dzo na tu ral ne, że Pio tro wi na wet sta rość go nie
za bra ła. Stąd też Pan rzekł:374 Niech odej dzie ode mnie ten kie lich, lecz
zwycię ży ła go si ła mi ło ści.” Prze to i w Chry stu sie we dług czło wie czeń stwa
i w człon kach je go dwo ja kie jest uczu cie: jed no ro zu mu, ufor mo wa ne mi -
ło ścią, któ rym ktoś chce umrzeć dla Bo ga; dru gie zmy słów, bli skie nie mocy
cia ła i dla te go z cia łem po łą czo ne, któ rym śmier ci się uni ka. – Jak bo wiem
mó wi Au gu styn,375 „po bo żny roz sąd kiem du cha pra gnie: być rozwią za ny 
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367 De ci vi ta te Dei, XIX, roz dział 4, n. 3 (PL 41,629; CSEL 40-II,375; CCL 48,665).
368 Ga 5,17.
369 Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, X, roz dział 12, n. 21 (PL 34,416n; CSEL 28-I,310).
370 Au gu styn, De con ti nen tia, roz dział 8, n. 19 (PL 40,361; CSEL 41,163).
d Sło wa Au gu sty na do J 21,18 z Glos sa or di na ria oraz in ter li ne aris do te go uryw ka

(u Mi ko ła ja z Li ry, V,243v). Co na stę pu je na koń cu te go nu me ru, z Glos sa Mi strza na 2 Kor
5,4 (PL 192,17 C); z Flo ru sa do te go uryw ka, 470. – Zo bacz ta kże Au gu sty na, wy żej, Księ ga
Pierw sza Sen ten cji, Dystynkcja 48, roz dzia ły 1-2.

371 Zo bacz Dru ga Księ ga Sen ten cji, Dystynkcja 24, roz dzia ły 3-5 oraz 13.
372 J 21,18.
373 In Io an nem, roz pra wa 123, n. 5 (PL 35,1969; CCL 36,679).
374 Mt 26,39.
375 Epi sto la 150 (ad Ho no ra tum) roz dział 6, n. 16 (PL 33,544; CSEL 44,167.



i być z Chry stu sem,376 uczu ciem zaś cia ła uni ka i od ma wia.” „To ma uczu -
cie ludz kie: że ko cha ży cie, nie na wi dzi śmier ci.”377 We dług tego uczu cia
Chry stus nie chciał umie rać; a nie otrzy mał te go, o co zgod nie z tym uczu -
ciem pro sił.

4.e Po wa ga mi do wo dzi ró żnych w Chry stu sie wo li. Z uczu cia więc
ludz kie go, któ re wy wiódł z Dzie wi cy chciał nie umie rać i pro sił, aby kie -
lich od szedł. – Be da. Stąd Be da:378 „Pro si, by od szedł kie lich, po nie waż jest
czło wie kiem, mó wiąc:379 Oj cze, je śli mo że to być, niech odej dzie ode mnie
ten kie lich. Tu masz wy ra żo ną wo lę ludz ką. Zo bacz te raz do bre ser ce:380

wsza kże nie ja ko ja chcę, ale ja ko ty. Stąd gdzie in dziej:381 Zstą pi łem, nie
że bym czy nił wo lę mo ją, któ rą mia no wi cie w cza sie wzią łem z Dzie wi cy,
ale wo lę te go, któ ry po słał [108] mnie, któ rą mia no wi cie wiecz ny mia łem
z Oj cem.” Tu otwar cie mó wi, że dwie by ły w Chry stu sie wo le, zgod nie 
z któ ry mi chciał ró żnych rze czy.

5. Hie ro nim. Hie ro nim te ż382 o tym uryw ku: Duch wpraw dzie ochot -
ny, ale cia ło mdłe, po zwa la jąc zro zu mieć, że są tu wy ra żo ne dwie wo le,
tak po wia da: „To prze ciw Eu ty chia nom, któ rzy mó wią, że w Chry stu sie jest
jed na tyl ko wo la. Tu zaś uka zu je ludz ką, któ ra ze sła bo ści cia ła od ma wia
mę ki; i Bo ską, któ ra go to wa jest wy ko nać po sta no wie nie.”

6.f Au gu styn, Su per Psal mum XXXI. Au gu styn ta kże twier dzi,383 że
dwie są wo le w Chry stu sie, mó wiąc: „Na ile od le gły jest Bóg od czło wie ka,
na ty le wo la Bo ga od wo li czło wie ka. Stąd bę dąc czło wie kiem Chry stus
ukazu je ja kąś pry wat ną wo lę czło wie ka, w któ rej i swo ją i na szą po sta -
ciował, on, któ ry jest na szą gło wą,384 i do nie go na le ży my ja ko człon ki.
Ojcze, rzecze,385 je śli mo że to być, niech odej dzie ode mnie ten kie lich.
To by ła ludz ka wo la, chcą ca cze goś wła sne go i ja ko pry wat ne go, Lecz po -
nie waż chce być uczci wym czło wie kiem i do Bo ga być zwró co ny, do da je:
Nie ja ko ja chcę, ale ja ko ty; jak by po wie dział: Zo bacz się we mnie, bo
możesz chcieć cze goś swo je go, by Bóg chciał cze goś in ne go;386 przy zna je
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376 Flp 1,23.
377 Au gu styn, Ser mo 344, n. 4 (OPL 39,1514).
e Nu me ry 4-5: po wa ga Be dy i pseu do -Hie ro ni ma z Glos sa or di na ria do Mk 14,35-38

(u Mi ko ła ja z Li ry, V,116b).
378 In Mar cum 14,35-36 (PL 92,276 B -C; CCL 120,616).
379 Mk 14,35 (ra czej Mt 26,39).
380 Mk 14,36 (ra czej Mt 26,39).
381 J 6,38.
382 Pod imie niem Hie ro ni ma w Glos sa or di na ria, lecz ra czej spo rzą dzo na z Be dy, 

In Mar cum, 14,38: Duch wpraw dzie itd. (PL 92,277 B -C; CCL 120,617n).
f Pierwsza powaga Augustyna z Glossa Mistrza do Ps 32,1 (PL 191,325 D – 326 C). Druga

z Glos sa do Ps 93,15 (PL 191,870 D – 871 A).
383 Po praw nie: Enar ra tio II in Psal mum 32,1, n. 2 (PL 36,277n; CCL 38,248).
384 Zo bacz: Ef 1,22-23.
385 Mt 26,39; Mk 14,35.
386 Zo bacz sło wa Au gu sty na w Pierw szej Księ dze Sen ten cji, Dystynkcji 48, roz dzia le 1, n. 2.



to ludz kiej ułom no ści.” – Ten sam, Su per Psal mum LXXXVIII. Te nże
gdzie indziej:387 „Chry stus w mę ce wy ra ził w so bie dwie wo le we dług dwu
na tur. Mó wi bo wiem:388 Oj cze, je śli mo że to być, niech odej dzie ode mnie
ten kie lich: oto masz wo lę ludz ką. Cią gle do Bo ga ją zwra ca jąc, po wia da:
Wszakże, nie ja ko ja chcę, ale ja ko ty.”

7. Am bro ży. Rów nież Am bro ży w III Księ dze De Tri ni ta te:389 „Na pi sa -
no:390 Oj cze, je śli mo że to być, od dal ode mnie ten kie lich. Sło wa [109]
są Chry stu sa; lecz ja kim spo so bem i w ja kiej for mie po wie dzia ne za uważ.
Ma ludz ką sub stan cję, przy jął uczu cie czło wie ka; a więc nie ja ko Bóg, lecz
ja ko czło wiek mó wi.” „Przy jął za iste mo ją wo lę.391 Mo ja jest wo la, któ rą
nazwał swo ją, gdy po wie dział: Nie ja ko ja chcę, ale ja ko ty.” „Gdy 392 zaś
rzekł:393 Wszyst ko, co tyl ko ma Oj ciec, mo je jest, po nie waż ni cze go nie
wyjmu je, bez wąt pie nia, któ rą Oj ciec ma, tę sa mą i Syn ma wo lę. Ta sa ma
jest wo la Chry stu sa, co Oj co wa.” „Jed na 394 więc jest wo la Oj ca i Sy na. Lecz
in na wo la czło wie ka, in na Bo ga: byś wie dział, że ży cie jest w wo li czło -
wieka, mę ka zaś Chry stu sa w wo li Bo skiej, aby za nas cier piał.”

8.g Te świa dec twa jaw nie uczą, że w Chry stu sie by ły dwie wo le: po nie -
waż prze czył te mu ar cy bi skup Ma ka ry,395 zo stał po tę pio ny na Sy no dzie
Metro po li tal nym. – A z uczu cia ludz kie go, mia no wi cie zmy słów, a nie ro -
zu mu, te go chciał i pro sił o to, cze go nie osią gnął. Nie dla te go pro sił, aby
osią gnąć, po nie waż wie dział, że Bóg te go nie uczy ni; i nie chciał, by to się
sta ło uczu ciem ro zu mu lub wo lą Bó stwa.

9. Dla cze go mo dlił się o to. Po co więc pro sił? Aby człon kom dać spo -
sób, gdy gro zi bu rza, wo ła nia do Pa na i pod da wa nia wo li swo jej pod wo lę
Bo ską; by gdy smu cą się, bo ude rza zmar twie nie, mo dli li się o je go od da -
le nie; a je śli nie mo gą unik nąć, mó wi li to, co sam Chry stus. – Ka sjo dor:396

„Więc nie ku głup stwu by ło, że Chry stus wo ła jąc nie jest słu cha ny dla 
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387 Ra czej: Enar ra tio in Psal mum 93 (LXXXXIII), 15, n. 19 (PL 37,1206n, 1208; CCL
39,1319, 1321).

388 Mt 26,39; Mk 14,35-36.
389 Po praw nie: De fi de, II, roz dział 5, nn. 41-42 (PL 46[1845]567 C – 568 A; CSEL

78,70n).
390 Mt 26,39; Mk 14,35; Łk 22,42.
391 Am bro ży, ta mże, roz dział 7, n. 53 (570 C; 74).
392 Ta mże, roz dział 6, n. 51 (570 B; 74).
393 J 16,15.
394 Ta mże, roz dział 7, n. 52 (570 B -C; 74).
g Do wód z po tę pie nia Ma ka re go, Sum ma sen ten tia rum, I,17 (PL 171,1102 D; 176,76

A). Po zo sta łość n. 8 i 9 po dej mu je Glos sa Mi strza do Ps 21,3 i 7 (PL 191,229 D – 230 B);
zobacz Wstęp do To mu I, s. [60*]n.

395 Pa triar cha An tio cheń ski, po tę pio ny na So bo rze Po wszech nym VI (680-681). Zo bacz
je go Wy zna nie wia ry zło żo ne So bo ro wi, gdzie mó wi: „ca ły ten nasz zle pek wy peł nił jed ną
i po je dyn czą wo lą Bo ską, ja ko że nie ist nia ła w nim żad na in na wo la... Nie mo żli we bo wiem
jest, że by w jed nym i tym sa mym Chry stu sie Bo gu ist nia ły ra zem dwie so bie prze ciw ne czy
po dob ne wo le” (w: B. M. Xi ber ta, En chi ri dion de Ver bo in car na to, 642); zo bacz: DS 556.

396 In Psal mum 21,3: a nie ku głup stwu mnie (PL 70,154 B -D; CCL 97,191n).



ciele sne go oca le nia”. Cho ciaż pro sił o do bro, mia no wi cie, że by nie umarł;
lecz le piej by ło, że by umarł, co się i sta ło.”

[110] Roz dział 3 (49).

1. O tym, co mó wi Am bro ży, iż Chry stus wąt pił ludz kim uczu ciem.
Nad to nie ma ło nas po ru sza ją sło wa Am bro że go, któ ry mi zda je się oznaj -
miać, że Chry stus we dług ludz kie go uczu cia wąt pił o mo cy Oj ca, tak mó -
wiąc w trze ciej księ dze De Tri ni ta te:397 „O czym wąt pi? O so bie, czy o Oj cu?
O tym za iste, ko mu po wie dział: Od dal,398 wąt pi uczu ciem czło wie ka. Bo
Bóg nie wąt pi o Oj cu, ani nie lę ka się śmier ci. Rów nież Pro rok nie wąt pi,399

któ ry twier dzi, że dla Bo ga nic nie jest nie mo żli we.  Czy Bo ga wśród lu dzi
umie ścisz? Pro rok nie wąt pi, a ty wie rzysz, że Syn wąt pi? Ja ko czło wiek więc
wąt pi, ja ko czło wiek po wie dział.” Ty mi sło wa mi zda je się wpa jać, że Chry -
stus nie ja ko Bóg, al bo Syn Bo ży, lecz ja ko czło wiek wąt pił uczu ciem ludz -
kim. – W ja kim zna cze niu na le ży to przy jąć. Mo żna przy jąć, że to jest
po wie dzia ne w tym zna cze niu: nie, że on wąt pił, lecz że po stę po wał jak
wąt pią cy, a lu dziom zda wa ło się, że wąt pi.

2. Sło wa Hi la re go wy ra ża ją ce zda nie da le ce od mien ne od po wy -
ższe go. To też na le ży wie dzieć, że Hi la ry zda je się twier dzić, iż Chry stus
nie o sie bie, lecz o in nych pro sił, gdy mó wił:400 Niech odej dzie ode mnie
itd., tak jak nie o sie bie się lę kał, lecz o in nych; i nie chciał, by on nie miał
mę ki, lecz by od swo ich od szedł kie lich mę ki, tak mó wiąc:401 „Je że li mę ka
mia ła go uwiel bić, jak po wyj ściu Ju da sza po wie dział:402 Te raz uwiel bio ny
jest Syn czło wie czy, ja kim spo so bem za smu cił go lęk mę ki? Chy ba mo że
był tak nie roz sąd ny, że bał się po nieść śmierć, któ ra go po no szą ce go mia -
ła uwiel bić? Lecz mo że uzna się, że lę kał się, aż do te go, iż pro sił, by od da -
lić od nie go ten kie lich, mó wiąc:403 Oj cze! Od dal ode mnie ten kie lich?
Ja kim spo so bem bo wiem przez oba wę śmier ci pro sił by o od da le nie od
siebie te go, co przez usi ło wa nie do ko na nia śpie szył się wy peł nić?404 Nie
zga dza się bo wiem, by nie chciał cier pieć [111] te go, co chciał cier pieć. 
A sko ro wie dzia łeś, że on chciał cier pieć, bar dziej re li gij ne by ło to wy znać,
niż wy buch nąć nie zbo żną głu po tą, że twier dzi łeś, iż ten mo dlił się, by nie
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397 To zna czy: De fi de, II, roz dział 5, nn. 43 i 42 (PL 16[1845]568 A -B; CSEL 78,71).
398 Mk 14,36; Łk 22,42.
399 W nu me rze 42 Am bro ży pi sze: „Al bo coś nie mo żli we dla Bo ga, sko ro na pi sa ne jest:

Nic ci nie jest nie mo żli we?” Oj co wie Mau ry ni od no szą się do Hi 22,17 (wy da nie: We ne cja
3[1751]606); now si, mniej słusz nie od no szą się do Hi 10,13 a bar dziej pra wi dło wo do Hi
42,2: Wiem, iż wszyst ko mo żesz, a nie jest ci żad na myśl taj na. Zo bacz: Dn 4,6: Wszel ka
ta jem ni ca nie jest to bie nie po dob na (lecz tu król mó wi do Da nie la). 

400 Mt 26,39.
401 W księ dze dzie sią tej De Tri ni ta te (ru bry ka) nn. 29-30 (PL 10,368 B – 369 A).
402 J 13,31.
403 Mk 14,36.
404 Zo bacz: J 13,27: Co czy nisz, czyń prę dzej.



cier pieć, o któ rym wie dzia łeś, że chce cier pieć.” Więc nie o sie bie zmar -
twio ny, ani o sie bie się mo dli, by od szedł kie lich, lecz o uczniów, by na
nich nie legł kie lich mę ki, któ ry pro sił, by od nie go od szedł, by mia no wi -
cie nie po zo stał na nich.” „Nie pro si bo wiem, by z nim nie był,405 lecz by
odeń od szedł. Po tem mó wi: Nie ja ko ja chcę, ale ja ko ty: ozna cza jąc w sobie
udział w ludz kiej tro sce, lecz nie roz dzie la jąc wy ro ku, wspól nej so bie z Oj -
cem wo li.” „Dla lu dzi więc chce,406 aby od szedł kie lich, któ rym mie li być
ku sze ni wszy scy ucznio wie; i dla te go pro si za Pio trem,407 aby nie usta ła
wia ra je go.” „Wie dząc więc,408 że to wszyst ko usta nie po je go śmier ci, smut -
ny jest aż do śmier ci.409 A wie że ten kie lich nie mo że odejść, je że li go nie
wy pi je; dla te go rze cze:410 Oj cze mój, je śli nie mo że ten kie lich odejść, ale
mam go wy pić, niech się dzie je wo la two ja: wie dząc, że po do peł nie niu
mę ki na so bie, oba wa kie li cha odej dzie; któ ra nie mogła odejść, je że li by
go nie wy pił, a kres prze ra że nia na stą pi do pie ro po do peł nie niu mę ki,
ponieważ po śmier ci je go przez chwa łę cnót zo sta nie wy gna ne zgor sze nie
słabo ści apo stol skiej.” – Przy patrz się, czy tel ni ku, tym sło wom z po bo żną
pil no ścią, by nie by ły dla cie bie na rzę dzia mi śmier ci.411

DYS TYNK CJA XVIII

Roz dział 1 (50).

1.h Czy Chry stus za słu gi wał so bie i nam, oraz co so bie, a co nam.
Nie na le ży też po mi nąć za słu gi Chry stu sa, o któ rej nie któ rzy zwy kli mó wić,
że nie za słu gi wał so bie, lecz dla człon ków.

[112] 2.i Za słu żył za iste człon kom od ku pie nie od dia bła, od grze chu,
od ka ry,412 oraz otwar cie kró le stwa,413 by po usu nię ciu mie cza ogni ste go 
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405 Ta mże (372 C – 373 A).
406 Ta mże, n. 38 (373 C – 374 A).
407 Zo bacz: Łk 22,32.
408 Hi la ry, ta mże, n. 39 (PL 374 A -B).
409 Mt 26,38.
410 Mt 26,42.
411 Zo bacz: Ps 7,14: I po ło żył na nim na rzę dzia śmier ci; zo bacz Glos sa Mi strza do te go

uryw ka (PL 191,117 D i 118 A); z Au gu sty na do te go uryw ka (PL 36,106; CCL 38,46).
h Za gad nie nie wpro wa dza ją sło wa Hu go na, De sa cra men tis, II,1, roz dział 6 (PL 176,

384 B). O za słu dze Chry stu sa oraz o tych, któ rzy zwy kli mó wić, że Chry stus tyl ko dla człon -
ków za słu gi wał, zo bacz: A. M. Land graf, Das Ver dienst Chri sti, w Col lec ta nea Fran ci sca na
21(1951)5-44, 121-162; i w Do gmen ge schich te, II -2,170-253.

i Nu mer 2 spo rzą dzo ny z Sum ma sen ten tia rum, I,18 (PL 171,1104 A; 176,77 B) oraz
Hu go na, De Sa cra men tis, jak wy żej (PL 176,384 D). – Nu mer 3. Po wa gi z Glos sa Mi strza na
Flp 2,9 (PL 192,236 A -B); Au gu sty na z Flo ru sa do te go uryw ka (jak wy żej 625). – Nu me ry 
4-5: zo bacz, Sum ma sen ten tia rum, jak wy żej, tro chę ni żej.

412 O tym ni żej, w Dystynkcji 19.
413 O tym ni żej, roz dział 5, n. 2.



i ob rot ne go 414 wej ście by ło swo bod nie otwar te. Lecz i so bie za słu żył chwałę
nie cier pię tli wo ści i nie śmier tel no ści, jak rze cze Apo stoł:415 Chry stus stał
się za nas po słusz ny aż do śmier ci, a śmier ci krzy żo wej. Dla te go też Bóg
go wy wy ższył, i da ro wał mu imię, któ re jest po nad wszel kie imię. Apo -
stoł otwar cie mó wi, że Chry stus dla te go zo stał wy wy ższo ny przez chwa łę
nie cier pię tli wo ści, po nie waż zo stał upo ko rzo ny przez po słu szeń stwo cier -
pie nia. Po ko ra więc cier pie nia by ła za słu gą wy wy ższe nia, a wy wy ższe nie
na gro dą po ko ry.

3. Au gu styn, Su per Io an nem. Stąd Au gu styn wy kła da jąc po wy ższy
urywek mó wi:416 „Aże by Chry stus uwiel bio ny zo stał zmar twych wsta niem,
wpierw upo ko rzo ny zo stał mę ką: po ko ra jest za słu gą uwiel bie nia, uwiel -
bie nie jest na gro dą po ko ry. Lecz to ca łe sta ło się w po sta ci słu gi:417 w po -
sta ci bo wiem Bo ga za wsze by ło i jest uwiel bie nie.” – Am bro ży. Ta kże
Am bro ży oma wia jąc ten ury wek po wia da:418 „Co i ile za słu gu je po ko ra, 
tu się oka zu je.”

4. Że za słu żył też nie cier pię tli wość du szy. Dzię ki tym świa dec twom
jaw ne sta je się, że Chry stus przez po ko rę i po słu szeń stwo mę ki wy słu żył
uwiel bie nie cia ła, i nie tyl ko to, lecz ta kże nie cier pię tli wość du szy. Du sza
je go bo wiem przed śmier cią by ła cier pię tli wa, tak jak śmier tel ne cia ło; lecz
po śmier ci, przez za słu gę po ko ry, i du sza sta ła się nie cier pię tli wa i cia ło
nie śmier tel ne.

5. Kie dy du sza Chry stu sa sta ła się nie cier pię tli wa. Czy zaś du sza stała
się nie cier pię tli wa, kie dy cia ło sta ło się nie śmier tel ne, mia no wi cie w sa mej
chwi li zmar twych wsta nia, nie jest nam pew ne z po wa gi; lecz al bo wnet po
od dzie le niu cia ła du sza ob da rzo na zo sta ła nie cier pię tli wo ścią, al bo w zmar -
twych wsta niu, kie dy za kwit nę ło na no wo cia ło.419

[113] Roz dział 2k (51).

1. Że od po czę cia Chry stus za słu gi wał so bie to, co przez mę kę.
Chry stus za słu gi wał to nie tyl ko, gdy po słusz ny Oj cu pod jął krzyż, lecz także
od sa me go po czę cia. Od kąd stał się czło wie kiem, przez mi łość, spra wie dli -
wość i in ne cno ty, w któ rych peł ni ja ko czło wiek był po sta wio ny, ty le sobie
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414 O nim Rdz 3,24 oraz Ap 2,12; zobacz Druga Księga Sentencji, Dystynkcja 29, rozdział 5.
415 Flp 2,8-9.
416 In Io an nem, roz pra wa 104, n. 3 (PL 35,1903; CCL 36,603).
417 Zo bacz: Flp 2,6-7.
418 To zna czy Am bro zja ster na Flp 2,9 (PL 17[1845]409 D; CSEL 81-III,142).
419 Zo bacz: Ps 27,7: I za kwit nę ło na no wo cia ło mo je. Zo bacz: Glos sa in ter li ne aris do

tego urywka: „w zmartwychwstaniu” (rkp. Laurent. Pl XVII,4 karta 32 verso; u Mikołaja z Liry,
III,123 rec to; u Mi strza do te go uryw ka: PL 191,281 B).

k Zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, II,1,6 (PL 175,385v D – 386 A, 388 C – 389 A); Summa
sen ten tia rum, I,18 (OL 171,1402 B -D; 176,77 C -D); jak rów nież A. M. Land graf, Das
Verdienst Chri sti, 212.



za słu żył, ile po znie sie niu mę czeń stwa. Tak wiel ka bo wiem peł nia cha ryz-
ma tów du cho wych w nim by ła, że w niej nie mógł po stę po wać;420 i dla te -
go du sza je go nie mo gła być lep sza, niż by ła od po cząt ku swe go stwo rze nia,
gdyż po stę po wać w za słu gach nie mo gła. Jak bo wiem mó wi Grze gorz:421

„Chry stus w ogó le we dług du szy nie miał za słu gi, mo cą któ rej mógł by
postę po wać; w człon kach zaś, któ ry mi my je ste śmy, po stę pu je co dzien nie.”
– A więc przez mę kę krzy ża nie za słu żył so bie wię cej, niż za słu żył od po -
czę cia przez ła skę cnót. A więc nie po stę po wał we dług za słu gi du szy, co
do mo cy za słu gi. Po stę po wał jed nak co do licz by za sług. Wię cej bo wiem
miał za sług w mę ce, niż w po czę ciu; lecz licz niej sze nie mia ły więk szej
mocy w za słu gi wa niu, niż przed tem mniej licz ne.

2. Za słu żył więc od po czę cia nie tyl ko chwa łę nie cier pię tli wo ści oraz
nie śmier tel no ści cia ła, lecz ta kże nie cier pię tli wość du szy. Przez co? Przez
po słu szeń stwo i do sko na łą wo lę, któ rą miał nie do pie ro wte dy, ani więk -
szą, gdy za czął cier pieć i umie rać: po słusz ny bo wiem do sko na le i do bry był
ja ko czło wiek, od kąd był czło wie kiem.

3. Mia ła więc ta du sza ja kieś do bro w so bie po śmier ci, któ re go nie miała
przed tem. Czyż więc nie by ła lep sza i szczę śliw sza niż przed tem? Nie by ła
lepsza, ponieważ ani świętsza, ani bogatsza w łaskę. Ani też [114] szczęśliw-
sza nie by ła w kon tem pla cji Bo ga, na czym szczę śli wość głów nie po le ga.
Mo żna jed nak mó wić, że w tym by ła szczę śliw sza, iż wol na od wszel kiej
bie dy, z cze go nie mo żna wprost wnio sko wać, że by ła szczę śliw sza.

Roz dział 3l (52).

1. O tym co jest na pi sa ne: Da ro wał mu imię, któ re jest nad wszel -
kie imię. Za słu żył nie tyl ko chwa łę nie cier pię tli wo ści i nie śmier tel no ści,
lecz ta kże by mu da no imię, któ re jest nad wszel kie imię,422 mia no wi cie
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420 Zo bacz wy żej, Dystynkcja XIII, nu me ry 3 i 5.
421 Bez wzglę du na ru bry kę mar gi nal ną Gre go rius Su per Exo dum, w rze czy wi sto ści jest

to Glos sa or di na ria do Księ gi Wyj ścia 25,31: „Chry stus od po czę cia i uro dze nia ist niał jako
do sko na ły Bóg i czło wiek ... a we dług cia ła przez znie wa gi po stą pił do nie śmier tel no ści. 
Bo we dług za słu gi du szy, nie miał w ogó le czym po stę po wać. W człon kach zaś swo ich,
który mi je ste śmy my, co dzien nie po stę pu je cier pie nia mi” (u Mi ko ła ja z Li ry, I,178c); z Grze -
go rza, In Eze chie lem, I, ho mi lia 6, n. 8 (PL 76,831 D – 832 A; CCL 142,71).

l Rozdział 3 zależy w wielu miejscach od Glossa Mistrza na Flp 2,9 (PL 192,236 B – 238 B);
któ ra spo rzą dzo na zo sta ła z Expo si tio Flo ru sa z Lyonu (wy da nie przy to czo ne, ko lum na
625n), Glos sa or di na ria (zo bacz:A. M. Land graf, Das Ver dienst Chri sti, 213, no ta 153; 
i lepiej, ni żej, do nu me ru 3), oraz Glos sa Gil ber ti (wy da nie: E. Mia no, Il com men to al le
let te re di S. Pa olo di G. Por re ta no, in Scho la sti ca ra tio ne hi sto ri co -cri ti ca in stau ran da,
Rzym 1951,194n). – Nu me ry 1-2: z Glos sa Mi strza, jak wy żej (PL 192,236 C -D, 238 B). – 
Nu mer 3: O prze no śni zo bacz: Glos sa na Flp 2,9 oraz na Hbr 1,5 (PL 192,236 C, oraz 
408 D).

422 Zo bacz: Flp 2,9; oraz Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: „Zasz czyt, że jest zwa ny
Bo giem” (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,100 rec to; rkp „l” kar ta 131 ver so, rkp „m” 122 ver so).



za szczyt,  że zwa ny jest Bo giem. To zaś imię miał przed śmier cią: bo miał
to imię Syn Bo ga na ile jest Bo giem od wiecz no ści z na tu ry; na ile zaś stał
się czło wie kiem, miał w cza sie przez ła skę.

2. Au gu styn w księ dze Con tra Ma xi mi num: Że imię to da ne jest
czło wie ko wi, a nie Bo gu. Ale jed nak Au gu styn po wia da:423 „czło wie ko wi
da ne jest to imię, nie Bo gu, po nie waż imię to miał, gdy był tyl ko w po sta -
ci Bo ga. Lecz gdy mó wi się:424 Dla te go Bóg go wy wy ższył, i da ro wał mu
imię, któ re jest nad wszel kie imię, wy star cza ją co wi dać dla cze go wy wy ż-
szył, to jest z po wo du po słu szeń stwa; i w ja kiej po sta ci wy wy ższo ny zo stał:
w któ rej bo wiem po sta ci zo stał ukrzy żo wa ny, w tej zo stał wy wy ższo ny 
i w niej da ro wa ne jest mu imię, by z tą po sta cią słu gi zwa ny był jed no rodzo -
nym Sy nem Bo ga.” „To da ro wa ne mu zo sta ło ja ko czło wie ko wi,425 co już
miał te nże sam ja ko Bóg.” To więc otrzy mał przez  la skę, że sam, bę dąc
czło wie kiem, al bo ist nie jąc w po sta ci słu gi, to zna czy w du szy i cie le, na zy -
wa się i jest Bo giem.

3. W ja kim zna cze niu na le ży to przy jąć. Lecz czy to za słu żył? Wy żej
bo wiem zo sta ło po wie dzia ne,426 że tyl ko te go do bra ów czło wiek nie za -
słu żył. Ja kim spo so bem więc tu mó wi się: „dla po słu szeń stwa da ro wa ne
mu jest to [115] imię”? – We dług tej prze no śni, czę stej w Pi śmie Świę tym,
na le ży to przy jąć, że mó wi się, iż rzecz dzie je się, gdy do cie ra do wia do mo -
ści. „Po zmar twych wsta niu zaś to,427 co przed tem by ło, sta ło się wi docz ne,
aby wie dzie li lu dzie i de mo ny.” Uka za nie zaś te go imie nia da ro wał mu Bóg
po zmar twych wsta niu, lecz za słu żył na nie przez po słu szeń stwo mę ki: który
dla te go, że był po słusz ny cier piąc, zo stał wy wy ższo ny zmar twych wsta jąc, 
i przez to uka za ne zo sta ło imię. – Tą sa ma prze no śnią po słu żył się ta kże
po zmar twych wsta niu, mó wiąc:428 Da na mi jest wszyst ka wła dza na niebie
i na ziemi: nie że wtedy po raz pierwszy otrzymał, lecz ta władza, którą miał
przed tem, wte dy zo sta ła uka za na.

4.m Am bro ży: to zo sta ło da ne Bo gu, nie czło wie ko wi. Jed nak Am -
bro ży mó wi, że imię to zo sta ło da ne Bo gu, a nie czło wie ko wi;429 i wbrew
po wło ce słów wy da je się prze ciw ny Au gu sty no wi. Lecz poj mo wa nie nie
sprze ci wia się, cho ciaż coś in ne go zna czy. Bo Am bro ży ro zu mie, że po wie -
dzia ne to zo sta ło o da ro wa niu na tu ral nym, któ rym Oj ciec od wiecz nie ro -
dząc dał Sy no wi imię, któ re jest po nad wszel kie imię, mia no wi cie, że jest
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423 Con tra Ma xi mi num, I, roz dział 5, (PL 42,747).
424 Flp 2,9.
425 Au gu styn, ta mże, II, roz dział 2 (PL 42,760).
426 W Dystynkcji 6, roz dzia le 2, n. 4, 6-7.
427 Tak Glos sa or di na ria do Flp 2,9 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,100a; rkp „l” 131c; „m” 122c).
428 Mt 28,18.
m O wy ja śnie niu Am bro że go, czy li Am bro zja stra, zo bacz: Glos sa do Flp 2,9 (PL 192,237

C, 238 B).
429 To zna czy Am bro zja ster, In Phi lip pen ses 2,9  (PL 17[1845]410 A – 411 D; CSEL 

81-III,142n).



Bo giem z na tu ry, po nie waż zro dził od wiecz nie Sy na, peł ne go i so bie rów -
ne go Bo ga. Jed nak Apo stoł mó wi, iż to imię da ne zo sta ło Chry stu so wi za
po słu szeń stwo mę ki; lecz to na le ży przyj mo wać po wy ższym spo so bem
mówie nia.430

Roz dział 4n (53).

1. Czy Chry stus mógł to mieć bez wszel kiej za słu gi. Je że li zaś py ta
się, czy Chry stus tę chwa łę nie śmier tel no ści i nie cier pię tli wo ści, oraz oka -
za nie imie nia Bo że go, mógł mieć bez wszel kiej za słu gi, za iste mo żna tak
po wie dzieć, po nie waż mógł przy jąć tę ludz ką na tu rę tak chwa leb ną, ja ka
ist nie je w zmar twych wsta niu, a imię swo je też ina czej mógł lu dziom okazać.
Lecz nie mógł być czło wie kiem cier pię tli wym, ta kim ja kim był, i bez za sługi
dojść do tej chwa ły.

[116] 2. Mógł za iste dojść do niej bez za słu gi mę ki, bo mógł zni we czyw -
szy śmier tel ność, przy brać się w chwa łę nie śmier tel no ści; lecz nie bez za -
słu gi spra wie dli wo ści i mi ło ści oraz in nych cnót. Bo Chry stus nie mógł być
czło wie kiem, w któ rym nie by ło by peł ni cnót i ła ski; a cno ty nie mo gły być
w nim, odzia nym wło sien ni cą śmier tel no ści,431 że by przez nie nie za słu gi -
wał. Ma jąc więc te cno ty ja ko czło wiek cier pię tli wy i śmier tel ny, nie mógł
nie za słu gi wać chwa ły nie śmier tel no ści, Prze to nie mógł, uczy nio ny śmier -
tel ny, bez za słu gi osią gnąć chwa ły nie cier pię tli wo ści i nie śmier tel no ści oraz
uka za nia imie nia Bo że go. Mógł jed nak to osią gnąć bez za słu gi mę ki, po -
nie waż przez mę kę ni cze go dla sie bie nie za słu żył, cze go uprzed nio nie
zasłu żył przez cno ty.

Roz dział 5 (54)

1. O przy czy nie śmier ci i mę ki Chry stu sa. Po co więc chciał cier pieć
i umrzeć, je że li mu wy star cza ły cno ty, do wy słu że nia te go? Za cie bie, nie
za sie bie. Ja kim spo so bem za mnie? Aby je go mę ka i śmierć by ła ci po sta -
cią i przy czy ną:432 po sta cią cno ty i po ko ry, przy czy ną chwa ły i wol no ści;433

po sta cią po słu szeń stwa Bo gu aż do śmier ci 434 i przy czy ną two je go wy zwole -
nia i szczę śli wo ści. Za słu żył bo wiem nam przez po nie sie nie śmier ci i mę ki
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430 To zna czy zgod nie z prze no śnią, dzię ki któ rej mó wi się, że rzecz się dzie je, kie dy
docie ra do wia do mo ści.

n Je śli nie my li my się, mo że to być prze gląd za gad nie nia Hu go na, z De sa cra men tis,
II,1,6 (PL 176,384 B – 386 C).

431 Glos sa in ter li ne aris do Psal mu 34,13: Ob łó czy łem się w wło sien ni cę: „śmier tel nym
cia łem” (u Mi ko ła ja z Li ry, III, 134 rec to; rkp Lau rent. Pl XVII.4, kar ta 42 rec to); w Glos sa
Mi strza do te go uryw ka (PL 191,351 C).

432 Zo bacz: Glos sa Mi strza na Rz 6,4 (PL 191,1403 A -D).
433 Zo bacz: J 8,36.
434 Flp 2,8.



to, cze go przez po wy ższe nie za słu żył, mia no wi cie wej ście do ra ju i od ku -
pie nie od grze chu, od ka ry, od dia bła.435 A przez  śmierć je go osią gnę li śmy
to: mia no wi cie od ku pie nie i przy spo so bie nie za sy nów chwa ły.436 On bo -
wiem umie ra jąc stał się żer twą na sze go uwol nie nia.

2. Jak przez śmierć nas od ku pił i do stęp do kró le stwa otwo rzył, 
a naj pierw o otwar ciu do stę pu. Lecz ja kim spo so bem od ku pił nas przez
śmierć od dia bła i od grze chu oraz otwarł do stęp do chwa ły? Po sta no wił
Bóg „w ta jem ni cy”, jak mó wi Am bro ży,437 z po wo du pierw sze go grze chu,
że by nie wpusz czać czło wie ka do ra ju, to zna czy nie do pusz czać do kon -
tem pla cji Bo ga, chy ba że w jed nym czło wie ku za ist nia ła by tak wiel ka po -
ko ra, iż wszyst kim swo im mo gła by wy star czyć; [117] tak jak w pierw szym
czło wie ku by ła tak wiel ka py cha, że wszyst kim swo im za szko dzi ła. Nie zo -
stał zaś zna le zio ny wśród lu dzi ktoś, przez ko go mo gło by to być speł nio -
ne, jak tyl ko lew z po ko le nia Ju dy,438 któ ry otwo rzył księ gę i roz ła mał
pie czę cie wy peł nia jąc w so bie wszel ką spra wie dli wość,439 to jest naj peł -
niej szą po ko rę, od któ rej więk sza być nie mo że. Bo in ni lu dzie by li dłu żni -
ka mi i le d wie ka żde mu wy star cza ła je go cno ta i po ko ra. Ża den więc z nich
nie mógł zło żyć żer twy wy star cza ją cej dla na sze go po jed na nia. Lecz wy star -
cza ją cą i do sko na łą żer twą był Chry stus czło wiek, któ ry o wie le bar dziej zo -
stał upo ko rzo ny, sma ku jąc go ry czy śmier ci,440 niż pysz nił się ów Adam,
przez je dze nie z drze wa za ka za ne go, uży wa jąc szko dli wej roz ko szy.441

Jeże li więc je go py cha sta ła się za gła dą wszyst kich, wy sy ła jąc go z ra ju na
ze wnątrz, a in nym bra mę za my ka jąc,442 tym bar dziej po ko ra Chry stu sa,
którą za kosz to wał śmier ci, mo gła wszyst kim swo im wstęp do kró le stwa
niebie skie go, po speł nie niu wy ro ku Bo że go otwo rzyć i za pis wy ro ku
zniszczyć.443
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435 Zo bacz: Kol 1,13-14; Hbr 5,9.
436 Zo bacz: Rz 8,15; Ga 4,5.
437 Am bro zja ster, In Rom 5,14: „Adam dla te go jest fi gu rą ma ją ce go przyjść, po nie waż

już wte dy w ta jem ni cy po sta no wił Bóg przez jed ne go Chry stu sa na pra wić, co przez jed ne -
go Ada ma by ło grze chem” (PL 17[1845]96 C; CSEL 81-I,178n). Zo bacz: Glos sa Lom bar da
na Rz 5,14 i 15 (PL 191,1392 B, 1393 B).

438 Ap 5,5.
439 Zo bacz: Mt 3,15; Glos sa or di na ria do te go uryw ka: „Wszel ką spra wie dli wość, to zna -

czy po ko rę, któ ra jest wszel ką spra wie dli wo ścią. A do sko na ła po ko ra ma trzy stop nie: Pierw -
szym jest pod dać się wy ższe mu i nie wy wy ższać się nad rów ne go: ten zwie się wy star -
cza ją cy... i ten sto pień ko niecz ny jest ka żde mu spra wie dli we mu. Dru gim stop niem jest pod -
dać się rów ne mu i nie wy wy ższać się nad ni ższe go: ten zwie się ob fi ty. Trze cim jest pod dać
się ni ższe mu, w nim jest wszel ka spra wie dli wość. Ten wy peł nił Chry stus.” (U Mi ko ła ja 
z Li ry, V,15a).

440 Zo bacz: Hbr 2,9: „By... za wszyst kich śmier ci skosz to wać”; Glos sa in ter li ne aris do
te go uryw ka: „po nie waż gorz ka” (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,137 ver so; rkp „I” kar ta 188 rec to; rkp
„m” kar ta 167 ver so).

441 Zo bacz: Rdz 3,6.
442 Zo bacz: Rdz 3,23-24.
443 Kol 2,14.



3. Am bro ży o Li ście do He braj czy ków. Jak bo wiem mó wi Am bro ży,444

„tak wiel ki był nasz grzech, że nie mo gli śmy się zba wić, gdy by jed no ro -
dzony Syn Bo ży nie umarł za nas, dłu żni ków śmier ci, lecz tak uczy nił nas
god ny mi te sta men tu i obie ca ne go dzie dzic twa.” – Nie na le ży te go poj mo -
wać tak, ja ko by in nym, spo so bem nie mógł nas zba wić niż przez śmierć
swo ją, lecz że przez in ną żer twę nie mógł nam być otwar ty wstęp do kró -
le stwa i stać się zba wie nie, jak tyl ko przez śmierć Jed no ro dzo ne go; któ rego
tak wiel ka by ła, jak po wie dzia no, po ko ra i cier pli wość, że jej za słu gą otwo -
rzył się wie rzą cym w nie go wstęp do kró le stwa. Wiel kie więc rze czy 
w śmier ci Jed no ro dzo ne go zo sta ły nam da ne, by wol no nam by ło wró cić
do oj czy zny; jak on giś po śmier ci naj wy ższe go ka pła na, ci któ rzy do 
mia - [118] sta uciecz ki się schro ni li, bez piecz nie wra ca li do swo ich.445 –
Oto w pew nym stop niu uka za ne zo sta ło, jak przez śmierć Chry stu sa wstęp
do kró le stwa jest nam zgo to wa ny.

DYS TYNK CJA XI Xo

Roz dział 1 (55).

1. Tu jak od dia bła i od grze chu od ku pił przez śmierć. Te raz więc
py taj my, ja kim spo so bem przez śmierć je go od ku pie ni je ste śmy od dia bła
i od grze chu i od ka ry. – Od dia bła więc i od grze chu przez śmierć Chry -
stu sa zo sta li śmy uwol nie ni, po nie waż jak mó wi Apo stoł,446 we krwi je go
uspra wie dli wie ni je ste śmy; a przez to, że je ste śmy uspra wie dli wie ni, 
to jest wy zwo le ni od grze chów, uwol nie ni je ste śmy od dia bła, któ ry nas
trzy mał w wię zach grze chów.

2. Za gad nie nie. Lecz ja kim spo so bem zo sta li śmy wy zwo le ni przez jego
śmierć od grze chów? – Roz wią za nie. Po nie waż przez je go śmierć, jak mówi
Apo stoł,447 po le ca na jest nam mi łość Bo ga, to jest oka zu je się wy jąt ko wa

Księga III196

444 Am bro zja ster (mia no wi cie Al ku in), In Hebr. 9,15 (PL 100,1074 A); od le gle ze Zło to -
uste go do te go uryw ka, ho mi lia 16, n. 1 (PG 63,124); o tym ko men ta rzu zo bacz Wstęp do
to mu I, s. [80*].

445 Zo bacz : Lb 35,25 i 28; oraz Joz 20,6.
o Dystynkcje XIX -XX: Zo bacz ana li zę za gad nień oraz ich dzie je u D. E. DeC lerck,

Questions de sotério lo gie médiéva le, 13(1946)150-184; 14(1947)32-64, gdzie do kład niej
mo wa o na uce Mi strza na stro nach 45-47; po ży tecz ne jest dzieł ko (po śmiert ne) J. Ri vière,
Le do gme de la Rédemp tion au xiie siècle, d’après les der nières pu bli ca tions, w Re vue du
moy en âge la tin, 2(1946)100-112, 219-230. – Roz dział 1, nu mer 2: Zo bacz: J. Schupp,, Die
Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, Fre iburg im Bre is gau 1932,174-175. – Nu mer 3:
Zobacz Mi strza na Rz 3,25 oraz 6,6-8 (PL 191,1362 A; 1404 B – 1405 D); a nie co ni żej do
po wa gi Au gu sty na na Kol 2,14 (PL 192,275 B).

446 Rz 5,9.
447 Rz 5,8.



i god na po le ce nia mi łość Bo ga wo bec nas, w tym, że Sy na swe go wydał na
śmier ć448 za nas grzesz ni ków. Za pła tą zaś ce ny tak wiel kiej mi ło ści wo bec
nas i my po ru sza ni je ste śmy i za pa la ni do mi ło wa nia Bo ga, któ ry dla nas
tak wie le uczy nił; a przez to je ste śmy uspra wie dli wie ni, to jest wy swo bo -
dze ni od grze chów, sta je my się spra wie dli wi. Śmierć więc Chry stu sa uspra -
wie dli wia nas, gdy przez nią mi łość bu dzi się w na szych ser cach.449

3. Mó wi się też ina czej, że przez śmierć Chry stu sa je ste śmy uspra wie dli -
wie ni: po nie waż przez wia rę w je go śmierć oczysz cza ni je ste śmy z grze -
chów. Stąd Apo stoł:450 Spra wie dli wość Bo ża jest przez wia rę Je zu sa
Chry stu sa; a ta kże:451 Je go Bóg uczy nił po jed naw cą [119] przez wia rę we
krwi je go, to zna czy „przez wia rę w mę kę”; jak on giś uzdro wie ni by li pa -
trzą cy na wę ża mie dzia ne go.452 Je śli więc spoj rze niem praw dzi wej wia ry
pa trzy my na te go, któ ry za nas za wi snął na drze wie,453 z wię zów dia bła je -
ste śmy wy zwa la ni, to jest z grze chów. I tak uwal nia ni je ste śmy od dia bła,
by i po tym ży ciu nie zna lazł, co by w nas ka rał. – Au gu styn: „Śmier cią mia -
no wi cie swą,454 jed ną naj praw dziw szą ofia rą, co kol wiek by ło win, skąd
diabeł nas prze trzy my wał dla od cier pie nia kar, Chry stus wy ga sił, aby nas
ku sząc w tym ży ciu nie prze mógł. Cho ciaż bo wiem ku si nas po śmier ci
Chry stu sa, któ ry mi spo so ba mi przed tem ku sił, nie mo że jed nak zwy cię żać,
jak przed tem zwy cię żał. Bo Piotr, któ ry przed śmier cią Chry stu sa prze ra -
żo ny gło sem słu żą cej za prze czył,455 po śmier ci pro wa dzo ny przed kró lów 
i zwierzch ni ków nie ustą pił.456 Dla cze go? Bo moc niej szy, to jest Chry stus,
przy cho dząc do do mu mo ca rza,457 to zna czy do na szych serc, gdzie
mieszkał dia beł, zwią zał mo ca rza, to jest ujarz mił od uwo dze nia wier nych,
by za po ku są, któ ra do tąd jest je mu do pusz czo na, nie po stę po wa ło uwie -
dze nie.
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448 Zo bacz: Rz 8,32.
449 Zo bacz: Glos sa Mi strza na Rz 6,3-5 (PL 191,1403 B -D); czę ścio wo z Au gu sty na, 

En chi ri dion, roz dział 53 (PL 40,257; CCL 46,78), a na ko niec z uryw ka Ser mo de re sur rec -
tio ne Do mi ni (PL 39,1724).

450 Rz 3,22.
451 Rz 3,25; Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: przez wia rę „mę ki” (u Mi ko ła ja z Li ry

VI, 9 ver so; rkp „l” kar ta 9 ver so, rkp „m” kar ta 7c).
452 Zo bacz: Lb 21,9; J 3,14-15: Jak Mo jżesz pod wy ższył wę ża na pusz czy... Aby kto kol -

wiek weń wie rzy itd.; Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: „to zna czy praw dzi wą wia rą
wpa tru je się w nie go” (u Mi ko ła ja z Li ry, V, 195 ver so); i Au gu styn, In Io an nem, roz pra wa
12, n. 11: „Jak ci, któ rzy pa trzy li na wę ża nie gi nę li od uką szeń wę ży, tak ci, któ rzy pa trzą
przez wia rę na śmierć Chry stu sa, uzdra wia ni są od uką szeń grze chów” (PL 35,1490; CCL
36,127).

453 Zo bacz: Ga 3,13.
454 De Tri ni ta te, IV, roz dział 13, n. 17 (PL 42,899; CCL 50,183).
455 Zo bacz: Mk 14,66-72; Łk 22,56-60.
456 Zo bacz: Mt 10,18; Dz 5,27-29.
457 Zobacz: Łk 11,22 (mocniejszy) oraz Mt 12,29; Glossa interlinearis do urywka: związał

mo ca rza: „od uwie dze nia wy bra nych ujarz mił” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,42 rec to).



4.p Au gu styn, De ago ne chri stia no. We krwi Chry stu sa prze to, któ ry
od da wał, cze go nie po rwał,458 je ste śmy od ku pie ni od grze chu, a przez to
od dia bła. Bo, jak mó wi Au gu styn,459 w nim „zwy cię ża ne są nie przy ja zne
nam nie wi dzial ne po tę gi, gdzie zwy cię ża ne są nie wi dzial ne żą dze.” – Augu -
styn w księ dze: De bap ti smo pa rvu lo rum. „Bo po wy la niu krwi bez
winy,460 znisz czo ne zo sta ły wszyst kie cy ro gra fy win, któ ry mi trzy ma ni by li
przed tem przez dia bła ci dłu żni cy, któ rzy w nie go wie rzą; stąd:461 Któ ra za
wie lu bę dzie wy la na.

[120] 5.r Au gu styn w księ dze: De bap ti smo pa rvu lo rum. Przez tego
więc zo sta li śmy od ku pie ni, w kim ksią żę te go świa ta ni cze go nie zna lazł.462

Stąd Au gu styn:463 oznaj mia jąc przy czy nę i spo sób na sze go od ku pie nia,
powia da: „Ni cze go nie zna lazł dia beł w Chry stu sie, by umarł, lecz Chry stus
chciał umrzeć z wo li Oj ca; nie ma jąc po wo du śmier ci z grze chu, lecz z po -
słu szeń stwa i spra wie dli wo ści za kosz to wał śmier ci; przez któ rą nas od ku -
pił z nie wo li dia bła.” „Wpa dli śmy bo wiem na księ cia te go wie ku,464 któ ry
uwiódł Ada ma i uczy nił nie wol ni kiem, i nas za czął po sia dać ja ko nie wol ni -
ków zro dzo nych u pa na. Lecz przy szedł Od ku pi ciel i po ko na ny zo stał uwo -
dzi ciel. A co zro bił Od ku pi ciel po ry wa czo wi na sze mu? Za ło żył na nie go
łap kę na my szy, swój krzyż; za ło żył tam ja ko przy nę tę swo ją krew. On zaś
prze lał krew nie dłu żni ka, przez co od stą pił od dłu żni ków. On za iste po to
prze lał swo ją krew, aby zgła dził na sze grze chy. Za co więc dia beł nas trzy -
mał, zgła dzo ne zo sta ło krwią Od ku pi cie la: trzy mał nas bo wiem tyl ko wię -
za mi na szych grze chów.465 One by ły łań cu cha mi nie wol ni ków. Przy szedł
on, zwią zał mo ca rza 466 wię za mi swej mę ki; wszedł do je go do mu, to zna -
czy do serc tych, gdzie on miesz kał, i sprzęt je go, mia no wi cie nas, wy rwał;
któ ry on na peł nił swą go ry czą. Bóg zaś nasz, wy ry wa jąc je go sprzęt i swoim
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p Sło wa Au gu sty na w Glos sa na Kol 2,15 (PL 192,276 B -C).
458 Ps 68,5: Cze gom nie wy darł, wte dy od da wa łem; Glos sa in ter li ne aris do te go uryw -

ka: „To zna czy dar mo: nie zgrze szy łem, a po nio słem ka ry” (u Mi ko ła ja z Li ry, III,180v; rkp:
Flo ren ti nus Pl. XVII,4, kar ta 85v).

459 Roz dział 2, n. 2 (PL 40,291; CSEL 41,103).
460 Au gu styn, De pec ca to rum me ri tis seu de bap ti smo pa rvu lo rum, II, roz dział 30, n.

49 (PL 44,180n; CSEL 60,120); o cy ro gra fach: Kol 2,14.
461 Mt 26,28.
r Sło wa Au gu sty na, nie bez pew nej prze no śni (jak wi dać za rów no z ory gi na łu, jak 

z dzie ła Flo ru sa do te go uryw ka, 77-779) już w Glos sa na Hbr 2,14 (PL 192,421 B -D). Zobacz
ta kże Ser mo IV na sze go Mi strza (PL 171,385 A). O „łap ce na my szy” zo bacz: J. Ri vière, 
„Mu sci pu la dia bo li”. Ori gi ne et sens d’une ima ge au gu sti nien ne, w Re cher ches de théologie
an cien ne et médie va le 1(1929)484nn.

462 Zo bacz: J 14,30.
463 De pec ca to rum me ri tis itd., II, roz dział 31, n. 51 (PL 44,181n; CSEL 60,121n).
464 Au gu styn, Ser mo 130, n. 2 (PL 38,726n); zo bacz też Ser mo 263, n. 1 (2) (PL 38,1210;

PLS 2,593).
465 Zo bacz: Prz 5,22 oraz 2 Tm 2,25-26.
466 Mt 19,29.



czy niąc, wy lał go rycz, a na peł nił sło dy czą”, przez śmierć swo ją od ku pu jąc
od grze chów i ob da ro wu jąc przy spo so bie niem za sy nów chwa ły.

Roz dział 2s (56).

Dla cze go Bóg czło wie kiem i umarł. Stał się więc czło wie kiem śmier -
tel nym, aby umie ra jąc zwy cię żył dia bła. „Gdy by bo wiem nie był czło wie -
kiem,467 ten kto zwy cię żył dia bła, nie spra wie dli wie, lecz prze mo cą zda ło by
się, że za bra ny jest mu czło wiek, któ ry swo bod nie mu się pod dał; [121]
lecz je że li zwy cię żył go czło wiek, utra cił czło wie ka oczy wi stym pra wem. 
A że by czło wiek zwy cię żył, ko niecz ne jest, by Bóg w nim był, któ ry go wol -
nym od grze chów czy ni. Gdy by bo wiem był sam w so bie czło wiek, al bo
anioł w czło wie ku, ła two by zgrze szył, po nie waż obie na tu ry sa mo przez
się wia do mo, że zgrze szy ły.” Dla te go Syn Bo ży przy jął czło wie ka cier pię tli -
we go, w któ rym za kosz to wał śmier ci;468 któ rym nie bo nam otwo rzył i z nie -
wo li dia bła, to jest z grze chu: grzech bo wiem jest nie wo lą dia bła,469 oraz
od ka ry od ku pił.

Roz dział 3 (57).

Ja kim spo so bem i od ja kiej ka ry Chry stus od ku pił nas przez
śmierć. Od ja kiej ka ry? Do cze snej i wiecz nej. Od wiecz nej mia no wi cie,
uma rza jąc dług; od do cze snej zaś cał kiem nas uwol ni w przy szłym, kie dy:
ostat nią nie przy ja ciół ką, któ ra znisz czo na bę dzie, jest śmierć.470 Jesz cze
bo wiem wy glą da my: od ku pie nia cia ła.471 We dług dusz zaś je ste śmy już
odku pie ni czę ścio wo, nie w ca ło ści: od wi ny, nie od ka ry; i nie cał kiem 
od wi ny: nie je ste śmy bo wiem od niej tak od ku pie ni, by nie ist nia ła, lecz
by nie pa no wa ła.472

Roz dział 4 (58).

Ja kim spo so bem po niósł na szą ka rę. Grze chy ta kże na sze, to zna czy
ka rę na szych grze chów, mó wi się, że w cie le swo im prze niósł na drze -
wie,473 bo przez je go ka rę, któ rą po niósł na krzy żu, wszel ka ka ra do cze sna,
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s Wszyst ko aż do upa dły w Glos sa Mi strza na Hbr 2,14 (PL 192,421 D), gdzie i po zo -
sta łość, przy naj mniej co do zna cze nia; z Glos sa or di na ria, jak wy żej za pi sa ne.

467 Zo bacz: Glos sa or di na ria na Hbr 2,11 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,137c; rkp „m” kar ta 167c).
468 Hbr 2,9: By... za wszyst kich śmier ci skosz to wać.
469 Zo bacz: J 8,34 oraz 2 Tm 2,26.
470 1 Kor 15,26.
471 Rz 8,23; Glos sa Mi strza do te go uryw ka (PL 191,1445 A).
472 Zo bacz: Rz 6,6: że by śmy da lej nie słu ży li grze cho wi; zo bacz Glos sa Lom bar da do

tego uryw ka: „Nie mó wię, że nie ma, lecz że nie je ste śmy zmu sze ni słu żyć” (PL 191,1405
D); o tym wię cej w Księ dze II Sen ten cji, Dystynkcja 32, roz dział 1.

473 1 P 2,24; Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: „To jest ka rę, za grze chy na le żną” 
(u Mi ko ła ja z Li ry, VI,219).



któ ra na le ży się za grzech na wró co ne mu, w chrzcie cał kiem jest umo rzona,
by żad nej od ochrzczo ne go nie wy ma ga no; a w po ku cie jest zmniej sza na:
bo nie wy star czy ła by ta ka ra, któ rą po ku tu ją cych wią że Ko ściół, gdy by nie
współ dzia ła ła ka ra Chry stu sa, któ rą za nas po niósł.474 Stąd grze chy spra -
wie dli wych, któ rzy ży li przed przyj ściem, by ły na pod trzy ma niu Bo ga
aż do śmier ci Chry stu sa, po wia da Apo stoł, do uka za nia spra wie dli wo ści
je go w tym cza sie.475 – Oto czę ścio wo [122] zo sta ło wy ło żo ne, w ja ki sposób
i co Chry stus przez śmierć nam wy słu żył i wy jed nał.

Roz dział 5 (59).

Czy sam Chry stus wi nien być zwa ny od ku pi cie lem, jak sam zwany
jest po śred ni kiem. Dla te go on praw dzi wie na zy wa ny jest od ku pi cie lem
oraz po śred ni kiem Bo ga i lu dzi. Lecz po śred ni kiem w Pi śmie Świę tym
zwany jest sam Syn;476 od ku pi cie lem zaś nie kie dy ta kże Oj ciec al bo Duch
Świę ty,477 lecz to z po wo du uży cia mo cy, a nie z po wo du oka za nia po ko ry 
i po słu szeń stwa. Bo we dług uży cia za ra zem mo cy i po słu szeń stwa, Syn
ściśle jest zwa ny od ku pi cie lem, bo i w so bie wy peł nił to, przez co je ste śmy
uspra wie dli wie ni, i do ko nał sa me go uspra wie dli wie nia mo cą Bó stwa 
z Oj cem i Du chem Świę tym. Jest więc od ku pi cie lem, na ile jest Bo giem
przez uży cie mo cy, a na ile jest czło wie kiem skut kiem po ko ry. I czę ściej
zwa ny jest od ku pi cie lem we dług czło wie czeń stwa, bo we dług nie go i w nim
przy jął i speł nił te sa kra men ty, któ re są przy czy ną na sze go od ku pie nia. 
Ści śle więc od ku pi cie lem zwie się Syn.

Roz dział 6t (60).

1. O po śred ni ku. On sam zwa ny jest po śred ni kiem, nie Oj ciec al bo
Duch Świę ty. O nim Apo stoł:478 Je den Po śred nik Bo ga i lu dzi, czło wiek
Chry stus Je zus, to zna czy przez czło wie ka jak by po środ ku, jest roz jem cą
dla za war cia po ko ju: to zna czy dla po jed na nia lu dzi z Bo giem. On jest roz -
jem cą, któ re go pra gnie Hiob:479 Oby był nam roz jem cą.
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474 Zo bacz: Ps 68,5; jak wy żej, roz dział 1, n. 4.
475 Rz 3,26; zo bacz: Glos sa Lom bar da do te go uryw ka (PL 191,1362 B – 1363 A).
476 Ga 3,19-20; 1 Tm 2,5; Hbr 9,15.
477 Zo bacz: Ps 18,15; 77,35; Iz 41,14; 49,7 i 26; 60,16; 63,16.
t Rozdziały 6-7: Zobacz A. M. Landgraf, Die Mittlerschaft Christi, w Dogmengeschichte,

II-2,288-328. – Rozdział 6, numer 1: Z Glossa na 1 Tm 2,5 (PL 192,339 A); częściowo z Glossa
me dia Gil ber ta (zo bacz: V. Mia no, Il com men to, s. 196; A. M. Land graf, Die Mit tler schaft
Chri sti, 299n). – Nu mer 2. Sło wa Au gu sty na Su per Io an nem, po zmia nie po rząd ku słów, 
w Glos sa Mi strza na Rz 5,10 (PL 191,1384 A -B), z Flo ru sa na Rz 5,8-9 (jak wy żej, 86); owe
De Tri ni ta te, na Rz 5,10 (PL 191,1386 C), rów nież z Flo ru sa do te go uryw ka (ko lum na 90).

478 1 Tm 2,5.
479 Hi 9,33.



2. Au gu styn, Su per Io an nem. Po jed na ni bo wiem zo sta li śmy z Bo giem,
rze cze Apo stoł,480 przez śmierć Chry stu sa: „Co nie tak na le ży poj mo wać,481

ja ko by nas z nim Chry stus tak po jed nał, że za czął ko chać, któ rych nie na wi -
dził, [123] jak jed na się nie przy ja ciel z nie przy ja cie lem, by po tem by li przy -
ja ciół mi ci, któ rzy przed tem się nie na wi dzi li; lecz je ste śmy po jed na ni z już
mi łu ją cym nas Bo giem. Bo nie od kąd z nim zo sta li śmy po jed na ni przez krew
Sy na, za czął nas mi ło wać, lecz przed świa tem, za nim my śmy czymś by li.” –
Ja kim więc spo so bem z mi łu ją cym nas Bo giem zo sta li śmy po jed na ni? „Z po -
wo du grze chu 482 mie li śmy nie przy jaźń z tym, kto miał do nas mi łość, na wet
gdy po peł nia jąc nie pra wość, po dej mo wa li śmy prze ciw ko nie mu nie przy -
jaźń.” – Au gu styn w księ dze: De Tri ni ta te:483 „By li śmy więc tak nie przy -
jaź ni Bo gu, jak grze chy są nie przy ja zne spra wie dli wo ści; ta kie nie przy jaź nie
koń czą się i jed na ją przez spra wie dli we go, któ ry ich uspra wie dli wia.”

3. Chry stus więc zwie się po śred ni kiem dla te go, że po śred ni cząc mię -
dzy Bo giem a ludź mi, jed na ich z Bo giem. Jed na zaś, gdy uchy bie nia lu dzi
usu wa sprzed oczu Bo ga, to zna czy, gdy gła dzi grze chy, któ ry mi Bóg był
ob ra ża ny, a my by li śmy je go nie przy ja ciół mi.

4. Py ta nie. Lecz sko ro grze chy gła dzi nie sam Syn, lecz i Oj ciec i Duch
Świę ty, zgła dze nie ich jest na szym po jed na niem z Bo giem, dla cze go sam
Syn zwie się po śred ni kiem? Bo o Oj cu czy ta się, że po jed nał świat ze so bą.
Mó wi bo wiem Apo stoł:484 W Chry stu sie bo wiem Bóg po jed nał świat ze
sobą. Sko ro więc jed na, dla cze go nie na zy wa się po śred ni kiem? – Od po -
wiedź. Po nie waż nie jest po środ ku mię dzy Bo giem a ludź mi, ani nie miał
w so bie tych sa kra men tów, któ rych wia rą i na śla do wa niem je ste śmy uspra -
wie dli wie ni, czy li po jed na ni z Bo giem. Po jed na ła więc nas ca ła Trój ca uży -
ciem mo cy, gdy mia no wi cie gła dzi grze chy; lecz sam Syn do peł nie niem
po słu szeń stwa, w nim we dług ludz kiej na tu ry do ko na ne zo sta ło to, przez
co wie rzą cy i na śla du ją cy są uspra wie dli wia ni.

Roz dział 7 (61).

1.v We dług któ rej na tu ry jest po śred ni kiem. Stąd też po śred ni kiem
zwie się we dług czło wie czeń stwa, nie we dług Bó stwa. „Bo nie jest po średni-
kiem mię dzy Bo giem a Bo giem,485 po nie waż Bóg jest je den;486 lecz mię dzy
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480 Rz 5,10.
481 Au gu styn, In Io an nem, roz pra wa 110, n. 6 (PL 35,1923; CCL 36,626).
482 Au gu styn, ta mże.
483 Księ ga XIII, roz dział 16, n. 21 (PL 42,1030n; CCL 50 A,411).
484 2 Kor 5,19.
v Zo bacz: Glos sa na Ga 3,20 (PL 192,130 A), gdzie dwie pierw sze po wa gi; po tem na 1

Tm 2,5 (PL 192,339 A -B), gdzie sło wa Au gu sty na z Con fes sio nes.
485 Au gu styn, In Epi sto lam ad Ga la tas, n. 24 (PL 35,2122); czę ścio wo znaj du je się 

w Glos sa or di na ria, na Ga 3,19-20 (u Mi ko ła ja  z Li ry, VI, 83b -c; rkp „l” kar ta 107a, rkp „m”
kar ta 100c).

486 Ga 3,20.



Bo giem a [124] czło wie kiem, jak mię dzy dwo ma kre sa mi, po nie waż
pośred ni nie mo że być, jak tyl ko mię dzy ja ki miś.” – Au gu styn w pew nej
Ser mo: „Po śred ni kiem jest więc, na ile czło wie kiem;487 bo na ile Bo giem,
nie jest po śred ni kiem, lecz jest rów ny Oj cu, tym sa mym co Oj ciec, z Oj cem
jed nym Bo giem.” Po śred ni czy więc mię dzy ludź mi a Bo giem Trój cą zgod -
nie z na tu rą czło wie ka, w któ rej przy jął to, przez co jed na ni je ste śmy z Bo -
giem Trój cą. – Au gu styn w księ dze Con fes sio nes:488 I we dług niej „ma
coś po dob ne go Bo gu i coś po dob ne go lu dziom”: co wy pa da ło po śred ni -
ko wi, „by nie we wszyst kim po dob ny lu dziom, da le ko był od Bo ga; al bo
we wszyst kim do Bo ga po dob ny, da le ko był od lu dzi, a tak nie był by
pośred ni kiem. Praw dzi wy więc po śred nik Chry stus uka zał się mię dzy
śmier tel ny mi grzesz ni ka mi a nie śmier tel nym spra wie dli wym: śmier tel ny 
z ludź mi, spra wie dli wy z Bo giem”; „przez sła bość zbli ża jąc się do nas”,489

„przez spra wie dli wość do Bo ga. Słusz nie więc na zwa ny jest po śred ni kiem,
po nie waż mię dzy Bo giem nie śmier tel nym a czło wie kiem śmier tel nym 
jest Bóg czło wiek; na ile zaś jest Sło wem, nie jest po śred ni, bo jest je den 
z Oj cem, Bóg.

2.x Wi gi liusz, Con tra Eu ty chen: „Je że li więc Chry stus we dług was,490

o błęd no wier cy, jed ną tyl ko ma na tu rę, skąd bę dzie po śred ni? Je że li nie
jest tak po śred ni, że jest Bo giem z po wo du Bó stwa, a czło wie kiem z po -
wo du na tu ry czło wie czeń stwa, w ja ki spo sób to co ludz kie w nim jed na się
z tym co Bo że? Bo on przy cho dząc, pier wej w so bie ludz kie złą czył z Bo -
skim przez po łą cze nie obu na tur w jed nej oso bie; po tem wszyst kich wier -
nych przez śmierć po jed nał z Bo giem”, gdy „uzdro wie ni zo sta li z nie pra-
wo ści wszy scy,491 któ rzy wie rząc umi ło wa li po ko rę Chry stu sa, a mi łu jąc
naśla do wa li.”

3. Wią że w ca łość po wy ższą myśl. Oto tu tro chę wy ka za no, dla cze go
sam Chry stus zwa ny jest po śred ni kiem Bo ga i lu dzi; i zgod nie z któ rą 
natu rą po śred ni czy, mia no wi cie ludz ką: i z kim po śred ni czy, mia no wi cie 
z Bo giem Trój cą. Z Trój cą bo wiem nas po jed nał przez śmierć; przez [125]
któ rą ta kże od ku pił nas z nie wo li dia bła. Bo jak mó wi Piotr,492 nie ska zi tel -
nym zło tem al bo sre brem wy ku pie ni zo sta li śmy, ale dro gą krwią Chry stu -
sa, Ba ran ka nie po ka la ne go.
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487 Ser mo 293 (na Na ro dze nie Ja na Chrzci cie la), n. 7 (PL 38,1332).
488 Księ ga X, roz dzia ły 42-43, nn. 67-68 (PL 32,808; CSEL 33,277n).
489 Z Glos sa Mi strza do Ps 29,3 (PL 191,292 B); z Au gu sty na, Enar ra tio nes in Psal mum

29, n. 1 (PL 36,216; CCL 38,174).
x Z Glos sa na Ga 3,20 (PL 192,130 C), lecz skąd zo sta ło do Glos sa wcie lo ne nie wiemy.
490 Księ ga V, n. 15 (PL 62,145 B -D).
491 Au gu styn, In Epi sto lam ad Ga la tas, n. 24 (PL 35,2122).
492 1 P 1,18-19.



DYS TYNK CJA XXy

Roz dział 1 (62).

Że mógł in nym spo so bem wy zwo lić i dla cze go ra czej tym. – Au gu -
styn w księ dze XIII De Tri ni ta te. Je że li zaś py ta się, czy in nym spo so -
bem mógł Bóg wy zwo lić czło wie ka, niż przez śmierć Chry stu sa, mó wi my 
i „in ny spo sób był mo żli wy dla Bo ga,493 któ re go po tę dze wszyst ko pod lega,
lecz dla uzdro wie nia na szej nę dzy nie by ło in ne go sto sow niej sze go spo sobu
i nie trze ba by ło, aby był.”

Roz dział 2 (63).

1. Uza sad nie nie dla cze go w ten spo sób. „Cóż bo wie m495 ser ca na sze
tak bar dzo pod no si i uwal nia od roz pa czy o nie śmier tel ność, niż że Pan
Bóg za tak wiel kich nas uwa ża, iż Syn Bo ga nie zmien nie do bry, po zo sta jąc
w so bie czym był, a od nas przyj mu jąc czym nie był, ra czył wejść w na szą
wspól no tę, aby zło na sze umie ra jąc ścier pieć?”

2. In ne uza sad nie nie. – Au gu styn ta mże. Jest i in ne uza sad nie nie, dla -
cze go tym ra czej spo so bem niż in nym chciał wy zwo lić: „po nie waż tak po -
ko nu je się dia bła spra wie dli wo ścią,495 [126] nie mo cą”; „a ja kim spo so bem
to się sta ło,496 wy ja śnię jak mo gę”. „Ja kąś Bo żą spra wie dli wo ścią ro dzaj
ludz ki prze ka za ny zo stał w moc dia bła, bo grzech pierw sze go czło wie ka na
wszyst kich pier wo rod nie prze szedł i je go dłu giem wszyst kich obo wią zu je.
Stąd wszy scy lu dzie od po cząt ku są pod wład cą dia błem; dla te go Apo stoł:497

By li śmy z przy ro dze nia sy na mi gnie wu: mia no wi cie z na tu ry, jak zo sta ła
znie pra wio na grze chem, a nie jak zo sta ła stwo rzo na po praw na od po -
czątku. Spo sób zaś ten, któ rym czło wiek zo stał prze ka za ny w moc dia bła,
nie tak wi nien być poj mo wa ny, ja ko by Bóg to uczy nił, al bo na ka zał, lecz
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y Dys tynk cja XX, roz dzia ły 1-4: Źró dło w Glos sa Lom bar da na Rz 5,8 (PL 191,1384 D –
1386 B), gdzie za le ży od Glos sa me dia Gil ber ta (u. M. Si mo na, La glo se de l’épître aux
Roma ins de Gil bert de la Porrée, w Re vue d’Hi sto ire Ec c le sia sti que 52[1957]76). Zo bacz
ta kże Mi strza na Hbr 2,14-15 (PL 192,421 D – 422 D) oraz je go ka za nia, n. 4, 16, 18 (PL
171,384 C, 501 C, 610 A); Hu go na, De sa cra men tis, I,8,4-10 (PL 176,307 D -322 A); Sum ma
sen ten tia rum, I,14 i 18 (PL 171, 1096 F – 1096 AA, 1105 C; 176,69 C -D); oraz wie lu in nych
u A. M. Land gra fa, Das Axiom „Non alium mo dum po ssi bi lem ...”, w Do gmen ge schich te,
II,2, 254-287; oraz L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie flit e ra tur, 599-614.

493 Roz dział 10, n. 13 (PL 42,1024; CCL 50A,399n); czę ścio wo tyl ko w Glos sa or di na ria
na Rz 5,8 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI, 12c; rkp „l” kar ta 10c, rkp „m” kar ta 11b).

494 Au gu styn, ta mże, (1024; 400); czę ścią w Glos sa or di na ria, jak w po przed nim przy -
pi sie.

495 Roz dział 13, n. 17 (1026; 404); lecz sło wa są z Glos sa or di na ria na Rz 5,9 (jak wyżej).
496 Au gu styn, ta mże, roz dział 11, n. 15 (PL 42,1025; CCL 50A,402).
497 Ef 2,3.



że tyl ko do pu ścił, jed nak spra wie dli wie. Gdy on grzesz ni ka opusz czał,
spraw ca grze chu tam wtar gnął. Bóg jed nak nie wstrzy mał w gnie wie swym
mi ło sier dzia swo je go,498 i nie od da lił od pra wa swej mo cy, cho ciaż do pu -
ścił, że jest w mo cy dia bła, po nie waż i dia beł nie jest od mo cy Bo ga wy ob -
co wa ny, jak i nie od do bro ci; bo żad nym ży ciem by nie ist niał, je śli nie
przez te go, któ ry oży wia wszyst ko. Nie Bóg więc opu ścił czło wie ka, by nie
oka zy wał mu się Bo giem, lecz wśród zła ka rzą ce go, na wet złym da wał dobra;
a wresz cie czło wie ka, któ re go po peł nie nie grze chów pod da ło dia błu, prze -
ba cze nie grze chów da ne przez krew Chry stu sa, wy rwa ło od dia bła, by tak
dia beł zwy cię żo ny był spra wie dli wo ścią, a nie mo cą.”

Roz dział 3 (64)

1. Ja ką spra wie dli wo ścią zwy cię żo ny zo stał dia beł. „Lecz ja ką spra -
wie dli wo ścią?499 Je zu sa Chry stu sa.  A ja kim spo so bem zo stał nią zwy cię żo -
ny? Bo nie znaj du jąc w nim ni cze go god ne go śmier ci,500 jed nak go za bił. 
A za iste spra wie dli we jest, by dłu żni cy, któ rych trzy mał, wol ni by li pusz -
cza ni, wie rzą cy w te go, któ re go bez żad ne go dłu gu za bił.” „Dla te go zaś nie
chciał zwy cię żać mo cą,501 po nie waż dia beł wa dą swej prze wrot no ści jest
mi ło śni kiem mo cy, a ucie ki nie rem i na past ni kiem spra wie dli wo ści: w czym
lu dzie bar dziej go na śla du ją, któ rzy gar dząc lub na wet nie na wi dząc spra -
wie dli wo ści, bar dziej sta ra ją się o moc, al bo cie szą się z jej osią gnię cia, albo
roz pa la ją jej żą dzą. Dla te go spodo ba ło się Bo gu, by nie mo cą, lecz sprawie -
dli wo ścią zwy cię ża jąc wy rwał czło wie ka: aby czło wiek na uczył się go w tym
na śla do wać.” „Po tem zaś w zmar twych wsta niu na stą pi ła moc,502 bo ożył
umar ły, by ni gdy po tem nie umie rać.”

[127] 2. Za gad nie nie. „Lecz czy naj słusz niej szym pra wem nie był by dia -
beł po ko na ny,503 je że li mo cą tyl ko Chry stus ze chciał by z nim po stę po wać?
Tak, lecz Chry stus odło żył to, co mógł, by wpierw uczy nić, co na le ża ło.” 
A więc spra wie dli wo ścią po ko ry uwol nił czło wie ka,504 któ re go sa ma moc
mo gła naj słusz niej uwol nić.

Roz dział 4 (65).

1. O roz pra wie mię dzy Bo giem i czło wie kiem i dia błem.  Gdy by
bowiem ci trzej przy szli na roz pra wę, mia no wi cie Bóg, czło wiek i dia beł,
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498 Ps 76,10.
499 Au gu styn, ta mże, roz dział 14, n. 18 (PL 42,1027n; CCL 50A,406).
500 Zo bacz: Łk 23,15: Nie za rzu co no mu nic god ne go śmier ci.
501 Au gu styn, ta mże, roz dział 13, n. 17 (1026n; 404)), czę ścio wo w Glos sa or di na ria na

Rz 5,9 (jak wy żej).
502 Ta mże, roz dział 14, n. 18 (1028; 407).
503 Au gu styn, ta mże (1028; 406).
504 Zo bacz: Au gu styn, ta mże: Prze to mil sza sta ła się spra wie dli wość w po ko rze: itd.

(1028; 407).



dia beł i czło wiek nie mie li by co prze ciw ko Bo gu po wie dzieć. Dia błu
bowiem krzyw dę Bo ga by udo wod nio no, bo je go słu gę, czy li czło wie ka
pod stęp nie upro wa dził i prze mo cą trzy mał. Rów nież czło wie ko wi by udo -
wod nio no, że jest nie spra wie dli wy dla Bo ga, po nie waż wzgar dził je go
przyka za nia mi i od dał się w nie wo lę ob ce mu pa no wa niu. Dia błu by udo -
wod nio no ta kże krzyw dę czło wie ka, bo go naj pierw błęd ną obiet ni cą
uwiódł, a po tem za da jąc zło mu szko dził. Nie spra wie dli wie więc dia beł,
sam w so bie, trzy mał czło wie ka, lecz czło wiek spra wie dli wie trzy ma ny był;
po nie waż dia beł ni gdy nie za słu żył mieć moc nad czło wie kiem, lecz czło -
wiek przez wi nę za słu żył cier pieć ty ra nię dia bła.

2. Je że li więc Bóg, któ ry oby dwo ma wła dał, chciał by czło wie ka uwol nić
mo cą, mógł jak naj słusz niej czło wie ka uwol nić mo cą sa me go roz ka zu; lecz
z po wy ższej przy czy ny,505 ze chciał po słu żyć się spra wie dli wo ścią po ko ry. –
Au gu styn w XIII księ dze De Tri ni ta te: Któ ry gdy zo stał ukrzy żo wa ny 
w śmier tel nym cie le,506 zo sta li śmy uspra wie dli wie ni, to zna czy przez od -
pusz cze nie grze chów wy rwa ni z mo cy dia bła i tak dia beł po ko na ny zo stał
przez Chry stu sa spra wie dli wo ścią, a nie mo cą. W ja ki zaś spo sób w je go
krwi odpusz czo ne zo sta ły nam na sze grze chy, wy żej zo sta ło wy ło żo ne.507

[128] Roz dział 5 (66).

1.z O wy da niu Chry stu sa, któ re zwie się uczy nio ne przez Oj ca,
przez Sy na, przez Ju da sza i przez Ży dów. Chry stus więc jest ka pła nem
i on sam jest żer twą i ce ną na sze go po jed na nia,508 któ ry sie bie na oł ta rzu
krzy ża nie dia błu, lecz Bo gu Trój cy ofia ro wał, za wszyst kich co do wy star -
czal no ści ce ny,509 lecz tyl ko za wy bra nych, co do sku tecz no ści, bo tyl ko
prze zna czo nym spra wił zba wie nie.
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505 W roz dzia le 3, n. 2.
506 Ra czej omó wie nie Au gu sty na, któ ry pi sze: „Lecz czymś in nym jest, dla cze go je steśmy

uspra wie dli wia ni we krwi Chry stu sa, gdy przez od pusz cze nie grze chów je ste śmy wy ry wa ni
z mo cy dia bła: to na le ży do te go,  że przez Chry stu sa dia beł po ko na ny jest spra wie dli wością,
a nie mo cą. Ze sła bo ści bo wiem, któ rą przy jął w cie le śmier tel nym... ukrzy żo wa ny zo stał
Chry stus” (1028; 407).

507 W Dys tynk cji 19, roz dział 1, nu me ry 1 oraz 4.
z O wy da niu Chry stu sa zo bacz Lom bard, Sen ten tiae, Księ ga I, Dys tynk cja 48, roz dział

2; oraz Księ ga II, Dys tynk cja 40, n. 11; i na Rz 8,32 (PL 191,1451 D). Co do ró żni cy mię dzy
wy star czal no ścią a sku tecz no ścią, zo bacz A. M. Land graf, Die Unter sche idung zwi schen
Hinre ichen und Zu wen dung der Erlösung, w Do gmen ge schich te II -2,329-358. – Nu mer 3:
Po wa ga Au gu sty na z Glos sa na Ga 2,20 (PL 192,117 A -B).

508 Zo bacz: Glos sa Mi strza na Hbr 9,25: „ka płan i żer twa” (PL 192,477 C); oraz na Rz
5,10: „To jest ce na na sze go po jed na nia” (PL 191,1386 B; gdzie, cho ciaż znaj du ją się pod
ru bry ką: Au gu styn [brak w rkp „z” kar ta 17a], wy da ją się ra czej sło wa mi Mi strza).

509 Zo bacz: Glos sa na Hbr 5,9: przy czy ną zba wie nia wiecz ne go, dla wszyst kich, któ rzy
mu są po słusz ni: „ty le bo wiem war ta jest je go mę ka, że wszyst kim wy star cza do zba wie nia”
(PL 192,438 B).



2. O nim czy ta się też, że wy da ny zo stał przez Oj ca,510 i że sam sie bie
wydał,511 i że Ju dasz go wy dał,512 i Ży dzi.513 Sam sie bie wy dał, bo sam przez
się przy stą pił do mę ki; i Oj ciec go wy dał, bo z wo li Oj ca, a na wet ca łej Trój -
cy cier piał; Ju dasz wy dał zdra dza jąc, a Ży dzi pod bu rza jąc. I czyn Ju da sza
oraz Ży dów był zły, a czyn Chry stu sa, al bo Oj ca, do bry. Dzie ło Chry stu sa 
i Oj ca do bre, bo wo la Oj ca i Sy na do bra; dzie ło Ju da sza i Ży dów by ło złe,
bo ich za miar był zły. 

3. Ró żne by ły tam zda rze nia czy dzie ła, to jest ró żne czy ny, a jed na rzecz,
czy fakt, mia no wi cie sa ma mę ka. Dla te go na uczy cie le cza sem łą czą w tym
fak cie Oj ca, Sy na, Ju da sza, Ży da; a cza sem roz łą cza ją. Pa trząc bo wiem na
mę kę, mó wią, że ich dzie ło jest jed no; a zwa ża jąc na za mia ry i czy ny, fak ty
roz ró żnia ją roz ma ite. – Au gu styn, Su per epi sto lam Io an nis. Stąd Au gu -
styn po wia da:514 „Do ko na ne zo sta ło wy da nie przez Oj ca, do ko na ne zo sta -
ło wy da nie przez Sy na, do ko na ne zo sta ło wy da nie przez Ju da sza: jed na
rzecz zo sta ła do ko na na. Co więc ró żni mię dzy ni mi? Po nie waż Oj ciec i Syn
do ko na li te go w mi ło ści; Ju dasz [129] zaś w zdra dzie. Wi dzi cie, że trze ba
zwa żać nie co czło wiek uczy nił, lecz ja ką wo lą. W tym sa mym dzie le znaj -
du je my Bo ga co Ju da sza. Bo ga bło go sła wi my. Ju da sza prze kli na my: po nie -
waż Bóg my ślał o zba wie niu na szym, Ju dasz my ślał o ce nie, za któ rą Pa na
sprze dał, Syn o ce nie, któ rą dał za nas. Ró żny więc za miar, ro bi ró żne czyny,
cho ciaż jed nak z ró żnych rzecz jest jed na.” Oto mó wi, iż rzecz by ła tam
jedna, a fak ty ró żne, po nie waż jed na tam by ła mę ka, lecz ró żne czy ny; 
a mia no wi cie czy ny Ju da sza i Ży dów by ły złe, któ ry mi spo wo do wa li mę kę
Chry stu sa, któ ra jest do brem i jest dzie łem Bo ga.

Roz dział 6 (67).

1.a Że mę ka Chry stu sa zwa na jest dzie łem Bo ga i Ży dów i ja kim
spo so bem. Mę ka więc Chry stu sa zwie się za rów no dzie łem Ży dów, bo 
z ich dzia łań wy ni ka; jak dzie łem Bo ga, bo by ła przez nie go ja ko spraw cę,
to zna czy chcą ce go. Stąd Au gu styn:515 „Nikt nie za bie ra du szy Chry stu sa 
od nie go, bo ma moc po ło że nia i wzię cia:516 oto masz spraw cę dzie ła. Kła -
dzie du szę: oto masz dzie ło spraw cy. A że bym ogól nie za koń czył, ile kroć

Księga III206

510 Zo bacz: Rz 8,32: Ale go za nas wszyst kich wy dał.
511 Zo bacz: Ga 2,20 oraz Ef 5,2.
512 Zo bacz Mt 26,25 oraz 26,48.
513 Zo bacz: Mt 27,18: Bo wie dział, iż z za zdro ści by li go wy da li.
514 In I Io an nis 4,9, roz pra wa 7, n. 7 (PL 35,2032n).
a Sło wa pseu do -Au gu sty na z Glos sa na 1 Kor 2,8 (PL 191,1549 D – 1550 A).

515 Ru bry ka mar gi nal na: In expo si tio ne fi dei ca tho li cae con tra Fe li cia num; to jest Wigi -
liusz z Thap se, Con tra Fe li cia num Aria num de uni ta te Tri ni ta tis, roz dział 14 (PL 42,1169n;
al bo roz dział 20, PL 62,348 D).

516 J 10,17-18.



Chrystus co kol wiek cier pi w cie le, jest dzie łem spraw cy; bo z je go wo li, nie
z czy je goś przy mu su, on sam jest spraw cą dzie ła.”

2. Czy Ży dzi zdzia ła li tam do bro. Sko ro zaś mę ka Chry stu sa jest dzie -
łem Bo ga i dla te go do brem, a zdzia ła li ją Ju dasz i Ży dzi: py ta się czy trze ba
się zgo dzić, że oni zdzia ła li tam do bro. – Tu na le ży roz ró żnić: mo żna
bowiem po wie dzieć, że zdzia ła li do bro, po nie waż z ich dzia łań wy ni kło
dobro, to jest mę ka Chry stu sa; a ta kże, iż nie zdzia ła li do bra, lecz zło,
ponie waż dzia ła nie ich nie by ło do bre, lecz złe.517

[130] DYS TYNK CJA XXIb

Roz dział 1c (68).

1. Czy w Chry stu sie, w śmier ci, na stą pi ło od dzie le nie du szy al bo
cia ła od Sło wa. Po po wy ższym na le ży roz wa żyć, czy w śmier ci od Sło wa
od dzie lo na zo sta ła du sza al bo cia ło.

2. Po gląd nie któ rych, twier dzą cych, że cia ło zo sta ło od dzie lo ne od
Bó stwa. Nie któ rzy uwa ża li, że cia ło, jak od du szy, tak od Bó stwa w śmierci
zo sta ło od dzie lo ne.518 Je że li bo wiem, mó wią, Bó stwo zjed no czy ło z so bą
cia ło za po śred nic twem du szy, jak wy żej zo sta ło wspo mnia ne,519 prze to gdy
od dzie lo ne zo sta ło cia ło od du szy, od dzie lo ne zo sta ło ta kże od Bó stwa;
po nie waż nie mo gło od dzie lić się od du szy, przez któ rą by ło zjed no czo ne
ze Sło wem, że by nie od dzie lić się od Sło wa. – Au gu styn. By ło zaś od dzie -
lo ne od du szy w śmier ci: ina czej nie by ło by tam praw dzi wej śmier ci: bo
jak mó wi Au gu styn,520 „śmierć, któ rej lu dzie się lę ka ją, jest od dzie le niem

207Dystynkcja 21

517 Zo bacz wy żej, roz dział 5, n. 2 oraz uryw ki I i II Księ gi Sen ten cji, tam przy to czo ne.
b Dys tynk cje 21-22, zo bacz: A. M. Land graf, Das Pro blem „Utrum Chri stus fu erit ho mo

in tri duo mor tis”, w Do gmen ge schich te II -1,273-319; zwłasz cza co do sta no wi ska Lom bar -
da, 273-296; Hu go, De sa cra men tis, II,1,10-11 (PL 176,399nn); Sum ma sen ten tia rum, I,19
(PL 171,1105n; 176,78nn). 

c Za gad nie nie przed ło żo ne jest jak w Sum ma sen ten tia rum, I,19 (PL 171,1105 C;
176,78 D), wraz z jed nym wy ja śnie niem po glą du po twier dza ją ce go. Zo bacz też: Hu go, 
De sa cra men tis, II,1,10 (PL 176,399 C – 400 D). – Nu mer 2: Po wa ga Au gu sty na z Glos sa do
Psal mu 48,6 (PL 191,466 D – 467 A). – Nu mer 3: Po wa gę Am bro że go z Sum ma sen ten tia rum,
I,19 (PL 171,1106 C; 176,80 A -B, wpro wa dza ją Sen ten tiae Flo ria nen ses, n. 41 (p. 21,7-10)
oraz Sen ten tiae Pa ri sien ses (p. 35,5-8); czę ścio wo u Hu go na, De sa cra men tis, II,1,10 (PL
176,399 C).

518 Tak wśród in nych Mistrz Her man, Sen ten tiae, roz dział 27: „...ro zum niej sze wy da je
się, że Bó stwo by ło od dzie lo ne od cia ła. Jak bo wiem nie mo gło być złą czo ne, jak tyl ko za
po śred nic twem du szy, tak nie po win no w nim po zo sta wać po od dzie le niu du szy.” (PL
178,1737 B). Zo bacz ta kże Sen ten tiae Flo ria nen ses, n. 44 (wyd. H. Ostlen der, Bonn
1929,20-21); oraz Sen ten tiae Pa ri sien ses, część I (wyd. A. M. Land graf, w Écrits théolo gi -
que de l’éco le d’Abélard, Lo va nii 1934, p. 35,12-20).

519 Dys tynk cja 2, roz dział 2.
520 Rubryka marginalna wskazuje: Augustinus super psalmum xlvjj; lecz jest to Enarratio

in Psal mum 48,15, ka za nie 2, roz dział 2 (PL 36,556; CCL 38,565n).



du szy od cia ła; śmierć zaś, któ rej się nie lę ka ją, jest od dzie le niem du szy od
Bo ga; obie zaś po ku są dia bel ską po da ne zo sta ły czło wie ko wi do wy pi cia.”
Je że li więc w Chry stu sie czło wie ku by ła praw dzi wa śmierć, od dzie lo na
zosta ła tam du sza, a przez to Bó stwo od cia ła.

3. Wpro wa dza ją po wa gę. – Am bro ży. Te mu swo je mu praw do po do -
bień stwu do da ją świa dec two po wa gi. Am bro ży bo wiem,521 roz pra wia jąc 
o [131] opusz cze niu Chry stu sa, któ ry na krzy żu wiel kim gło sem za wo łał:522

Bo że mój, Bo że mój, cze muś mnie opu ścił? rze cze”: „Wo ła czło wiek, umie -
ra ją cy przez od dzie le nie Bó stwa; bo sko ro Bó stwo wol ne jest od śmier ci
za iste nie mo gło tam być śmier ci, je że li nie od stą pi ło ży cie, po nie waż Bóstwo
jest ży ciem.” Tu zda je się prze ka za no, że Bó stwo wy dzie lo ne zo sta ło w śmier -
ci od czło wie ka, a gdy by ono nie od stą pi ło, czło wiek ów nie mógł umrzeć;
co oni od no szą do cia ła, któ re mó wią, iż od Bo ga zo sta ło odłą czo ne.

4.d Od po wiedź. Od po wia da my im, że to od dzie le nie na le ży tak brać,
jak poj mu je się opusz cze nie, któ re wy ra żo ne jest w tych sło wach: Cze muś
mnie opu ścił? Ja kim więc spo so bem Chry stus zo stał opusz czo ny przez
Ojca, gdy na krzy żu wo łał, że jest opusz czo ny? Nie od stą pił Bóg od czło -
wie ka, tak że by roz wią za ne zo sta ło zjed no cze nie Bo ga i czło wie ka: ina czej
był pe wien czas, kie dy Chry stus jesz cze ży wy, był czło wie kiem, a nie Bo -
giem, bo jesz cze ży wy wo łał, że opusz czo ny jest, a nie, że opusz czo ny ma
być. Je że li więc owo opusz cze nie poj mu je się ja ko roz wią za nie zjed no cze -
nia, to roz wią za nie Bo ga i czło wie ka do ko na ło się za nim Chry stus umarł.
Lecz któż to po wie? Wy znaj my więc, że Bóg w pe wien spo sób w śmier ci
opu ścił te go czło wie ka, po nie waż mo cy prze śla du ją cych go wy dał do cza -
su; nie obro nił go oka zu jąc swą moc, aby nie umarł. Bó stwo od dzie li ło się,
po nie waż po wścią gnę ło od obro ny, ale nie roz wią za ło zjed no cze nia; od -
dzie li ło się ze wnętrz nie, by nie by ło obec ne ku obro nie, lecz nie zbra kło
go do zjed no cze nia. Gdy by tam nie po wścią gnę ło mo cy, lecz wy ko na ło,
Chry stus by nie umarł. Chry stus umarł, bo Bó stwo od stą pi ło, to jest nie
oka za ło bro niąc skut ku swej mo cy. – Tu jest ko zioł wy pusz czal ny, któ ry po
ofierze drugiego kozła wypuszczany był na pustynię, jak czyta się w Księdze
Ka płań skiej.523 Dwa bo wiem ko zły poj mu je się ja ko czło wie czeń stwo i Bó -
stwo Chry stu sa.524 Po ofia ro wa niu więc czło wie czeń stwa, Bó stwo ode szło
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521 Zno wu ru bry ka brzmi: Am bro ży w wy ja śnie niu psal mu; lecz w rze czy wi sto ści jest to
je go In Lu cam, X, n. 127 (L 15[1845]1836 A; CSEL 32-III,503; CCL 14,381).

522 Mt 27,46.
d Od po wiedź ogól nie z Hu go na (ta mże, 399 D – 400 D). O koź le wy pusz czal nym

obszer niej (z Glos sa or di na ria) mó wi Mistrz w Ka za niu 22, In Pa ra sce ve (PL 171,689 A); 
o czym zo bacz Wstęp do to mu I, s. [106*].

523 Kpł 16,8-10.
524 Glos sa or di na ria do Kpł 16,7-8: Dwa ko zły... „po nie waż Chry stus Bóg i czło wiek:

według człowieczeństwa umęczony, według Bóstwa niecierpiętliwy... Aaron rzuca na obydwa
lo sy: po nie waż Bó stwo i czło wie czeń stwo wie my iż się dzie lą” (u Mi ko ła ja z Li ry, I,242c); 
z He zy chiu sza do te go uryw ka (PG 93,991 B).



na pu sty nię, to jest do nie ba. – He zy chiusz, Su per Le vi ti cum. Stąd He zy -
chiusz:525 „Na pusz czę, to jest do nie ba pod czas mę ki [132] mó wi się, że
Bó stwo ode szło, nie zmie nia jąc miej sca, lecz w pe wien spo sób moc po -
wścią ga jąc, by nie go dzi wi mo gli mę ki do peł nić. Ode szło więc, to jest
powścią gnę ło si łę; i po nio sło nie pra wo ści na sze,526 nie że by mia ło, lecz
żeby znisz czy ło: Bóg bo wiem jest to ogień tra wią cy.”527 Z te go wy star cza -
jąco okazuje się, że słowa Ambrożego tak mają być brane, jak powiedzieliśmy.

5.e Przy ta cza ją in ną po wa gę. – Ata na zy. In ni też na po wa dze się opie -
ra ją, któ rzy twier dzą, że Bó stwo w śmier ci ode szło od czło wie ka we dług
cia ła. Mó wi bo wiem Ata na zy:528 „Prze klę ty, kto nie wy zna je, że ca ły czło -
wiek, któ re go przy jął Syn Bo ży, po now nie przy ję ty, al bo wy zwo lo ny, trze -
cie go dnia z mar twych po wstał. Niech się tak sta nie. Niech się tak sta nie.”
– Jak po stę pu ją do wo dząc z tej po wa gi. Je że li, mó wią, że w zmar twych -
wsta niu czło wiek zo stał po now nie przy ję ty, któ re go przy jął we wcie le niu,
zło żył go więc w śmier ci, od dzie lo ne więc zo sta ło w śmier ci czło wie czeń -
stwo od Bó stwa.

6. Od po wiedź. Na le ży im od po wie dzieć, że gdy by w tych sło wach poj -
mo wa ło się przy ję cie to, któ re jest we dług zjed no cze nia, to nie tyl ko cia ło,
lecz ca łe go czło wie ka, to jest du szę i cia ło, po now nie zjed no czył ze so bą 
w zmar twych wsta niu, bo nie mó wi wprost, że „czło wiek”, lecz „ca ły czło -
wiek” zo stał przy ję ty. Ca łe go więc czło wie ka w śmier ci zło żył, to jest du szę
i cia ło. Lecz któż, chy ba wróg praw dy, po wie, że du sza zo sta ła przez Słowo
zło żo na? A jed nak, je że li nie wy zna ją te go, że ca ły czło wiek zo stał przy ję ty,
nie ich po pie ra ta po wa ga, któ ra mó wi, że przy ję ty zo stał ca ły.

7.f Wy ja śnie nie po wa gi. Trze ba więc wie dzieć, ze Ata na zy to po wie -
dział, wbrew nie do wiar stwu tych, co za prze cza li zmar twych wsta nia Chry -
stu sa, są dząc iż śmierć prze trzy ma ła te go, któ ry sa m529 jest mię dzy
umar ły mi wol ny. Stąd prze kli na te go, kto nie wy zna je, że ca ły czło wiek na
no wo przy ję ty zmar twych wstał, to jest Chry stus po now nie złą czył du szę 
z cia łem, i w tych dwoj gu znów po łą czo nych w zmar twych wsta niu praw -
dzi wie żył ja ko czło wiek, tak jak przed śmier cią. Bo w śmier ci du sza od -
dzie li ła się od cia ła: stąd praw dzi wie mó wi się, że Chry stus umarł; lecz ani
jed no ani dru gie nie od dzie li ło się od Sło wa Bo że go.
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525 Glos sa or di na ria do Kpł 16,10: a wy pu ścił go na pusz czę (u Mi ko ła ja z Li ry, I,242c);
zno wu z He zy chiu sza do te go uryw ka (PG 93,992 B -C).

526 Zo bacz: Kpł 16,22.
527 Pwt 4,24.
e Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, I,19 (jak wy żej); już w Sen ten tiae Flo ria nen ses,

jak wy żej.
528 To zna czy Eu ze biusz z We rcel li, De Tri ni ta te, VI (w dzie łach Wi gi liu sza z Thap se, PL

62,280 A; pod wła snym imie niem, CCL 9,87n); zo bacz: Cla vis pa trum la ti no rum, n. 105.
f Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum.
529 Roz pra wa 47, nn. 10-11 (PL 35,1738n; CCL 36,409nn).



[133] 8.g Po wa ga mi po pie ra, że cia ło w śmier ci nie zo sta ło od dzie -
lo ne od Sło wa. Jak uczy Au gu styn Su per Io an nem,530 roz wa ża jąc to sło wo
Pa na:531 Ja kła dę du szę mo ją, abym ją zno wu wziął. Nikt nie bie rze jej ode
mnie, ale ja kła dę ją sam od sie bie: i mam moc po ło żyć ją i mam moc
zno wu wziąć ją. (O tym, co na pi sa no: Ja kła dę du szę mo ją itd.) 
Tu mó wi, że du sza jest od da na. Przez ko go od da na? Przez sie bie sa mą nie
jest od da na, po nie waż sie bie sa mej nie po ło ży ła. Ani Sło wo nie po ło ży ło
du szy, al bo cia ła. Cia ło więc po ło ży ło du szę, lecz mo cą trwa ją ce go w nim
Bó stwa; mo cą więc Bó stwa du sza od dzie lo na zo sta ła od cia ła, lecz ani
jedno ani dru gie od Sło wa Bo że go. Stąd Au gu styn:532 „Sło wo od kąd przy -
ję ło czło wie ka, to jest cia ło i du szę, ni gdy nie zło ży ło du szy, by du sza by ła
od dzie lo na od Sło wa; lecz cia ło zło ży ło du szę, kie dy wy zio nę ło, a gdy ona
po wró ci ła, po wsta ło. Śmierć więc do cza su roz dzie li ła cia ło i du szę, lecz ani
jednego ani drugiego od Słowa Bożego. Ciało więc kładzie i przyjmuje duszę:
nie wła sną mo cą, lecz mo cą Bó stwa za miesz ku ją ce go w cie le”. To ja sno jest
przekazane, że ani dusza, ani ciało, od Słowa Bożego nie zostały oddzielone
w śmier ci, by ja kimś spo so bem roz wią za ne zo sta ło zjed no cze nie.

9. Au gu styn w Expo si tio fi dei ca tho li cae. Stąd Au gu styn, Con tra Feli -
cia num:533 „Niech nie bę dzie, że by Chry stus tak do znał śmier ci, iż na ile jest
w je go mo cy, ży cie utra ci ło ży cie. Gdy by to bo wiem tak by ło, wy schłoby źró -
dło ży cia. Do znał więc śmier ci przez uczest nic two w ludz kim uczu ciu, któ re
do bro wol nie przy jął; nie utra cił mo cy swej na tu ry, któ rą oży wia wszyst ko. Tak
w gro bie cia ła swe go współ umie ra jąc nie opu ścił, jak w łonie Dzie wi cy współ ro-
dząc się ufor mo wał. Umarł więc nie przez odej ście ży cia, jak cier piał nie tra -
cąc mo cy. Nikt nie wziął du szy je go od nie go, po nie waż ma moc kłaść i wziąć.”
Oto tu masz, [134] że Chry stus nie opu ścił cia ła w śmier ci, a ży cie nie ode -
szło od zmar łe go; i że do bro wol nie od dał du cha, a nie ktoś in ny wy mu sił.534

10.h Am bro ży w III księ dze De Spi ri tu Sanc to. Stąd Am bro ży:535

„Chry stus od dał du cha, a jed nak ja ko roz jem ca wyrwa nia i za wie sze nia
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g Czę ścio wo z Hu go na, De Sa cra men tis, II,1,11 (PL 176,401 B); lecz Mistrz zwra ca się
ra czej do Glos sa or di na ria na J 10,17 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,216c).

530 Rozprawa 47, n. 10-11 (PL 35, 1738n; CCL 36,409nn).
531 J 10,17-18.
532 Au gu sti nus su per Io an nem (ru bry ka), na J 10,17: że ja kła dę du szę mo ją, czy li roz -

pra wa 47, nn. 10-11 (PL 35,1738n; CCL 36,409nn); z Glos sa or di na ria (u Mi ko ła ja z Li ry,
V,216c).

533 To jest Wi gi liusz z Thap se, Con tra Fe li cia num Aria num de uni ta te Tri ni ta tis, roz -
dział 14 (PL 42,1169; al bo roz dział 20, PL 62,348 A -C i D).

534 Glos sa in ter li ne aris do Mt 27,50: Od dał du cha: „a nie coś wy mu si ło” (u Mi ko ła ja 
z Li ry, V,86 rec to).

h Koń co we za gad nie nie oraz po czą tek roz dzia łu 2, n. 1, to sło wa Hu go na, De sa cra -
men tis, II,1,11 (Pl 176,401 B -C).

535 W rze czy wi sto ści,  De in car na tio nis do mi ni cae sa cra men to, roz dział 5, n. 39 (PL
16[1845]828 B); CSEL 79,242n); zo bacz: Mt 27,50 (w Glos sa or di na ria nie ma ni cze go do
te go uryw ka).



ciała, du cha od dał, a nie stra cił. Wi siał na krzy żu, a wszyst ko po ru szał.”
Lecz skąd od dał? Z cia ła. Do kąd od dał? Do Oj ca.

Roz dział 2 (69).

1. Z ja kie go po wo du mó wi się, że Chry stus umarł i cier piał. Za iste
z odej ściem du szy umar ło cia ło Chry stu sa; a po nie waż cia ło umar ło, umarł
Chry stus. Jak mó wi się, że umarł Bóg, kie dy umarł czło wiek, tak mó wi się,
że umarł czło wiek, kie dy umar ło cia ło. Od dzie le nie du szy by ło śmier cią
cia ła. Ze wzglę du więc na zjed no czo ne ze Sło wem cia ło, któ re umar ło,
mówi się że Bóg umarł; a z po wo du cia ła i du szy, któ rych obo je czu ło ból,
mó wi się, że Bóg cier piał, cho ciaż Bó stwo jest po za udzia łem we wszel kim
bó lu. 

2.i Au gu styn. Su per Psal mum CXXIX. Stąd Au gu styn:536 „Sło wo ciałem
się sta ło,537 by przez cia ło chleb nie biań ski 538 prze szedł do dzie ci. I zgod -
nie z tym to Sło wo zo sta ło ukrzy żo wa ne; lecz nie zo sta ło prze mie nio ne 
w czło wie ka: czło wiek w nim zo stał prze mie nio ny, by lep szy stał się, niż
był. Przez to więc, że był czło wie kiem, Bóg umarł; a przez to, że Bo giem
był, czło wiek zo stał wskrze szo ny i zmar twych wstał. Co kol wiek cier piał
człowiek, nie mo żna po wie dzieć, że nie cier piał Bóg, po nie waż Bóg był
czło wie kiem: jak nie mo żesz po wie dzieć, że ty nie do zna jesz krzyw dy, jeżeli
two ja sza ta jest po dar ta. Cho ciaż ty nie je steś swo ją sza tą. Tym bar dziej
więc co kol wiek cier pi cia ło zjed no czo ne ze Sło wem, trze ba mó wić, iż cierpi
Bóg, cho ciaż Sło wo ani umrzeć, ani ze psuć się, ani zmie nić nie mo że. Lecz
co kol wiek z te go cier piał, w cie le cier piał.”

[135] 3. O tym też Am bro ży w trze ciej księ dze De Spi ri tu Sanc to po wia -
da:539 „Po nie waż cia ło Sło wa cier pia ło, po zo sta ją ce w cie le Sło wo do siebie
z po wo du przy ję cia cia ła od no si ło: by mó wio no iż cier pi, po nie waż cia ło
cier pia ło, jak na pi sa ne jest:540 Sko ro Chry stus ucier piał w cie le.” – Tu
pouczo no na ja kiej za sa dzie mó wi się, że Bóg, al bo Syn Bo ży, cier piał, albo
umarł: nie po nie waż od czuł śmierć na ile jest Bo giem, lecz po nie waż ciało
z nim zjed no czo ne, umar ło.

4. Au gu styn w Ser mo de fi de. Zgod nie z tą za sa dą mó wi Au gu styn:541

„Gdy by ktoś po wie dział i wie rzył, że Syn Bo ży, Bóg, cier piał, niech bę dzie
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i Z Glos sa do Psal mu 130,2 (PL 191,1172 D – 1173 A).
536 Pra wi dło wo: Enar ra tio in Psal mum 130, 2, nn. 9-10 (PL 37,1711; CCL 40,1906).
537 J 1,14.
538 Zo bacz: J 6,31-33.
539 De in car na tio nis do mi ni cae sa cra men to, roz dział 5, n. 44 (PL16[1845]829 D – 830

A; CSEL 79,246n).
540 1 P 4,1.
541 Ser mo 233, n. 2 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 39,2176; zo bacz: PL 56,587b A); jak już

wia do mo jest to Sym bo lum fi dei pierw sze go Sy no du w To le do (DS 196).



wy klę ty.” Uka zu jąc po wód tej wy po wie dzi, z któ re go na le ży za czerp nąć poj -
mo wa nie, do da je ta mże:542 „Gdy by ktoś po wie dział, że w mę ce od czu wał
ból Syn Bo ży, Bóg, a nie wy łącz nie cia ło z du szą, któ rą so bie przy ję ło, niech
bę dzie wy klę ty.”

5. Za iste więc mo żna mó wić, że umarł Bóg i nie umarł, cier piał Syn Boży
i nie cier piał, cier pia ła Trze cia Oso ba i nie cier pia ła, ukrzy żo wa ne zo sta ło
Sło wo i nie ukrzy żo wa ne. Zgod nie z jed ną na tu rą cier piał, zgod nie z drugą
nie cier pię tli wy. – Stąd Am bro ży:543 „Ogól na jest ta wia ra, że Chry stus jest
Sy nem Bo ga i na ro dzo ny z Dzie wi cy. Je go ja ko ol brzy ma opi su je Pro rok,544

po nie waż on je den jest dwufo rem ny i dwo ja kiej na tu ry, uczest nik Bó stwa
i cia ła. Ten sam więc cier piał i nie cier piał, umie rał i nie umie rał, grze ba ny
był i nie grze ba ny, po wsta wał i nie po wsta wał. Zmar twy chw stał we dług
ciała, któ re umar ło, a nie we dług Sło wa, któ re za wsze u Bo ga by ło.”

DYS TYNK CJA XXIIk

Roz dział 1 (70).

1. Czy Chry stus w śmier ci był czło wie kiem. Tu py ta się, czy w owej
trzyd niów ce śmier ci, Chry stus był czło wie kiem.

[136] 2. Po gląd nie któ rych. To się nie któ rym nie wy da je, bo był umar -
ły, a czło wiek umar ły nie jest czło wie kiem. – Do da ją też, że je że li wte dy był
czło wie kiem, to al bo śmier tel nym, al bo nie śmier tel nym; lecz nie był śmier -
tel ny, po nie waż umar ły; ani nie śmier tel ny, po nie waż do pie ro po zmar -
twych wsta niu.

2. Od po wiedź, że był czło wie kiem i jak. Od po wia da my im, że chociaż
czło wiek był umar ły, był jed nak w śmier ci Bóg czło wie kiem; ani śmier tel -
ny za iste ani nie śmier tel ny, a jed nak praw dzi wie był czło wie kiem. 
Te bo wiem i te go ro dza ju wni kli wo ści ma ją miej sce w stwo rze niach, lecz
ta jem ni ca wia ry wol na jest od do wo dów fi lo zo ficz nych. – Am bro ży. Stąd
Am bro ży:545 „Usuń do wo dy, gdzie py ta się o wia rę. W tych gim na zjach
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542 Ser mo 233, n. 3 (2176); z To mu Da ma ze go, ina czej Epi sto la IV, przy pi sa na Da ma ze -
mu, n. XIV (PL 13,362 A i gdzie in dziej; zo bacz: Cla vis, n. 1633).

543 De in car na tio nis do mi ni cae sa cra men to, roz dział 5, nn. 35-36 (PL 16[1845]827 
C – 828 A; CSEL 79,240n).

544 Zo bacz: Ps 18,6: Roz we se li ło się jak ol brzym na bie że nie w dro gę.
k Zo bacz pi sa rzy przy to czo nych na po cząt ku Dys tynk cji 21.  Wie le z tej dys tynk cji wykła -

da Wal ter ze Świę te go Wik to ra, w swo ich pierw szych do dat kach do Con tra IV La by rin thos
Fran ciae (wyd. P. Glo rieux, 294n); dla te go prze ciw sta wia się za iste (bez wied nie?) teo lo gii
Mi strza Hu go na. – Roz dział 1 po wtó rzo ny w ca ło ści przez Wal te ra (s. 294). – Nu mer 2: 
Z Sum ma sen ten tia rum, I,19 (PL 171,1106 B; 176, 79 B – 80 A). – Nu mer 3: Czę ścio wo 
z tej sa mej i z Hu go na, De sa cra men tis, II,1,11 (PL 176,411 D). 

545 Ru bry ka brzmi: In li bro I De Tri ni ta te, to zna czy: De fi de, I, roz dział 13, n. 84 (PL
16,548 B -C; CSEL 78,36n).



swoich niech mil czy dia lek ty ka. Wie rzy się ry ba kom, a nie dia lek ty kom.” –
Mó wi my więc, że w śmier ci Chry stu sa Bóg praw dzi wie był czło wie kiem, 
a jed nak umar łym; a czło wie kiem za iste ani śmier tel nym, ani nie śmier tel -
nym, po nie waż był zjed no czo ny z roz łą czo ny mi du szą i cia łem. Na in nej
bo wiem za sa dzie mó wi się Bóg czło wiek, al bo czło wiek Bóg, niż Mar cin,
al bo Jan. Czło wiek bo wiem zwie się Bo giem i na od wrót, z po wo du przy -
ję cia czło wie ka, to jest du szy i cia ła. – Au gu styn. Stąd Au gu styn:546 „Ta kie
by ło owo przy ję cie, któ re Bo ga uczy ni ło czło wie kiem, a czło wie ka Bo giem.”
Sko ro więc to przy ję cie po śmier ci nie za ni kło, lecz Bóg z czło wie kiem, 
a czło wiek z Bo giem zjed no czo ny był jak przed tem, praw dzi wie i wte dy
Bóg był czło wie kiem i od wrot nie, po nie waż zjed no czo ny z du szą i cia łem.
A czło wiek był umar ły, bo du sza by ła od dzie lo na od cia ła. Z po wo du
oddzie le nia du szy od cia ła umar ły, lecz z po wo du zjed no cze nia oboj ga ze
so bą, czło wiek. – Jed nak nie tak był czło wie kiem, by ist niał w złą czo nych
ra zem du szy i cie le: na tej za sa dzie zwie się ja kimś in nym czło wie kiem; 
i on mo że przed śmier cią ta kże tym spo so bem był czło wie kiem,547 a po
zmar twych wsta niu był. W śmier ci zaś był czło wie kiem tyl ko z po wo du zjed -
no cze nia ze so bą du szy i cia ła, a umar ły z po wo du roz dzie le nia mię dzy tymi
dwoj giem.

[137] Roz dział 2l (71).

1. Czy Chry stus w śmier ci był gdzieś czło wie kiem oraz czy gdzie -
kol wiek jest, jest czło wie kiem. Tu py ta się, czy Chry stus w śmier ci był
gdzieś czło wie kiem i czy gdzie kol wiek jest, jest czło wie kiem. – Na co mó -
wi my, że nie gdzie kol wiek był, był czło wie kiem; ani te raz gdzie kol wiek jest,
jest czło wie kiem: po nie waż jest wszę dzie we dług Bó stwa, a nie wszę dzie
ja ko czło wiek, bo nie wszę dzie zjed no czo ny z czło wie kiem. Lecz gdzie kol -
wiek jest ja ko czło wiek, tam jest czło wie kiem. W cza sie zaś śmier ci, i wszę -
dzie był zgod nie z Bó stwem, i w gro bie ja ko czło wiek, i w pie kle ja ko
czło wiek; lecz w pie kle co do du szy, a w gro bie co do cia ła.548 I w gro bie
więc był czło wie kiem, po nie waż zjed no czo ny z czło wie czeń stwem, cho ciaż
nie ca łym, po nie waż tyl ko z cia łem; i w pie kle był czło wie kiem, po nie waż
zjed no czo ny z czło wie czeń stwem; lecz nie ca łym, bo tyl ko z du szą.

2. Za rzut. Lecz je że li w pie kle tyl ko z du szą, a w gro bie tyl ko z cia łem był
zjed no czo ny, prze to ani w pie kle nie był zjed no czo ny z du szą i cia łem, ani
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546 Pierw sza Księ ga De Tri ni ta te, roz dział 13, n. 28 (PL 42,840; CCL 50,69); zo bacz wyżej,
Dys tynk cja 7, roz dział 1, n. 4.

547 O tym zda niu zo bacz wy żej: Dys tynk cja 6, roz dział 2, n. 1.
l Nu me ry 1-2 u Wal te ra, jak wy żej, 294; czę ścio wo opar te na Hu go na, De sa cra mentis,

II,1,11 (PL 176,401 B – 404 B). – Nu mer 3: Zo bacz, Hu go, ta mże (PL 176,403 C -D; a po tem
401 D); po wa ga Au gu sty na znaj du je się w pier wot nej Glos sa na Rz 1,3 (pod ko niec n. 12).

548 Zo bacz: Ful gen cjusz, De fi de ad Pe trum, roz dział 2, n. 11 (PL 65,677 B; CCL 91A,718).



w gro bie. W ja ki więc spo sób tu, al bo tam, mó wi się, że jest czło wie kiem?
Na ja kiej pod sta wie się mó wi? – Przy to cze nie po wo du. Po nie waż jed nym
i tym sa mym ze dno cze niem, był złą czo ny z du szą w pie kle a z cia łem w gro -
bie; i tak był z tym dwoj giem, wte dy roz dzie lo nym, zjed no czo ny tak jak
przez roz dzie le niem, to jest przed śmier cią.

3. Za rzut. Te mu zaś prze ciw sta wia się: Gdy by Chry stus tyl ko du szę albo
tyl ko cia ło przy jął, nie był by praw dzi wym czło wie kiem: lecz z po wo du
przy ję cia oboj ga był praw dzi wym czło wie kiem. Je że li więc, gdzieś cia ła 
i du szy nie miał ze so bą zjed no czo nych, tam nie był praw dzi wym czło wie -
kiem. Lecz w cza sie śmier ci ni gdzie tych dwoj ga nie miał zjed no czo nych,
bo ani w gro bie, ani w pie kle, ani gdzieś in dziej; ni gdzie więc nie był czło -
wie kiem. – Na co od po wia da my, że Chry stus za iste nie był by praw dzi wym
czło wie kiem, gdy by cia ła i du szy nie przy jął; lecz jed nak, po nie waż od kąd
przy jął, ani jed ne go ani dru gie go nie zło żył, lecz z oboj giem cią gle za cho -
wy wał zjed no cze nie, któ re przyj mu jąc za cią gnął, dla te go gdzie kol wiek 
z du szą, al bo z cia łem, al bo z oboj giem jest zjed no czo ny, tam, że jest czło
wie kiem, słusz nie [138] się mó wi, bo jest tam uczło wie czo ny.549 Więc 
i w grobie był człowiekiem, i w piekle był człowiekiem, ponieważ i tu i tam
Chry stus był uczło wie czo ny i jed no z du szą i z cia łem, cho ciaż roz łą czo -
ny mi, miał zjed no cze nie. Oraz w jed nym i tym sa mym cza sie Chry stus leżał
w gro bie i zstą pil do pie kieł; lecz w gro bie le żał co do sa me go cia ła, a do
pie kieł zstą pił co do sa mej du szy. – Au gu styn, Su per Io an nem. Stąd
Augu styn:550 „Kto nie zo stał za trzy ma ny w pod zie miu?551 Chry stus, lecz
w samej duszy. Kto leżał w grobie? Chrystus, lecz w samym ciele. Bo w każdym
z nich jest Chry stus; Chry stu sa wy zna je my w nich wszyst kich i w ka żdym
z osob na.”

4. Z te go wy raź nie oka zu je się, że z cia łem le żą cym w gro bie zjed no czo -
ny był Chry stus, tak jak z du szą w pie kle. Ina czej, gdy by nie był zjed no czo -
ny z mar twym cia łem, nie mó wi ło by się, że w nim le żał w gro bie. Du sza
więc zstą pi ła do pie kieł, cia ło le ża ło w gro bie, Mą drość z oboj giem po zo -
sta ła. Któ ra, jak mó wi Am bro ży:552 „zło żo nym w gro bie wle wa ła świa tłość
ży wo ta wiecz ne go. Pro mie nio wa ła tam praw dzi wa świa tłość Mą dro ści,
oświe ca ła pie kło, lecz pie kłem nie by ła ogra ni czo na. Co bo wiem jest miej -
scem Mą dro ści? O któ rej na pi sa ne jest:553 Nie zna czło wiek dróg jej, ani
by wa zna le zio na wśród lu dzi; o niej ot chłań mó wi: Nie ma jej we mnie,
a mo rze po wia da: Nie ma jej ze mną. Mą dro ści więc nie ma ani w cza sie,
ani w miej scu. Nie na le ży jej przy pi sy wać śmier ci”: „na drze wie wi sia ło
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549 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 7, roz dział 1, n. 17.
550 Roz pra wa 78, n. 3 (PL 35,1836; CCL 36,525).
551 Dz 2,31.
552 Ru bry ka brzmi: W trze ciej księ dze o Du chu Świę tym, to zna czy, De in car na tio nis

domi ni cae sa cra men to, roz dział 5, nn. 41-42 (PL 16[1845]829 A -B; CSEL 79,244n).
553 Hi 28,13-14.



bowiem cia ło,554 a nie owa wszyst ko dzia ła ją ca sub stan cja Bo ża.” Wy zna je -
my jed nak,  że Chry stus za wi snął na drze wie i le żał w gro bie, lecz w cie le,
i był w pie kle, lecz w sa mej du szy.

Roz dział 3 (72).

1.m Że Chry stus wszę dzie jest ca ły, ale nie ca łością: ca ły jest ja ko
czło wiek, lub Bóg, lecz nie ca ło ścią. Za iste ca ły w tym sa mym cza sie był
w pie kle, ca ły w nie bie, ca ły wszę dzie. Owa bo wiem wiecz na Oso ba nie
była więk sza, [139] gdzie mia ła ze so bą zjed no czo ne cia ło i du szę jed no -
cze śnie, niż gdzie tyl ko jed no z nich; i nie by ła więk sza, gdzie obo je na raz,
al bo jed no z nich tyl ko, mia ła ze so bą zjed no czo ne, niż gdzie by ła, nie
mając ani jed ne go ani dru gie go ze so bą zjed no czo ne go. – Au gu styn 
w Expo si tio fi dei con tra Fe li cia num. Stąd Au gu styn:555 „Nie opu ścił Ojca
Chry stus, gdy wszedł w Dzie wi cę: wszę dzie ca ły, wszę dzie do sko na ły. 
W jed nym i tym sa mym cza sie ca ły był w pie kle, ca ły w nie bie. W pie kle
było zmar twych wsta nie zmar łych, na nie bio sach by ło ży cie ży ją cych. Praw -
dzi wie umar ły, praw dzi wie ży wy: w nim i śmierć, przy ję cie śmier tel no ści
przy ję ło, i ży cia Bó stwo nie utra ci ło.” „Śmier ci więc Syn Bo ży ani w du szy
nie do znał,556 ani w ma je sta cie nie od czuł lecz tyl ko przez uczest nic two” 
w sła bo ści „Król chwa ły zo stał ukrzy żo wa ny.557

2.n Z te go wi dać, że Chry stus w tym sa mym cza sie ca ły był w gro bie, cały
w pie kle, ca ły wszę dzie; tak jak i te raz ca ły jest, gdzie kol wiek jest, lecz nie
ca łość. Ani w gro bie, al bo w pie kle, nie by ło ca ło ści, cho ciaż  ca ły: tak jak
Chry stus ca ły jest Bo giem, ca ły czło wie kiem, lecz nie ca łość, po nie waż nie
tyl ko jest Bo giem, al bo czło wie kiem, lecz i Bo giem i czło wie kiem. „Ca łość”
bo wiem od no si się do na tu ry, „ca ły” zaś do hi po sta zy; tak jak „coś in ne go”
oraz „coś” od no si się do na tu ry, „in ny” zaś i ktoś” od no szą się do oso by. –
Damascen. Stąd Jan:558 „Cały Chrystus jest doskonałym Bogiem, a nie całość
jest Bo giem: bo nie tyl ko jest Bo giem, lecz i czło wie kiem: i ca łym czło wie -
kiem do sko na łym, jed nak nie ca łość czło wie kiem, bo nie tyl ko czło wie kiem,
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554 Am bro ży, ta mże, roz dział 6, n. 50 (831 B; 249).
m Po wa gi pseu do -Au gu sty na i sa me go Au gu sty na, w Glos sa na 1 Kor 2,8 (PL 191,1550

A); czę ścio wo w Sum ma sen ten tia rum, I,19 (PL 171,1106 A; 176,79 A).
555 To zna czy Wi gi liusz z Thap se, Con tra Fe li cia num, roz dział 14 (PL 42,1170; c. 21, 

w PL 62,349 A).
556 Ta mże, roz dział 16 (1171n; al bo roz dział 24,351 A).
557 Au gu styn, De Tri ni ta te, I, c. 13, n. 28 (PL 42.840; CCL 50,69).
n Za po śred nic twem Ja na Da ma sce na wpro wa dza jąc ró żni cę mię dzy ca ły oraz ca łość

Mistrz tro chę po pra wia sta no wi sko Hu go na (zo bacz: De sa cra men tis, II,1,11; PL 176,403
D); przy naj mniej czę ścio wo nu mer ten za czerp nął Wal ter, wraz z za koń cze niem (n. 3) na -
stęp ne go roz działu, s. [295].

558 De fi de or tho do xa, III, roz dział 7 (PG 94,1011 B -C); prze kład jest Bur gun dio na, roz -
dział 51, n. 5 (wyd. E. Buy ta ert, 194).



lecz ta kże Bo giem. „Ca łość” bo wiem przed sta wia na tu rę, „ca ły” zaś hi po stazę;
tak jak „in ne” za iste jest na tu ry, „in ny” zaś hi po sta zy; tak i te go ro dza ju.

[140] Roz dział 4 (73)

1. Czy to, co mó wi się o Bo gu, al bo o Sy nu Bo żym, mo żna mó wić
o tym czło wie ku, al bo o sy nu czło wie czym. Zwy kło się ta kże py tać czy
mo żna słusz nie mó wić, że syn czło wie czy, al bo ten czło wiek, zstą pił z nieba,
al bo jest wszę dzie, jak mó wi się, że Syn Bo ży, al bo Bóg, przy szedł z nie ba
i jest wszę dzie.

2.o Na to od po wia da my: je że li poj mo wa nie wy po wie dzi od no si się do
jed no ści oso by, mo żna za iste mó wić; je że li zaś do ró żni cy na tur, wca le nie
mo żna się zgo dzić. – Au gu styn, Con tra Ma xi mi num. Stąd Au gu styn:559

„Jed ną oso bą jest Chry stus, Bóg i czło wiek. Dla te go po wie dzia no:560 Nikt
nie wstą pił do nie ba, je no ten, któ ry zstą pił z nie ba itd. Je że li więc zważasz
na ró żni cę sub stan cji, Syn Bo ży zstą pił, a syn czło wie czy zo stał ukrzy żo wa -
ny; je że li zaś na jed ność oso by, i syn czło wie czy zstą pił i Syn Bo ży zo stał
ukrzy żo wa ny. Dla tej jed no ści oso by nie tyl ko po wie dział, że syn czło wie -
czy zstą pił z nie ba, lecz ta kże rzekł,561 iż był w nie bie, gdy mó wił na zie mi.
– Au gu styn w pierw szej księ dze De Tri ni ta te. Dla te jże sa mej „mó wi
się,562 że Bóg chwa ły ukrzy żo wa ny, on jed nak tyl ko w po sta ci słu gi zo stał
ukrzy żo wa ny, a nie we dług te go, że jest Bo giem chwa ły, we dług czego
wychwa la swo ich; a jed nak zwie się Bo giem chwa ły ukrzy żo wa nym, i to
słusz nie: nie z mo cy Bó stwa, lecz ze sła bo ści cia ła.563 Co więc z po wo du
cze go i co we dług cze go się mó wi, roz trop ny, sta ran ny i po bo żny czy tel nik
niech poj mu je.”

3. Niech to o rze my ku san da ła Pań skie go wy star czy,564 by ko ści kró la
idu mej skie go nie zo sta ły spa lo ne aż na po piół.565
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o Po wa gi Au gu sty na w Glos sa na 1 Kor 2,8 (PL 191,1549 C i B).
559 Księ ga II, roz dział 20, n. 3 (PL 42,789n).
560 J 3,13.
561 Zo bacz J 3,13: Syn czło wie czy, któ ry jest w nie bie.
562 Roz dział 13, n. 28 (PL 42,840; CCL 50,69), w skró cie. Zo bacz: 1 Kor 2,8: Nig dy by

Pana chwa ły nie ukrzy żo wa li; oraz Flp 2,7: Przy jąw szy po stać słu gi.
563 Zo bacz 2 Kor 13,4: Ukrzy żo wa ny był ze sła bo ści, ale ży je z mo cy Bo żej.
564 Zo bacz wy żej: Dys tynk cja 2, roz dział 2, n. 2 oraz przy pis tam do da ny.
565 Zo bacz: Am 2,1: To mó wi Pan: Dla trzech zło ści Mo abu i dla czte rech nie na -

wrócę go: dla te go, że spa lił ko ści kró la idu mej skie go aż na po piół (zo bacz 4 Krl 3,27);
Glos sa ordi na ria do Am 2,1: „Prze no śnie: Du cho we poj mo wa nie Ko ści kró la Idu mei 
naj bar dziej sta łe i moc ne jest to, któ re znaj du je się w li te rze. Lecz Ży dzi ob ra ca ją ją 
w cia ło i spro wa dza ją do po pio łów, kie dy opu ściw szy du cho wą moc, przy le ga ją do sa mej
li te ry” (u Mi ko ła ja z Li ry, IV, 360a -b); czę ścio wo z Hie ro ni ma, do te go uryw ka (PL
25[1845]1003 C). 



[141] DYS TYNK CJA XXIIIp

Roz dział 1 (74).

1. Czy Chry stus miał wia rę, na dzie ję i mi łość. Sko ro zaś wy że j566

poda ne zo sta ło, że Chry stus był pe łen ła ski, nie jest zbęd ne do cie kać, czy
miał wia rę i na dzie ję, tak jak mi łość.

2. O tych trzech na le ży tu roz pra wiać, a naj pierw o wie rze. By zaś
to za gad nie nie mo gło być bar dziej otwar cie wy ja śnio ne, o ka żdej z  nich
coś na le ży wy ło żyć; a naj pierw o wie rze, na mia rę któ rej Apo stoł ka żde mu
ka zał być mą drym.567

Roz dział 2 (75).

1. Co to jest wia ra. Wia ra jest cno tą, któ rą wie rzy się to, cze go się nie
wi dzi.568 Nie na le ży jed nak te go poj mo wać o wszyst kim, co nie wi docz ne,
lecz tyl ko o tym, jak mó wi Au gu styn,569 w co wie rzyć „na le ży do re li gii”.
Wie le bo wiem jest ta kich, któ rych „gdy by chrze ści ja nin nie znał, ni cze go
bać się nie na le ży”, po nie waż przez to nie zba cza od re li gii.

[142] Roz dział 3r (76).

1. Ilu spo so ba mi zwie się wia ra. Wia rę zaś poj mu je się na trzy spo -
soby, mia no wi cie ja ko to czym się wie rzy i jest cno tą; i ja ko to czym się
wierzy, a nie jest cno tą; oraz ja ko to, co się wie rzy, co jest od mien ne od
tego, czym się wie rzy. – Au gu styn w XIII księ dze De Tri ni ta te. Stąd
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p Dys tynk cje 23-26. Zo bacz: G. En gl hardt, Die En twic klung der do gma ti schen Glau -
ben sp sy cho lo gie in der mit te lal ter li chen Scho la stik vom Aba elard stre it (um 1140) bis zum
Phi lipp dem Kan zler (ge stor ben 1236), w BGPT MA, Münster in W., 30,4-6(1933)5-114. –
Roz dzia ły 2-3: Za gad nie nia przed ło żo ne są już w Glos sa na Rz 1,17 (PL 191,1324 A), gdzie
na po cząt ku roz dzia łu dru gie go znaj du je się okre śle nie (zo bacz ta kże 1323 D) oraz trzy spo -
so by wia ry, jak w roz dzia le 3, nu mer 1; zo bacz: G. En gl hardt, Die En twic klung, 44-46.

566 Dys tynk cja 13, n. 1.
567 Zo bacz: Rz 12,3: Ale że by ro zu mie li z umiar ko wa niem, ka żdy po dług mia ry, w jakiej

Bóg wia rą go ob da rzył.”
568 Glos sa or di na ria, na Rz 1,17 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI, 56a; rkp „l” 2a; „m” 2a); z Au gustyna,

En chi ri dion, roz dział 8: „Lecz le piej tę zwie my wia rą... tych mia no wi cie rze czy, któ rych się
nie wi dzi” (PL 40,235; CCL 46,52).

569 En chi ri dion (ru bry ka), roz dział 9 (PL 40,235; CCL 46,52).
r Roz dział 3, nu mer 1: Po wa ga Au gu sty na w Glos sa na Ef 4,5 (PL 192,197 C -D; z Flo ru sa

do te go uryw ka, ko lum na 582).  Co na stę pu je, z Glos sa  na Rz 1,17 (PL 191,1324 B). – Nu -
mer 2: Czę ścio wo z Glos sa na Rz 1,17 (PL 191,1324 B), gdzie jed nak mi łość zwa na jest for -
mą wszyst kich cnót; zo bacz: na Rz 14,5, gdzie z Am bro zja strem zwie się mat ka (PL 191,1513
D. – Nu mer 3: Z Glos sa na 1 Kor 3,11 (PL 191,1556 C). – Nu mer 4: z Glos sa na Ga 5,6 (PL
192,154 C -D).



Augu styn rze cze:570 „Czym in nym jest to, co się wie rzy, czym in nym wia ra,
któ rą się wie rzy. Tam ta bo wiem jest w rze czach, o któ rych mó wi się, że są,
al bo by ły, al bo bę dą; ta zaś jest w du chu wie rzą ce go, te mu tyl ko wi docz na,
czy ja jest.” A jed nak pod na zwą wia ry poj mu je się obie, i to mia no wi cie, co
się wie rzy,  i to czym się wie rzy. To, co się wie rzy, zwie się wia rą, jak tam:571

„To jest wia ra ka to lic ka, w któ rą je śli ktoś szcze rze i moc no nie wie rzy, nie
bę dzie mógł się zba wić.”

2. Wia ra zaś, któ rą się wie rzy, je że li jest z mi ło ścią, jest cno tą, po nie waż,
jak mó wi Am bro ży,572 jest mat ką wszyst kich cnót, im wszyst kim na da je
formę,573 bez któ rej nie ma żad nej praw dzi wej cno ty. Wia ra więc dzia ła jąca
przez mi łość,574 jest cno tą, któ rą wie rzy się w nie wi dzial ne.

3. Au gu styn w księ dze De fi de et ope ri bus. To jest pod wa li na, któ ra
nie mo że być zmie nio na, jak mó wi Apo stoł; ta na pod wa li nie za ło żo na,
[143] ni ko mu nie po zwa la zgi nąć. Stąd Au gu styn:575 „Pod wa li ną jest
Chrystus Je zus, to jest wia ra Chry stu sa, mia no wi cie któ ra przez mi łość
dzia ła,576 przez nią Chry stus miesz ka w ser cach,577 ona ni ko mu nie po zwala
zgi nąć. In na bo wiem nie jest pod wa li ną.”

4. Au gu styn, Su per Epi sto lam Io an nis: „Wia ra bo wiem,578 bez mi łości
jest pró żna. Wia ra z mi ło ścią jest chrze ści ja ni na; in na jest de mo na, bo czarci
ta kże wie rzą i drżą.”579 – Au gu styn: De ver bis Do mi ni: „Lecz du żo za le -
ży od te go, czy ktoś wie rzy Chry stu sa, al bo Chry stu so wi, al bo w Chry stu sa:
bo ta kże de mo ny wie rzy ły,580 że on jest Chry stu sem, a jed nak nie wie rzy ły
w Chry stu sa.
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570 Roz dział 2, n. 5 (PL 42,1016n; CCL 50A,386).
571 Na koń cu sym bo lu Qu icu mque, przy pi sy wa ne go Ata na ze mu (wśród dzieł Ata na zego,

PG 28,1583 C); DS 76.
572 Am bro sius su per epi sto lam ad Ro ma nos (ru bry ka), za po śred nic twem Glos sa or di -

na ria na Rz 14,5 „Mi łość jest mat ką wszyst kich” (rkp „l”, kar ta 30a), do cze go w wy da niach
do da je się „cnót” (u Mi ko ła ja z Li ry, VI, 29a; PL 114,515 B). W rze czy wi sto ści zaś Am bro zja -
ster, na Rz 14,5: „Mi łość, któ ra jest jak by mat ką cnót” (PL 17[1845]167 A; CSEL 81,432 
i 433). Na to miast Hie ro nim, w Epi sto la 82 (ad The ophi lum): „cunc ta rum vir tu tum ma ter
est ca ri tas” (PL 22[1859]742; CSEL 55,118). Za któ rym póź niej, mo że bez wied nie, po stę -
pu je Le on Wiel ki, Ser mo 38, n. 4: „sa mej mat ki cnót wszyst kich, mi ło ści, w taj ni kach du cha
swe go niech szu ka...” (PL 54,262 B).

573 Zo bacz: Glos sa Mi strza do Ps 118,96: „ka żdy do bry czyn w mi ło ści jest za ko rze nio ny
i ufor mo wa ny: (PL 191,1092 A).

574 Zo bacz: Ga 5,6.
575 In li bro de fi de et ope ri bus (ru bry ka), roz dział 16, n. 27 (PL 40,215; CSEL 41,69n);

czę ścio wo już (lecz bez i mien nie) w Glos sa or di na ria na 1 Kor 3,11 (u Mi ko ła ja z Li ry,
VI,37c; rkp „l” 42d, „m” 42a).

576 Ga 5,6.
577 Zo bacz: Ef 3,17.
578 Mia no wi cie: In I Io an nis, roz pra wa 10, n. 2 (PL 35,2055); „Wia ra ... de mo na jest”;

już w Glos sa or di na ria na Ga 5,6 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,86c; rkp „l” 110d, „m” 103 d).
579 Jk 2,19.
580 Zo bacz: Mk 3,11-12; 5,6-7; Łk 4,34.



Roz dział 4s (77).

1. Co to jest wie rzyć Bo ga, al bo Bo gu, al bo w Bo ga. – Be da; Au gu -
styn; „Czym in nym bo wiem jest wie rzyć w Bo ga,581 in nym wie rzyć Bo gu,
in nym wie rzyć Bo ga. Wie rzyć Bo gu, to wie rzyć, że praw dzi we jest to, co
mó wi: co i źli czy nią; i my wie rzy my czło wie ko wi, lecz nie w czło wie ka.
Wie rzyć Bo ga, to wie rzyć, że on jest Bo giem: co ta kże źli czy nią. Wie rzyć 
w Bo ga, to wie rząc mi ło wać, wie rząc do nie go iść, wie rząc do nie go przy -
lgnąć i wcie lić się w je go człon ki.” [Au gu styn, Su per Psal mum:] „Przez
tę wia rę uspra wie dli wio ny jest nie zbo żny,582 by po tem sa ma wia ra za czę ła
dzia łać przez mi łość. Te tyl ko bo wiem uczyn ki na le ży zwać do bry mi, któ re
po wsta ją przez mi łość [144] Bo ga.” – Au gu styn, Su per Io an nem: „Sa ma
na wet mi łość zwie się dzie łem wia ry.”583

2.t Wia ra więc, któ rą ma ją de mo ny i fałszywi chrze ści ja nie, jest ja ko ścią
du cha, lecz nie fo rem ną, po nie waż jest bez mi ło ści. Bo Apo stoł do wo dzi,
że i źli ma ją wia rę, choć jed nak po zba wie ni są mi ło ści, mó wiąc:584 Choćbym
miał wszyst ką wia rę, je śli mi ło ści nie mam itd. Ta wia ra rów nież mo że
być zwa na da rem Bo ga, po nie waż i w złych są ja kieś da ry Bo ga.585

Roz dział 5v (78).

Czy ta nie fo rem na ja kość du cha, któ ra jest w złym chrze ści ja ninie,
sta je się cno tą, gdy sta je się do bry. Je że li zaś py ta się, czy ta nie fo rem na
ja kość, któ rą zły chrze ści ja nin wie rzy we wszyst ko co do bry chrze ści ja nin,
z przyjściem miłości pozostaje i staje się cnotą, czy ta jest usuwana, a następuje
in na ja kość, któ ra jest cno tą, jedno i drugie bez nie bez pie czeń stwa mo żna

219Dystynkcja 23

s Zo bacz: T. Ca me lot, Cre de re Deo, cre de re Deum, cre de re in Deum: po ur l’hi sto ire
d’une for mu le tra di tio nel le, w Re vue des scien ces phil. et théol. 30(1941-1942)149-152;
oraz C. Mohr mann, Cre de re in Deum, w Mélan ges J. de Ghel linck, I, Gem blo ux 1951,277-
285. – Nu mer 1: Z Glos sa na Rz 4,3 (PL 191,1367 C), oprócz słów „i nas ... czło wie ka” a niżej
„wie rząc doń przy lgnąć”, któ re znaj du ją się w Glos sa do Ps 77,8 (PL 191,727 C). Ostat nia
po wa ga („Sa ma też...”) z Glos sa na Ga 5,6 (PL 192,154 C).

581 Czę ścio wo. Jak się zda je (mó wi my z wa ha niem), z Glos sa or di na ria, do Jk 2,23 
(u Mi ko ła ja z Li ry, VI, 213a), spo rzą dzo na z Be dy, In Ia co bum 2,19 (PL 93,22 A), oraz Augu -
sty na, In Io an nem, roz pra wa 29, n. 6 (PL 35, 1631; CCL 36,287); zo bacz ta kże przy pis 
o źró dłach.

582 Enar ra tio in Psal mum 67, 32-33, n. 41 (PL 36,838; CCL 39,898).
583 In I Io an nis, roz pra wa 10, n. 1: „Dzie łem zaś wia ry jest sa ma mi łość” (PL 35,2054).
t Czę ścio wo z Glos sa na Rz 1,17 (PL 191,1324 B -C); zo bacz ta kże na 1 Kor 13,2 (PL

191,1659 C -D).
584 1 Kor 13,2; Glos sa in ter li ne aris: „Cho ciaż one wiel kie”; oraz Glos sa or di na ria: „Mają

je za iste i źli” (u Mi ko ła ja z Li ry VI,54a; rkp „l” 63c; „m” 61d); stąd Mistrz: „Cho ciaż one
wiel kie są, ma ją je za iste ta kże źli” (PL 191,1659 C).

585 Zo bacz sło wa Au gu sty na: „ta kże złym dał licz ne do bra” (wy żej, Dys tynk cja 20, roz -
dział 1, przy koń cu n. 2).

v Z tej sa mej Glos sa na Rz 1,17; do któ rej do da ne jest za koń cze nie sa me go Mi strza.



mówić. Mnie jed nak wy da je się, że owa ja kość, któ ra wpierw by ła, po zo sta je,
a z doj ściem mi ło ści sta je się cno tą.

Roz dział 6x (79).

1. W ja kim zna cze niu mó wi się: jed na wia ra. Cho ciaż ró żny mi spo -
so ba mi mó wi się „wia ra”, trze ba jed nak wy zna wać, że wia ra jest jed na, jak
mó wi Apo stoł:586 Je den Pan, jed na wia ra. Czy bo wiem bie rze sie wia rę
jako to co się wie rzy, czy ja ko to czym się wie rzy, pra wi dło wo mó wi się, 
że wia ra jest jed na.

2. Am bro ży. Je że li bra na jest ja ko to, co się wie rzy, w tym uję ciu mó wi
się jed na wia ra, po nie waż „to sa mo ka że nam się wie rzyć”587 oraz „jed no
i to sa mo [145] jest, co jest wie rzo ne”588 przez wszyst kich wier nych; stąd
wia ra zwie się „ka to lic ka”,589 to zna czy po wszech na.

3. Je że li zaś bie rze się wia rę ja ko to, czym się wie rzy, w tym uję ciu mówi
się, że wia ra jest jed na, nie po nie waż jest licz bo wo jed na we wszyst kich,
lecz ro dza jo wo, to jest po do bień stwem.590 – Au gu styn w XIII księ dze 
De Tri ni ta te. Stąd Au gu styn:591 „Wia rą, któ rą ma ją cy zwą się wier ny mi, 
a nie ma ją cy nie wier ny mi, wspól na jest wszyst kim wier nym; tak jak mó wi
się, że wie lu lu dzi ma wspól ną twarz, choć jed nak ka żdy ma swo ją. Bo wiara
nie jest jed na licz bą, lecz ro dza jem; gdy ona jest w jed nym, jest i w in nych:
nie ta sa ma, lecz po dob na; a dla po do bień stwa bar dziej mó wi my, że jest
jed na, niż wie le. Tak jak chcą cych te go sa me go mó wi się jed na wo la,
chociaż ka żdy ma swo ją wo lę; a dwu po dob nych mó wi się, jed na twarz.”

Roz dział 7 (80).

1.y Że wia ra jest o tych, któ re nie są wi dzia ne wła ści wie, sa ma jed -
nak wi dzia na jest przez te go, w kim jest. Trze ba ta kże za zna czyć, że wiara
wła ści wie jest tyl ko o nie wi dzia nym, – Grze gorz w pew nej ho mi lii. Stąd
Grze gorz:592 „Wi dzial ne nie ma ją wia ry, lecz roz po zna nie.” – Te nże w Dia -
lo go rum li bri. Te nże:593 „Gdy Pa weł mó wi:594 Wia ra jest pod sta wą tych
rze czy, któ rych się spo dzie wa my, prze świad cze niem o rze czach nie wi dzia -
nych, mó wi, że to praw dzi wie się wie rzy, co nie mo że być wi dzia ne; bo nie
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x Czę ścią z Glos sa na Ef 4,5 (PL 192,197 C), po wa ga zaś Au gu sty na wy da je się za czerp -
nię ta z ory gi na łu, jak pod su wa Glos sa.

586 Ef 4,5.
587 Glos sa or di na ria na Ef 4,5 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,93c; rkp „l” 120b; rkp „m” 112 c).
588 Am bro zja ster, In Eph 4,4 (PL 17[1845]386 B; CSEL 81-III,96).
589 Jak wy żej, roz dział 3, n. 1.
590 Glos sa or di na ria, na Ef 4,5 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,93c; rkp „l” 120a, rkp „m” 112c).
591 Roz dział 2, n. 5 (PL 42,1016n; CCL 50A,385nn).
y Z Sum ma sen ten tia rum, I,2 (PL 171,1069 D; 176,44 B).

592 In Evan ge lia, ho mi lia 26, n. 8 (PL &6,1202 A).
593 Księ ga IV, roz dział 6 (PL 77,329A).
594 Hbr 11,1.



mo że już być wie rzo ne, co mo że być wi dzia ne.” „To ma sz595 co in ne go
widział, a co in ne go wie rzył: wi dział czło wie ka, a wy znał Bo ga, mó wiąc:596

Pan mój i Bóg mój.”
2. Au gu styn w XIII księ dze De Tri ni ta te. O tym ta kże Au gu styn

mówi:597 „Tę wia rę ka żdy wi dzi, że jest w je go ser cu, je że li wie rzy, al bo że
jej nie ma, je że li nie wie rzy. Nie jak cia ła, któ re wi dzi my ocza mi cia ła, [146]
a przez ich ob ra zy, któ re pa mię ta my, my śli my ta kże o nie obec nych. I nie
jak to, cze go nie wi dzi my, a z te go co wi dzi my my ślą jak kol wiek for mu je -
my i pa mię ci po le ca my. Ani nie jak czło wie ka, któ re go du szy, cho ciaż nie
wi dzi my, z na szej jed nak przy pusz cza my; a z ru chów cia ła czło wie ka, jak
po zna li śmy wi dząc, wi dzi my też my śląc. Nie tak wi dzia na jest wia ra w sercu,
w któ rym jest, przez te go, ko go jest; lecz trzy ma ją naj pew niej sza wie dza.
Sko ro więc dla te go ka że nam się wie rzyć, po nie waż te go, co ka że nam się
wie rzyć, wi dzieć nie mo że my, lecz sa mą wia rę, kie dy jest w nas, wi dzi my 
w nas; po nie waż i rze czy nie obec nych jest obec ną wia rą, i rze czy, któ re są
ze wnątrz, jest we wnętrz ną wia rą, i rze czy, któ rych się nie wi dzi, jest wi dzia -
ną wia rą. A ona cza so wo dzie je się w ser cach lu dzi; i gdy z wier nych sta ją
się nie wier ni, za ni ka w nich.”

3.z Ty mi sło wa mi wy raź nie prze ka zu je się, że sa ma wia ra w ser cu czło -
wie ka, jest przez sa me go czło wie ka wi dzia na, nie cie le śnie, nie ob ra zo wo,
lecz umy sło wo; i ona jest jed nak nie obec nych, oraz tych, któ rych się nie
wi dzi. Jak bo wiem gdzieś in dziej mó wi Au gu styn:598 „wie rzy my, by śmy po -
zna li, a nie po zna je my, by śmy uwie rzy li. Cóż bo wiem jest wia rą, je śli nie
wie rzyć, cze go nie wi dzisz? Wia rą więc jest wie rzyć to, cze go nie wi dzisz;
praw dą, wi dzieć co uwie rzy łeś.”

4. Stąd wia ra słusz nie zwie się prze świad cze niem lub do wo dem rze czy
nie wi dzia nych,599 bo je śli jest wia ra, z te go do wo dzi się i wy ka zu je, że są
ja kieś rze czy nie wi dzia ne, gdyż wia ra jest tyl ko o nie wi dzia nych.

Roz dział 8 (81).

1.a Opis wia ry. Mó wi bo wiem Apo stoł:600 Wia ra jest pod sta wą tych
rzeczy, któ rych się spo dzie wa my, prze świad cze niem lub do wo dem rze czy
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595 Grze gorz, In Evan ge lia, jak wy żej.
596 J 20,28.
597 Roz dział 1, n. 3 (PL 42,1014n; CCL 50A,383).
z Po wa ga Au gu sty na znaj du je się za rów no w Sum ma sen ten tia rum, I,2 (PL 171,1070

A, pod imie niem Au gu sty na, 1776,44 C bez i mien nie) jak w Glos sa na 1 Tm 2,3 (PL 192,
340A). Je śli idzie my za rubn ry ką, źró dłem jest Glos sa.

598 Su per Io an nem, roz pra wa 40, n. 9 (PL 35,1690; CCL 36,355).
599 Hbr 11,1.
a Wspól nie z Sum ma sen ten tia rum, I,1 (PL 171,1068 A -B; 176,43 A -B) oraz Glos sa na

Hbr 11,1 (PL 192,488 B -C).
600 Hbr 11,1; za miast Wul ga ty: prze świad cze nie o rze czach nie wi dzia nych, (ar gu men -

tum non ap pa ren tium), Au gu styn ma: do wód rze czy, któ re nie są wi dzia ne, (co nvic tio



nie wi dzia nych:  po nie waż przez wia rę ist nie ją w nas też tyl ko spo dzie wa -
ne, a bę dą ist nia ły w przy szło ści przez do świad cze nie. I to jest wy ka za nie
oraz do wo dze nie nie wi dzia nych, bo je że li [147] ktoś o nich wąt pi, do wo -
dzi się przez wia rę: jak do tąd do wo dzi się przy szłe go zmar twych wsta nia,
bo tak wie rzy li Pa triar cho wie i in ni Świę ci. Al bo do wód jest i pew ność, że
są jakieś nie wi docz ne, jak zo sta ło po wie dzia ne wy żej.601 Ści śle zaś wia ra
zwie się pod sta wą rze czy, któ rych się spo dzie wa my, bo sta no wi pod sta -
wę spo dzie wa nych i po nie waż jest pod wa li ną dóbr, któ rej nikt nie mo że
zmie nić.

2. Czy ten opis od po wia da na dziei. Je śli zaś py ta się, czy ten opis
odpo wia da na dziei, za iste mo żna po twier dzić obo je. Je że li zaś mó wi się,
że od po wia da, jest i wie le in nych, któ ry mi ró żnią się wia ra i na dzie ja.602

Lecz słusz nie mo żna po wie dzieć, że od po wia da sa mej wie rze, a nie na dziei,
gdyż sa ma tyl ko wia ra jest na zy wa na pod wa li ną:603 nie że wia ra mo że być
cno tą bez na dziei i mi ło ści. – Au gu styn w En chi ri dion. Stąd Au gu styn:604

„Wiara dzia ła ją ca przez mi ło ść605 za iste bez na dziei ist nieć nie mo że, ani
mi łość bez na dziei, ani bez mi ło ści na dzie ja; ani obie bez wia ry, a wia ra bez
mi ło ści nic nie po mo że.606

3.b Mo że jed nak coś być wie rzo ne, cze go się nie ma na dziei; na nic jed -
nak nie mo żna mieć na dziei, w co się nie wie rzy. Dla te go wie rzyć, co jest
ak tem wia ry, na tu ral nie wy prze dza ufać, co jest ak tem na dziei; bo je że li się
w coś nie wie rzy, nie mo żna na to mieć na dziei; wie rzy się zaś w coś, na co
nie ma się na dziei. Dla te go w Pi śmie Świę tym czę sto znaj du je się,607 że wiara
wy prze dza na dzie ję, a na dzie ja na stę pu je po wie rze: nie że cno ta wiary
wyprze dza cno tę na dziei cza sem lub przy czy ną, lecz po nie waż akt wia ry 
z na tu ry wy prze dza akt na dziei. Co na wet nie któ rzy twier dzą o sa mej cnocie
wia ry,608 że wy prze dza na dzie ję z na tu ry, a nie w cza sie.
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rerum qu ae non vi den tur), na przy kład w En chi ri dion, roz dział 8 (PL 40,235; CCL 46,52);
oraz De Tri ni ta te, XIII, roz dział 1, n. 3 (PL 42,1015; CCL 50A,383).

601 Roz dział 7, n. 4.
602 O któ rych ni żej, Dys tynk cja 26, roz dział 3.
603 Zo bacz wy żej, roz dział 3, nn. 2-3.
604 Roz dział 8 (PL 40,235; CCL 46,52); Mistrz zmie nia po rzą dek słów.
605 Ga 5,6.
606 1 Kor 13,3.
b W pe wien spo sób opie ra się na Sum ma sen ten tia rum, I, roz dział 2 (PL 171,1069 

A -B; 176,43 C).
607 1 Kor 13,13: A te raz trwa ją te trzy rze czy: wia ra, na dzie ja, mi łość.
608 Tak au tor Sum ma sen ten tia rum, I, roz dział 2 (PL 171,1069 A -B; 176,43 C -D); Glossa

in ter li ne aris do Mt 1,2: „Abra ham (wia ra) zro dził Iza aka (na dzie ja). A Iza ak (na dzie ja)
zro dził Ja ku ba (mi łość)” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,5 rec to -ver so); Piotr Abe lard, The olo gia Scho -
la rium, I,2 (PL 178,984 B -C) czy li n. 18 (wyd.: E. M. Buy ta ert, CCL Cont. Med. 12,406);
oraz Sen ten tiae Her man ni, roz dział 2 (PL 178,1696 A).



Roz dział 9 (82).

1. Dla cze go tyl ko wia ra zwie się pod wa li ną. Stąd i słusz nie ona sama
zwa na jest pod wa li ną wszyst kich cnót i do brych czy nów.609

[148] 2.c Jed nak nie jest pod wa li ną mi ło ści, bo nie ona mi ło ści, lecz mi -
łość jest przy czy ną tej cno ty wia ry. Mi łość bo wiem jest przy czy ną i mat ką
wszyst kich cnót.610 (Au gu styn, Su per Io an nem:)611 „Je że li jej nie ma, na
pró żno ma się in ne.” Mi łość bo wiem jest Du chem Świę tym, jak w po wy ż-
szych zo sta ło usta lo ne.612 Ona jest więc przy czy ną wszyst kich cnót, a nie
jakaś cno ta jest jej przy czy ną, po nie waż prze wy ższa wszel kie da ry. Stąd
Augu styn:613 „Spójrz na da ry Ko ścio ła, a zo ba czysz, że nad wszyst kie wspa -
nial szy jest dar mi ło ści”; „któ ra jak olej nie mo że być wtło czo na w głąb,
lecz wy pły wa na wierzch.” Więc wia ra nie jest jej przy czy ną al bo pod wa liną.

3.d Grze gorz. Jed nak Grze gorz, Su per Eze chie lem po wia da:614 „Bo jeżeli
wcze śniej wia ra nie jest wy zna wa na, w ża den spo sób nie do cho dzi się do
du cho wej mi ło ści. Bo nie mi łość wia rę, lecz wia ra mi łość wy prze dza, gdyż
nikt nie mo że mi ło wać te go, we co nie wie rzy”, jak i nie mo że mieć na dziei.
– Lecz to mo że być przy ję te, ja ko po wie dzia ne o wie rze, któ ra nie jest cno -
tą: ta bo wiem czę sto wy prze dza na dzie ję i mi łość. Al bo o ak cie wiary, któ ry
mo że z na tu ry po prze dza akt mi ło ści, jak i akt na dziei. Co po wy ższe sło wa,
sta ran nie ro ze zna ne wpa ja ją; a ta kże te, któ re do da je mó wiąc:615 „Jeże li w
to, rze cze, co sły szysz, nie uwie rzysz, do mi ło wa nia te go, co sły szysz nie za -
pa lisz się”: to tyl ko o nie wi dzia nych jest, jak przed tem po wie dzie li śmy.616

– Jan Zło to usty. Stąd Zło to usty:617 Wia ra spra wia, że w du szy na szej ist -
nie je to, cze go się nie wi dzi”, o czym ści śle jest wia ra: o wi dzia nym bo wiem
nie jest wia ra, lecz po zna nie.618
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609 Tak po wa gi przy to czo ne w po przed nim przy pi sie; mo żna do nich do dać sa me go
Mistrza, Glos sa na Rz 1,17 (PL 191,1324 B) oraz na Hbr 11,1 (PL 192,488 A).

c Po wa gi Au gu sty na z Glos sa na 1 Kor 13,1 (PL 191,1658 D – 1659 A).
610 Zo bacz wy żej, roz dział 3, n. 2.
611 Roz pra wa 9, n. 8 (PL 35,1462; CCL 36,95).
612 Sen ten cje, Księ ga pierw sza, Dys tynk cja 17.
613 Su per Psal mum CIII, 3, ka za nie 1, n. 9 (PL 37,1343; CCL 40,1482).
d Sło wa Zło to uste go z Glos sa na Hbr 11,1 (PL 192,488 B). – Tu na koń cu nie któ re ręko -

pi sy do da ją: „Au gu styn w księ dze De pra ede sti na tio ne sanc to rum: Wie rzyć w nie go, nie
jest czymś in nym, niż my śleć ze zgo dą” (rkp „T” kar ta 148d; na mar gi ne sie ręko pi sów: Paryż,
Bi blio te ka Na ro do wa, ła ciń ski 3025, 3028; w trze ciej ko lum nie rkp „W”, Pa ryż, Bi blio te ka
Naro do wa, ła ciń ski 3020, 3027 A); lep sze zaś opusz cza ją. O tej po wa dze zo bacz wy żej,
Senten cje, Księ ga dru ga, Dys tynk cja 26, roz dział 4, n. 4.

614 Księ ga II, ho mi lia 4, n. 13 (PL 76,981 A -B).
615 Ta mże (981 B).
616 W roz dzia le 7 tej Dys tynk cji.
617 In Hebr. ho mi lia 21, n. 2 (PG 63,151).
618 Jak po wie dzia no wy żej, roz dział 7, n. 1.



[149] DYS TYNK CJA XXIV

Roz dział 1e (83).

1. Jak poj mu je się, co jest na pi sa ne: Aby ście, gdy się sta nie, uwie -
rzy li. Tu py ta się, je że li wia ra jest tyl ko o nie wi dzia nych, ja kim spo so bem
Praw da po wie dzia ła Apo sto łom:619 Te raz wam po wie dzia łem, za nim się
to sta nie, aby ście, gdy się sta nie, uwie rzy li; gdzie zda je się oznaj miać, 
iż bę dą mie li wia rę o do ko na nych i wi dzia nych.

2. Au gu styn, Su per Io an nem. Au gu styn sta wia o tym i roz strzy ga
zagad nie nie, tak mó wiąc:620 „Co to zna czy: Aby ście, gdy się sta nie, uwie -
rzy li? To jest po chwa ła wia ry, je że li nie jest wi dzia ne, co się wie rzy. Bo 
i To masz, któ re mu po wie dzia ne zo sta ło:621 Dla te go, żeś mnie uj rzał, Toma -
szu, uwie rzy łeś, nie w to uwie rzył, co uj rzał. Oglą dał bo wiem i do ty kał żyją -
ce cia ło, któ re wi dział umie ra ją ce, a wie rzył w Bo ga w tym cie le ukry te go.
Wie rzył więc du chem w to, cze go nie wi dział, przez to, co zmy słom cia ła
się ja wi ło. Je że li zaś mó wi się, iż wie rzy się w to, co wi dzia ne, jak ka żdy
mówi, że uwie rzył swym oczom, to nie jest ta wia ra, któ ra jest bu do wa na
w nas, lecz z rze czy, któ re są wi dzia ne, dzie je się w nas, iż wie rzy się w to,
czego się nie widzi.” – Z tego otwarcie pojmuje się, że wiara ściśle jest o nie-
wi dzia nych; i nie ta jest wia rą, któ rą je ste śmy bu do wa ni w Chry stu sie, którą
zwy cza jo wą gwa rą mó wi my, iż wie rzy my w to, co wi dzi my.

3. Że na wet o rze czach obec nych orzeka się wia rę, lecz nie wła -
ściwie. Gdzieś in dziej jed nak Au gu styn po wia da,622 że wia ra jest o rze czach
obec nych: co bę dzie w przy szło ści, gdy Bo ga obec ne go bę dzie my kon tem -
plo wać w oglą da niu: co jed nak wła ści wie nie na zy wa się wia rą, lecz praw -
dą. – Au gu styn w księ dze Qu aestio nes Evan ge lii po wia da: „Jest wia ra,
któ rą wie rzy się to, co nie jest wi dzia ne; lecz jed nak jest też wia ra rze czy,
kie dy nie sło wom, lecz rze czom obec nym się wie rzy: to bę dzie, gdy przez
ogląd jaw na się [150] od da do kon tem pla cji świę tym Mą drość Bo ża.” –
Lecz to nie wła ści wie na zy wa się wia rą, ra czej na gro dą wia ry, do któ rej
docho dzi się wie rząc, by „z wia ry słów” spra wie dli wy prze szedł „do wia ry
rze czy”.623
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e Nu mer 1-2: Źró dłem za gad nie nia, Sum ma sen ten tia rum, I,2 (PL 171,1070 A; 176,44
C) gdzie przy to czo ne są czę ścio wo sło wa Au gu sty na (nu mer 2); ca ła zaś po wa ga po cho dzi
z Glos sa na Hbr 11,1 (PL 192,488 B; z Flo ru sa do te go uryw ka, ko lum na 806). – Nu mer 3:
Po wa ga Au gu sty na: czę ścio wo w Sum ma sen ten tia rum, ta mże (PL 171,1070 B; 176,44 D);
peł niej w Glos sa na Rz 1,17 (PL 191,1323 D; po tem 1324 D i A), czę ścio wo z Flo ru sa do
tego uryw ka, ko lum na 38.

619 J 14,29.
620 Roz pra wa 79,. N. 1 (PL 35,1837; CCL 36,526).
621 J 20,29.
622 Qu aestio nes Evan ge lii, Księ ga II, za gad nie nie 39 (PL 35,1352).
623 Jak ta mże mó wi Au gu styn.



Roz dział 2f (84).

1. Czy Piotr miał wia rę mę ki, kie dy wi dział, że ten czło wiek cierpi.
Je śli zaś py ta się, czy Piotr miał wia rę mę ki, gdy na ocz nie wi dział, iż Chry -
stus czło wiek cier pi, mó wi my, że on miał wia rę mę ki: nie w tym, że wierzył,
iż czło wiek cier pi, po nie waż to wi dział; lecz w tym, że wie rzył, iż Bo giem
jest ten, któ ry cier piał. Bo nie by ło cno tą wia ry, że wie rzo no, iż czło wiek
cier pi i umie ra: w co Żyd wie rzył wi dząc; lecz, że wie rzo no, iż Bo giem jest
ten, któ ry cier piał.

2. Stąd Au gu styn o tym uryw ku Psal mu:624 Po wie dział mu w dro dze
mocy swojej: „Chwałą wiary jest, nie ponieważ wierzy, iż ów człowiek umarł:
w to i po ga nin wie rzy, lecz po nie waż wie rzy, iż on jest uwiel bio ny” i praw -
dzi wy Bóg. Wie rzy więc wia ra w Bo ga umar łe go i czło wie ka uwiel bio ne go.
Nie by ło prze to Pio tro wi wia rą, wie rzyć, że ten czło wiek umie ra: co oglą -
dał ocza mi, lecz wie rzyć, że ten, któ ry umie rał, jest Bo giem. I nam też wiara
nie w tym za słu gu je, że wie rzy my, iż ten czlo wiek umarł: w co i Żyd wierzy,
lecz po nie waż wie rzy my, że czło wiek -Bóg umarł.

Roz dział 3 (85).

1. Czy coś jest zna ne, co się wie rzy. Po po wy ższych zwy kło się py tać,
sko ro wia ra jest o nie wi dzial nych i nie wi dzia nych, czy jest ta kże tyl ko o nie -
zna nych: je że li bo wiem jest tyl ko o nie zna nych, wy da je się, że jest tyl ko 
o tym, cze go się nie wie. 

[151] 2. Że wia ra żad nym zmy słem nie jest od czu wa na. Lecz na leży
wie dzieć, że sko ro wi dze nie jed no jest we wnętrz ne, dru gie ze wnętrz ne,
wia ra nie jest spo śród pod da nych wi dze niu ze wnętrz ne mu; jest jed nak 
z tych, któ re są ja koś od czu wa ne wi dze niem we wnętrz nym. A za iste niektó -
re są tak od czu wa ne, by zo sta ły po ję te, cho ciaż nie w przy szło ści; nie któ re
zaś nie. Bo sko ro wia ra jest ze słu cha nia,625 nie tyl ko ze wnętrz ne go, lecz
we wnętrz ne go, nie mo że być o tym, co cał kiem jest nie wia do me; ona sama
nie na le ży do zmy słu cia ła, jak prze ka zu je Au gu styn mó wiąc:626 „Cho ciaż
ze słu cha nia wia ra jest w nas, nie na le ży jed nak do te go zmy słu cia ła, który
zwie się słu chem, po nie waż nie jest dźwię kiem; ani do ja kie goś zmy słu
ciała, bo rzecz ta jest ser ca, a nie cia ła.”
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f Nu mer 1: o tym w Sum ma sen ten tia rum, I,2 (PL 171,1060 C; 176,45 A). – Nu mer 2:
z Glos sa do Psal mu 101,24 (PL 191,914 C). – Roz dział 3: Zo bacz G. En gl hardt, Die En twic -
klung der do gma ti schen Glau ben sp sy cho lo gie, 49-53.

624 Enar ra tio in Psal mum 101,24, ka za nie 2, n. 7 (PL 37,1308; CCL 40,1442); sło wa są
z Glos sa in ter li ne aris, na Ps 101,25, w rkp. Laur. Plut. XVII,4, kar ta 136v; Glos sa in ter li ne -
aris zaś u Mi ko ła ja z Li ry, III,237 a.

625 Zo bacz: Rz 10,17.
626 W XIII Księ dze De Tri ni ta te (ru bry ka), roz dział 2, n. 5 (PL 42,1016; CCL 50A,385n).



3.g Au gu styn, Su per Octo na rium X. Wia rą więc wie rzo ne są nie któ re
poj mo wa ne ro zu mem na tu ral nym, nie któ re zaś nie poj mo wa ne. Stąd
Prorok:627 Je śli nie uwie rzysz, nie poj miesz. – Co Au gu styn wy raź nie roz -
ró żnia:628 „Jed ne są, po wia da, któ rych je śli nie poj mie my, nie uwie rzy my;
inne, w któ re je śli nie uwie rzy my, nie poj mie my.” „Nikt jed nak nie mo że
wie rzyć w Bo ga, je że li cze goś nie poj mie, po nie waż wia ra jest ze słu cha nia
gło sze nia.” – Te nże w księ dze De Tri ni ta te:629 „Pew na wia ra ja koś za czy na
po zna nie; pew ne zaś po zna nie nie do sko na li się, jak tyl ko po tym ży ciu.”
– Su per Octo na rium X. – Ta kże Am bro ży mó wi:630 „Gdzie wia ra, nie zaraz
po zna nie; gdzie po zna nie, wia ra po prze dza.” - Z te go wi dać, że wie rzy się
w coś, cze go się nie poj mu je, ani nie zna, je że li wcze śniej nie bę dzie uwie -
rzo ne; a coś poj mu je się cza sem, na wet za nim zo sta nie uwie rzo ne.

4. Nie tak jed nak są poj mo wa ne obec nie, jak bę dą zna ne w przy szło ści;
i wte dy ta kże przez wia rę, któ rą ser ca są oczysz cza ne,631 wię cej poj mu ją,
bo tyl ko przez wia rę Bóg jest mi ło wa ny, ser ce nie jest oczysz cza ne, by go
znać. – [152] Au gu styn w VIII księ dze De Tri ni ta te. Stąd Au gu styn:632

„Co to jest znać Bo ga, je że li nie oglą dać go umy słem i moc no poj mo wać?
Lecz i za nim zdo ła my uj rzeć i po jąć Bo ga, tak jak poj mo wa ny jest przez
czy ste ser ca,633 je że li przez wia rę nie jest mi ło wa ny, ser ce nie bę dzie mogło
oczy ścić się, by zdol ne by ło go oglą dać.” Oto tu wy raź nie masz, że Bóg nie
mo że być zna ny, je że li wcze śniej nie bę dzie mi łu jąc wie rzo ny.

5. Że wie rzy się i ko cha, cze go się nie zna. Wy żej zaś zo sta ło po wie -
dzia ne,634 że nikt nie mo że wie rzyć w Bo ga, je że li cze goś nie poj mie. Stąd
wy ni ka, że nie mo żna znać i poj mo wać nie któ rych, co ma ją być wie rzo-
ne, je że li wcze śniej się nie uwie rzy, a w nie któ re nie wie rzy się, je śli
wcześniej nie zo sta ly po ję te, i te przez wia rę poj mo wa ne są le piej. I te, co
wcze śniej są wie rzo ne niż po ję te, nie są cał ko wi cie nie zna ne, gdyż wia ra
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g Pierw sza po wa ga Au gu sty na z Glos sa Mi strza na Ps 118,73 (PL 191,1081 B), z Glos sa
or di na ria, jak wy żej. Dru ga z Glos sa na Flp 3,15 (PL 192,249A; z Flo ru sa, ko lum na 639);
Am bro że go z Glos sa na Ps 118,76 (PL 191,1082 D).

627 Iz 7,9 we dług Sep tu agin ty.
628 Glos sa or di na ria do Ps 118,73: Daj mi ro zum (u Mi ko ła ja z Li ry, III,267b; rkp Laur.

Plut. XVII,4, kar ta 167c); z Au gu sty na do te go uryw ka, ka za nie 18 n. 3 (PL 37,1552; CCL
40,1724).

629 Księ ga IX, roz dział 1, n. 1 (PL 42,961; CCL 50,292n).
630 Expo si tio de Psal mo 118, ka za nie 10, n. 31 (PL 15[1845]1342 B; CSEL 62,222); nie

znaj du je się w Glos sa or di na ria, do wier sza 75: Po zna łem, Pa nie, przy naj mniej jak wy glą -
da z przy to czo ne go rkp Lau rent.; jest u Mi ko ła ja z Li ry, III,267c, praw do po dob nie z Glos sa
Lom bar da, jak ni żej.

631 Zo bacz: Dz 15,9: Wia rą oczy ściw szy ich ser ca; Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum
118,73, ka za nie 18, n. 3: „Sa mą wia rą, któ rą wie rzy, le czy się, by wię cej po jął” (PL 37,1552;
CCL 40,1724).

632 Roz dział 4, n. 6 (PL 42,951; CCL 50,275).
633 Zo bacz Mt 5,8: Bło go sła wie ni czy ste go ser ca; al bo wiem oni Bo ga oglą dać bę dą.
634 W nu me rze 3.



jest ze słu cha nia;635 są jed nak czę ścio wo nie zna ne, bo nie są wie dzia ne.
Wie rzy się więc, cze go się nie wie, lecz nie cał kiem, jak rów nież ko cha się,
cze go się nie wie. – W VIII księ dze De Tri ni ta te. Stąd Au gu styn:636

„Można coś wiedzieć i nie mi ło wać; mi ło wać zaś, cze go się nie wie, py tam
czy mo żna. Je że li nie mo żna, nikt nie mi łu je Bo ga, za nim po zna. Gdzie zaś
są te trzy: wia ra, na dzie ja, mi łość, je śli nie w du chu wie rzą cym w to, cze go
jesz cze nie zna, a ufa ją cym te mu i mi łu ją cym te go, w ko go wie rzy? Mi łu je
się więc i to, cze go się nie zna, a jed nak się wie rzy.

DYS TYNK CJA XXVh

Roz dział 1 (86).

1. O wierze dawnych. Do powyższego trzeba dorzucić o wystarczalności
wia ry do zba wie nia dla tych, któ rzy po prze dzi li przyj ście Chry stu sa i któ rzy
na stę pu ją. Wy da je się, że wia ra po stą pi ła zgod nie z po stę pem cza su, jak
postą pi ło po zna nie. Wia ra mia no wi cie zwie się wiel ka przez zna jo mość i roz -
miar [153] ar ty ku łów, al bo sta łość i po bo żność. Jest zaś pew na mia ra wia ry,
bez któ rej ni gdy nie mo gło być zba wie nia. Stąd Apo stoł:637 Przy stę pu ją ce mu
do Bo ga trze ba wie rzyć, że jest, i że jest od daw cą tych, któ rzy mu ufa ją.

2.i Że bez wia ry w po śred ni ka ni gdy nie by ło zba wie nia. Lecz py ta
się, czy wie rzyć w to wy sta rcza ło do zba wie nia przez przyj ściem, al bo przed
pra wem. Bo w cza sie ła ski jak naj pew niej wia do mo, że to nie wy star cza:
trze ba bo wiem, wie rzyć we wszyst ko, co za wie ra się w sym bo lach. – Lecz
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635 Zo bacz: Rz 10,17.
636 Roz dział 4, n. 6 (PL 42,951; CCL 50,275.
h Zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur, 527-539, gdzie

mowa o spo rze w roz dzia łach 1-3; J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, 130-
133. – Roz dział 1, nu mer 1: Już z ru bry ki wi dać w ja ki spo sób Mistrz za le ży od Sum ma sen -
ten tia rum, I, roz dział 3: O wie rze sta ro żyt nych (PL 171,1071 A; 176,45 C); stąd ta kże
ma te ria te go nu me ru.

637 Hbr 11,6: Bo przy stę pu ją ce mu do Bo ga trze ba wie rzyć, że jest, i że jest od daw cą
tym, któ rzy go szu ka ją.

i Za gad nie nie wy ni ka, jak się zda je, z Glos sa na Rz 5,19: „tak przez po słu szeń stwo jed ne -
go, to jest Chry stu sa, wie lu sta nie się spra wie dli wy mi... I za uważ, że nie mó wi: przez jed ne -
go Bo ga, al bo Sło wo, lecz przez po słu szeń stwo jed ne go czło wie ka sta je się spra wie dli wym,
byś nie my ślał, że daw ni spra wie dli wi sa mym Sło wem Bo ga, to jest wia rą w sa mo Sło wo, bez
wia ry we Wcie le nie, by li wy zwa la ni, bez któ rej ani daw ni ani obec ni nie mo gą być uwol nie ni”
(PL 191,1396 C); któ re to sło wa, prócz ostat nich, są pa ra fra zą Glos sa me dia Gil ber ta (zo bacz:
R.-M. Mar tin, Le péché ori gi nel d’après Gil bert de la Porrée († 1154) et son éco le, w Re vue
Hist. Eccl., 13(1912)682, n. 2); zo bacz ta kże Glos sa na Hbr 11,6 gdzie czy ta się: „Jed nak ta wia -
ra nie wy star czy do zba wie nia” (PL 19,491 B); jak rów nież ten sam roz dział Sum ma sen ten tia -
rum (PL 171,1071 D – 1072 A; 176,46 B). Przy to czyć tu trze ba świa dec two Pio tra Po że ra cza 
o na uce Mi strza w je go szko łach: „Roz wią za nie. Na pierw szy, rze cze, ar ty kuł in ny był po gląd
daw nych, a in ny Mi strza. Utar ty bo wiem był daw nych, że daw nym przed pra wem wy star cza ło



wy da je się, że to ani przed Przyj ściem, ani przed Pra wem nie wy star cza ło,
po nie waż po wa gi Świę tych świad czą, że bez wia ry w Po śred ni ka ża den
człowiek, ani przed tem ani po tem, nie zo stał zba wio ny.

3.k Au gu styn. Stąd Au gu styn, Ad Opta tum:638 „Ta wia ra jest zdro wa,
któ rą wie rzy my, że ża den czło wiek czy więk sze go, czy mniej sze go wie ku,
nie uwal nia się od za ra że nia śmier cią oraz wię zów grze chu, któ re przez
pierw sze na ro dze nie [154] za cią gnął, jak tyl ko przez je dy ne go po śred ni ka
Bo ga i lu dzi, czło wie ka Chry stu sa Je zu sa.639 Te go czło wie ka i te goż Bo ga
zbaw czą wia rą ta kże ci zo sta li zba wie ni, któ rzy za nim wstą pił w cia ło, wie -
rzy li, że w cia ło wstą pi. Ta sa ma bo wiem jest na sza i ich wia ra.” „Stąd,640

sko ro wszy scy spra wie dli wi, czy przed wcie le niem czy po, ani nie ży li, ani
nie ży ją, jak tyl ko z wia ry we wcie le nie Chry stu sa, dla te go co na pi sa ne
jest,641 nie ma pod nie bem in ne go imie nia, w któ rym mie li by śmy być
zbawie ni, od te go cza su ma zna cze nie dla zba wie nia ro dza ju ludz kie go,
od kąd on zo stał w Ada mie ska żo ny.”

4.l W księ dze De cor rec tio ne et gra tia. Te nże:642 „Nikt nie uwal nia
się od po tę pie nia, któ re do ko na ne zo sta ło przez Ada ma, jak tyl ko przez
wia rę Je zu sa Chry stu sa.” – W księ dze De nup tiis et con cu pi scen tia.
Tenże:643 „Ta sa ma wia ra w Po śred ni ka, któ ra nas zba wia, zba wia ła daw -
nych spra wie dli wych, ma lucz kich z wiel ki mi, po nie waż jak my wie rzy my,
że Chry stus w cie le już przy szedł, tak oni,  że przyj dzie; i jak my, że umarł,
tak oni, że umrze; i jak my, że zmar twych wstał, tak oni, że zmar twych wsta -
nie; a my i oni, że przyj dzie na sąd ży wych i umar łych.”

5. Grze gorz, Su per Eze chie lem:644 „A ci, któ rzy szli na przód i z ty łu,
woła li mó wiąc: Ho san na sy no wi Da wi do we mu,645 itd., po nie waż wszyscy
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mniej wie rzyć niż obec nym. Wy star cza ło bo wiem wie rzyć, że je den Bóg jest stwór cą wszyst -
kie go, od daw cą wszyst kich mu ufa ją cych. Nie wi dzia ło im się bo wiem, że pa ste rze wy cho wa -
ni w gó rach mie li ja kąś zna jo mość ar ty ku łów. Mi strzo wi zda ło się, że we wszyst kie ar ty ku ły,
mia no wi cie dwa na ście, wy ra żo ne w sym bo lu, obo wią za ni by li wie rzyć i mieć ja kąś zna jo mość
wszyst kich. I trzy mał się te go zda nia: «Ta jest wia ra ka to lic ka, w któ rą je śli ktoś moc no nie
uwie rzy, zba wio ny być nie mo że,» po nie waż Qu icu mque vult mie li za sym bol. Gdy py ta no
go, ja ką zna jo mość wszyst kich ar ty ku łów mo gli mieć pro stacz ko wie, al bo pa ste rze wy cho -
wa ni w gó rach, mówił, że tę sa mą, co ucze ni, cho ciaż mo że pod in ny mi po ję cia mi.” (Pa ryż,
Bi blio te ka Na ro do wa, rkp 18108, kar ta 89 rec to); Zo bacz: I. Bra dy, Pe ter Man du ca tor and
the Oral Te achings of Pe ter Lom bard, w An to nia num 41(1966)475.

k Po wa ga Au gu sty na czę ścio wo wy stę pu je w Sum ma sen ten tia rum, I,3 (1072 A, 46 B),
lecz Mistrz odwołuje się raczej do tekstu pełniejszego w Glossa na Rz 5,19 (PL 191,1396 C-D).

638 Epi sto la 190, roz dział 2, nn. 5-6 (PL 33,858; CSEL 57,141).
639 1 Tm 2,5.
640 Tamże, n. 8. (859; 143).
641 Dz 4,12.
l Nu me ry 4-5: z Sum ma sen ten tia rum, (1072 A -B; 46 C -D).

642 De cor rep tio ne et gra tia, roz dział 7, n. 11 (PL 44,923).
643 Księ ga II, roz dział 11, n. 23 (PL 44,450; CSEL 42,277).
644 Księ ga II,  ho mi lia 5, n. 2 (PL 76,985 D).
645 Mk 11,9; Mt 21,9.



wy bra ni, któ rzy mo gli być w Ju dei, czy  któ rzy te raz są w Ko ście le, wie rzyli
i wie rzą w Po śred ni ka Bo ga i lu dzi.” – Ty mi i wie lu in ny mi świa dec twa mi
wy raź nie na ucza się, że ni ko mu ni gdy zba wie nie nie zo sta ło da ne, jak tylko
przez wia rę w Po śred ni ka. Przy stę pu ją ce mu więc trze ba wie rzyć w to, co
wy żej po wie dział Apo stoł,646 ale nie wy star czy.

Roz dział 2m (87).

1. O wie rze pro stacz ków. Co więc po wie się o tych pro stacz kach,
którym ta jem ni ca wcie le nia nie zo sta ła ob ja wio na, któ rzy po bo żnie wie rzy -
li w to, co zo sta ło im prze ka za ne?

2. Mo żna po wie dzieć, że nikt nie był spra wie dli wy, al bo zba wio ny, komu
nie zo sta ło da ne [155] ob ja wie nie, al bo wy raź ne, al bo osło nię te: otwar te,
al bo w ta jem ni cy. Wy raź ne, jak Abra ha mo wi i Mo jże szo wi i in nym star szym,
któ rzy mie li roz ró żnie nie ar ty ku łów wia ry. Osło nię te, jak pro stacz kom, któ -
rym ob ja wio ne zo sta ło, że w to trze ba wie rzyć, w co wie rzy li i cze go uczyli
ci star si, lecz ich roz ró żnie nia wy raź ne go nie mie li. Jak i w Ko ście le jed ni
są mniej po jęt ni, któ rzy nie umie ją roz ró żniać i ozna czać ar ty ku łów Symbo -
lu, we wszyst ko jed nak wie rzą, co w Sym bo lu się za wie ra: wie rzą bo wiem,
cze go nie wie dzą, ma jąc wia rę osło nię tą w ta jem ni cy; tak i wte dy mniej po -
jęt ni, z ob ja wie nia so bie da ne go, wie rząc trzy ma li się star szych, któ rym wia -
rę swo ją jak by po le ca li. – Stąd Hiob:647 Wo ły ora ły, a ośli ce pasio no ko ło
nich. Pro ści i młod si, są ośli ca mi pa są cy mi się ko ło wo łów, po nie waż po -
ko rą trzy ma jąc się star szych, w ta jem ni cy wie rzy li, cze go i oni w ta jem ni cy
uczy li; ta ka za pew ne by ła wdo wa z Sa rep ty.648

Roz dział 3n (88).

1. Co przed przyj ściem wy star cza ło wie rzyć o Po śred ni ku. Lecz 
pyta się, sko ro bez wia ry w Po śred ni ka nie mie li zba wie nia daw ni, jak 
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646 Jak wy żej. na koń cu nu me ru 1.
m To sa mo za gad nie nie w Sum ma sen ten tia rum, I,3, gdzie czę ścio wo i od po wiedź (PL

171,1071 D oraz 1072 C -D; 176,46 B oraz 46 D – 47 B). Zo bacz: B. Gey er, Ver fas ser und
Ab fas sung sze it der so ge nan n ten Sum ma sen ten tia rum, w The olo gi sche Qu ar tal schrift
107(1926)98-100. Zo bacz ta kże Hu go na ze Świę te go Wik to ra, Mi scel la nea, I, ty tuł 18 (PL
177,487 B).

647 Hi 1,14: Glos sa or di na ria do te go uryw ka: „Wo ły orzą ce, to jest do brzy, do brze
czynią cy; ośli ce, ży ją cy  pro sto. One przy wo łach, bo pa są się ich ro zu mie niem” (u Mi ko łaja
z Li ry, III,7b).

648 Zo bacz 3 Krl 17,10-16.
n Nu mer 1: Zo bacz sło wa Mi strza przy to czo ne wy żej w przy pi sie do roz dzia łu 1, nu -

mer 2, z Glos sa na Rz 5,19. – Nu mer 2: Ten po gląd zna, ale go nie przyj mu je, au tor Summa
sen ten tia rum, I,3 (PL 171,1072 C; 176,46 D). Wy da je się, że jest on Mi strza Hu go na, z De
sa cra men tis, I,10,7 (PL 176,339 D – 340 A).



i obec ni, czy trze ba im by ło wie rzyć o Po śred ni ku we wszyst ko to, w co
teraz wie rzy my.

2. Nie któ rym zda je się, że wy star cza ło im wie rzyć tyl ko czwo ro, mia no -
wi cie: na ro dze nie, śmierć, zmar twych wsta nie, przyj ście na sąd; co wnio -
sku ją z po wy ższych słów Au gu sty na,649 gdzie tych czwo ro  przed ło żył.

3. In nym zaś wy da je się, że ma jąc wia rę w Trój cę, o ta jem ni cy wcie le nia
ty le wia ry wy star cza ło, że by wie rzo no, iż Syn Bo ży na ro dzi się z czło wie ka
i bę dzie są dził. Do wód te go czer pią z Ja na Chrzci cie la, [156] któ ry zda je
się w Ewan ge lii wąt pić w śmierć Chry stu sa i zstą pie nie do pie kieł, we dług
wy kła du Grze go rza,650 kie dy py tał przez uczniów:651 Tyś jest, któ ry masz
przyjść, czy in ne go cze ka my? Jak by: Czy ty sam masz zstą pić do pie kieł, czy
in ne go masz po słać do tych ta jem nic? – Ja cy ś652 jednak mó wią, że on nie
wąt pił z nie wie dzy, lecz z po bo żno ści, to zna czy oka zał, że wąt pi, nie ponie -
waż nie wie dział, lecz z po bo żno ści uda wał, współ czu jąc Chry stu so wi i po -
dzi wia jąc je go po ko rę.

Roz dział 4o (89).

1. O wie rze Kor ne liu sza. Zwy kło się py tać o Kor ne liu sza,czy miał wiarę
we wcie le nie, sko ro po wie dzia ne mu zo sta ło przez anio ła:653 Przy ję te zo -
sta ły [157] jał mu żny two je, i wy słu cha ne zo sta ły mo dli twy two je. Je że li
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649 Wy żej, w roz dzia le 1, n. 1.
650 Dwa kroć wy kła da Grze gorz, nie bez pew nej roz bie żno ści: w księ dze pierw szej In Eze -

chie lem, ho mi lia I, n. 5: „Tyś jest, któ ry masz przyjść... W któ rych to sło wach uka za ne jest,
że wie dział, iż Od ku pi ciel przy szedł na zie mię, lecz wąt pił, czy sam zstą pi dla otwo rze nia
za pór pie kła” (PL 76,788 D; CCL 142,7); na stęp nie w In Evan ge lium, ho mi lia 6, n. 1: „[Jan]
py ta, nie po nie waż wąt pi, że on jest Od ku pi cie lem świa ta, lecz py ta, by wie dzieć czy ten,
któ ry sam przy szedł na świat, sam rów nież zstą pi do za pór pie kła ... Jak by otwar cie mó wił:
Jak dla lu dzi ra czy łeś się uro dzić, oznaj mij, czy ta kże za lu dzi umrzeć ra czysz, abym ja, który
by łem po przed ni kiem twe go na ro dze nia, stał się ta kże po przed ni kiem śmier ci, i za po wie -
dział pie kłu, że przyj dziesz, ty, któ re go ogło si łem, że już na świat przy sze dłeś” (PL 76,1095
D, 1096 A). – W Glos sa or di na ria zaś na Łk 7,19 za zna cze ni są za rów no Be da jak Grze gorz;
skąd ja sno wy ni ka, że sło wa przy to czo ne przez Lom bar da, są w rze czy wi sto ści pa ra fra zą Bedy:
„Sko ro przez He ro da mam być za bi ty i zstą pię do pie kieł, wi nie nem ogło sić cie bie pie kłom,
któ ry ogło si łem zie mi? Czy Sy no wi Bo ga wy pa da umie rać, czy in ne go po ślesz do tych ta -
jem nic? (u Mi ko ła ja z Li ry, V,144a); zo bacz: Be da, In Lu cam,19 (PL 92,419 B; CCL 120,160).
Lecz jak za zna czy li wy daw cy CCL, wszyst ko nie mal do słow nie za czerp nął Be da z Hie ro ni -
ma, na Mt 11,3 (PL 26[1845]70 b), któ re go sło wa po wtó rzo ne są w Glos sa or di na ria do
Mt 11,3 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,38c); ona jed nak nie wy da je się, że by ła źró dłem Mi strza.

651 Mt 11,3; Łk 7,19.
652 Tak Am bro ży, In Lu cam 7,19: „Więc nie z wia ry, lecz z po bo żno ści wąt pił” (PL

15[1845]1662 D; CSEL 32-III,221; CCL 14,67). Je go sło wa po wtó rzo ne są w Glos sa or di -
na ria na Łk 7,19 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,144a), a nie na Mt 11,3.

o Zo bacz: A. M. Land graf, Glau be und Werk bei der Be keh rung des Haupt manns Corne -
lius, w Do gmen ge schich te, I -2,31-40, gdzie wię cej mo wa o uczniach Lom bar da, niż o samym
Mi strzu. – Wśród źró deł te go roz dzia łu, któ ry nie za le ży od Glos sa or di na ria na roz dział
dzie sią ty Dzie jów Apo stol skich, mo żna wy mie nić Sum ma sen ten tia rum, I,3 (PL 171,1073



bo wiem wte dy nie miał wia ry we wcie le nie, prze to bez wia ry we wcie le nie
miał spra wie dli wość, bo o nim zo sta ło na pi sa ne,654 że był to mąż spra wie -
dli wy i bo ją cy się Bo ga. Je że li zaś miał wia rę we wcie le nie, więc po co Piotr
zo stał do nie go po sła ny?

2. Mo żna za iste po wie dzieć, że jak wia rę w jed ność, tak i we wcie le nie
miał z ob ja wie nia Bo że go, lecz nie wie dział, że Syn Bo ży już zo stał wcie lo -
ny; i dla te go Piotr zo stał do nie go po sła ny, by zwia sto wał mu, że Syn Bo ży
już się uro dził, oraz udzie lił mu sa kra men tu od ro dze nia. Miał więc wia rę
we wcie le nie, lecz nie wie dział, czy już do ko na ne, czy przy szłe. – Grze -
gorz.655 I tak „przez wia rę do szedł do czy nów, a przez czy ny bar dziej umoc -
nio ny zo stał w wie rze.” „Przez wia rę bo wiem, jak mó wi Grze gorz, do cho dzi
się do czy nów. Kor ne liusz ta kże przez wia rę do szedł do czy nów: wie rzył
bo wiem w jed ne go Bo ga, lecz nie wie dział, że je go Syn już zo stał wcie lony.
Przez wia rę po do ba ły się Bo gu je go czy ny: Bez wia ry bo wiem nie po dob na
jest po do bać się Bo gu.656

3. Au gu styn zaś mó wi:657 „Kor ne liu szo wi po wie dzia ne zo sta ło przez
anio ła: Przy ję te zo sta ły jał mu żny two je i mo dli twy two je, za nim w Chry -
stu sa uwie rzył, jed nak nie bez ja kiejś wia ry da wał i mo dlił się. Bo jak wzy -
wał, w ko go nie wie rzył?658 Lecz je śli bez wia ry Chry stu sa mo gło by być
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A; 176,47 B), skąd po wa ga Au gu sty na w nu me rze 3. Wy pa da do dać, że do pier wot nej Glos -
sa na Rz 11,35-36 (po za cho wu je wszyst ko, w PL 191,1492 D) ja kaś po wa ga umiesz czo na
jest na gór nym mar gi ne sie rkp Wa ty kań skie go Ła ciń skie go 695,35b: „Hay mon. Ja cyś chcieli
wbrew te mu poj mo wać, że set nik Kor ne liusz, z po wo du do brych swo ich zasług, otrzy mał
od Bo ga wia rę, jak by w na gro dę, mia no wi cie z po wo du jał mu żn i mo dlitw w któ rych trwał.
Oni dla te go mó wi li nie wie dząc, po nie waż od wia ry prze cho dzi się do dzia ła nia do brych
czy nów, a nie od czy nów do wia ry. Kor ne liusz bo wiem nie miał by naj pierw wia ry, gdy by
nie zo stał uprze dzo ny Bo żym na tchnie niem. I nie miał by do brych czy nów; lecz, jak mó wi
bło go sła wio ny Grze gorz, uprze dzo ny zo stał przez Bo ga, by miał wia rę w jed ne go Boga. Nie
po znał jed nak, że w Bo gu jest Trój ca osób, aż Piotr do nie go zo stał po sła ny. Każdy zaś Bogu
od da je swo ją wia rę i czy ny, kie dy uprze dzo ny je go ła ską wie rzy w nie go i wy ko nu jąc do bre
czy ny sta ra się po do bać je go wo li” (w Hay mo na Expo si tio in epi sto las Pau li, do te go urywka,
PL 117,467 D – 468 A).

653 Dz 10,4: Mo dli twy two je i jał mu żny two je wstą pi ły na pa mięć przed oczy ma Bo ży -
mi; sło wa Au gu sty na, ni żej w nu me rze 3, Mistrz bar dziej tu za łą cza.

654 Dz 10,22.
655 In Eze chie lem, II, ho mi lia 7, n. 9: „Bo nie cno ta mi do cho dzi się do wia ry, lecz przez

wia rę się ga po cno ty. Kor ne liusz bo wiem ... nie czy na mi do szedł do wia ry, lecz wia rą
doszedł do czy nów. Bo je mu przez anio ła po wie dzia no: Mo dli twy two je ... Znał więc Boga,
stwór cę wszyst kie go, lecz że je go ... Syn zo stał wcie lo ny, nie wie dział. Bez wia ry nie po dob -
na jest po do bać się Bo gu. Wia rę prze to miał ten, któ re go mo dli twy i jał mu żny mo gły się
Bo gu po do bać ... Przez wia rę więc do szedł do czy nów, lecz przez czy ny zo stał umoc nio ny
w wie rze” (PL 76,1018 A -B; CCL 142,322n).

656 Hbr 11,6.
657 De pra ede sti na tio ne sanc to rum, roz dział 7, n. 12: „Co o Kor ne liu szu mo żna po wie -

dzieć, któ re go jał mu żny zo sta ły przy ję te, a mo dli twy wy słu cha ne, za nim uwie rzył w Chry -
stu sa; jed nak nie” itd. (PL 44,969n).

658 Zo bacz: Rz 10,14: Jak wzy wać bę dą te go, w któ re go nie uwie rzy li?



[158] zba wie nie, nie zo stał by do nie go po sła ny bu dow ni czy Ko ścio ła,
Piotr.” – Zważ co mó wi: bez wia ry Chry stu sa nie mo że być zba wie nia, a jed -
nak Kor ne liusz zo stał wy słu cha ny za nim uwie rzył w Chry stu sa. To mo żna
tak po jąć: mia no wi cie za nim wie dział, że Chry stus wcie lo ny, w któ re go
wierzył w ta jem ni cy.

Roz dział 5p (90).

1. O rów no ści wia ry, na dziei i mi ło ści oraz dzia ła nia, któ re pod
pew nym wzglę dem są rów ne. Te go rów nież nie na le ży po mi nąć, że
wiara, na dzie ja, mi łość i dzia ła nie pod pew nym wzglę dem są obec nie
równe. – Grze gorz, Su per Eze chie lem. Stąd Grze gorz:659 „Gdy ży je my 
w tym ży ciu, znaj du je my, że wia ra, na dzie ja, mi łość i dzia ła nie, są w nas
rów ne so bie: po nie waż ile wie rzy my, ty le ko cha my; a ile ko cha my, ty le
mamy na dziei. Ka żdy bo wiem wier ny ty le wie rzy, ile ufa i ko cha, i ty le dzia -
ła, ile wie rzy i ko cha i ufa. Lecz jed nak mó wi się, że mi łość jest więk sza od
na dziei i wia ry,660 bo gdy do cho dzi się do oglą du Bo ga, na dzie ja i wia ra
prze mi ja, lecz mi łość po zo sta je,”661 i po nie waż (Am bro ży):662 „mi łość jest
mat ką wszyst kich cnót”. Ona nie dla te go po wie rze i na dziei jest umiesz -
cza na,663 że z nich się ro dzi, lecz po nie waż po nich zo sta nie po więk szo -
na:664 Mi łość bo wiem ni gdy nie gi nie.665 Po wy ższą zaś rów ność na le ży
wła ści wie roz pa try wać we dług na tę że nia czy nów we wnętrz nych.

[159] 2.r Te mu zaś co tu i wy żej zo sta ło po wie dzia ne,666 mia no wi cie, że
mi łość nie jest z wia ry i na dziei, lecz na od wrót, sprze ci wiać się zda je to,
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p Za gad nie nie ro dzi się, jak się zda je, z pew nych słów Sum ma sen ten tia rum, I, na po -
cząt ku i na koń cu roz dzia łu 2 (PL 171,1069 A, 1070 D; 176,43 C, 45 B), jak rów nież z prze -
ciw sta wie nia dwóch wy po wie dzi, mia no wi cie, że „wia ra jest pod wa li ną dóbr wszyst kich”
(zo bacz wy żej, Dys tynk cja 23, roz dział 3, nu mer 3; roz dział 8, nu mer 1; oraz roz dział 9)
pod czas gdy „mi łość jest mat ką wszyst kich cnót” (Dys tynk cja 23, roz dział 3, nu mer 2; roz -
dział 9, nu mer 2).

659 In Eze chie lem, II, ho mi lia 10, n. 17 (PL 76,1068 A -C; CCL 142,392n).
660 Zo bacz: 1 Kor 13,13.
661 1 Kor 13,8-10.
662 O źró dle te go zwro tu zo bacz: Dys tynk cja 23, roz dział 3, n. 2.
663 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 23, roz dział 9, n. 2.
664 Au gu styn: De do ctri na chri stia na, I, roz dział 38, n. 42: “Lecz po wie rze na stę pu je

ogląd, któ ry uj rzy my; a po na dziei na stę pu je sa ma szę śli wość, do któ rej ma my dojść; miłość
zaś, gdy one ustą pią, ra czej się po więk szy”; oraz roz dział 39, n. 43: „gdy te dwie ustą pią,
mi łość po zo sta nie zwięk szo na i wzmoc nio na” (PL 34,36 i 37; CSEL 80,32; CCL 32,31; 
w Glos sa Mi strza na 1 Kor 13,13 (PL 191,1662 B, 1663 B).

665 1 Kor 13,8.
r Po wa ga Au gu sty na z Glos sa na 1 Tm 1,5 (PL 192,329 C -D). Za koń cze nie po cho dzi

czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, roz dział 2 (PL 171,1069 A -B; 176 43 D), czę ścio wo 
z Glos sa na 1 Kor 13,13 (PL 191,1663 B).

666 Dys tynk cja 23, roz dział 8, n. 3; oraz roz dział 9.



co mó wi Apo stoł:667 Ce lem przy ka za nia jest mi łość z czy ste go ser ca i z do -
bre go su mie nia i z wia ry nie obłud nej. – Au gu styn. Wy kła da jąc to Au gu -
styn,668 ser ce bie rze za umysł, a su mie nie za na dzie ję: „Ja kim, po wia da,
mi łość jest ce lem przy ka za nia? Po cho dząc z czy ste go ser ca, to jest z czy -
ste go umy słu, by nic, jak tyl ko Bóg, nie by ło mi ło wa ne; i su mie nia do -
brego, to jest na dziei; i z wia ry nie ob łud nej, to jest po zor nej”. A więc nie
mi łość wy da je się po prze dzać wia rę i na dzie ję, lecz wia ra i na dzie ja mi łość.
– To więc poj muj, że na tej za sa dzie zo sta ło prze ka za ne: nie że wia ra i na -
dzie ja przy czy ną lub cza sem wy prze dza ją mi łość, mat kę wszel kie go do bra,
lecz że mi łość bez nich w kimś ist nieć nie mo że; a one bez mi ło ści mo gą
ist nieć, cho ciaż bez mi ło ści wia ra al bo na dzie ja nie jest po bo żna. Dla te go
więc z wia ry i na dziei mó wi się, że po cho dzi mi łość, po nie waż ni ko mu bez
nich się nie uda je.

DYS TYNK CJA XXVI

Roz dział 1s (91).

O na dziei, co to jest. Jest zaś na dzie ja cno tą, przez któ rą spo dzie wa
się du cho wych i wiecz nych dóbr, to jest wy pa tru je z uf no ścią. Jest bo wiem
pew nym wy pa try wa niem przy szłej szczę śli wo ści, po cho dzą cym z ła ski Boga
i z za sług po prze dza ją cych, al bo sa mą na dzie ję, któ rą z na tu ry wy prze dza
mi łość; al bo rzecz spo dzie wa ną, to jest szczę śli wość wiecz ną. Bez za sług
bo wiem cze goś się spo dzie wać, nie na dzie ją, lecz zu chwal stwem mo że być
na zwa ne.

[160] Roz dział 2 (92).

O czym jest na dzie ja. – Au gu styn w En chi ri dion. I jak wia ra, tak 
i na dzie ja, jest o nie wi dzial nych. Stąd Au gu styn:669 „Wia rę na zy wa my tych
rze czy, któ rych się nie wi dzi. O na dziei ta kże mó wi się:670 A na dzie ja, którą
się wi dzi, nie jest na dzie ją; te go bo wiem co się wi dzi, ja kże jesz cze mo że
się spo dzie wać? „Co do ty czy nie wi dze nia, al bo co się wie rzy, al bo cze go
się spo dzie wa, wspól ne jest wie rze i na dziei.”
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667 1 Tm 1,5.
668 De do ctri na chri stia na, I, roz dział 40, n. 44 (PL 34,36; CSEL 80,33; CCL 32,31n).
s Zo bacz: S. Pinc ka ers, Les ori gi nes de la de fi ni tion de l’espéran ce dans les sen ten ces

de Pier re Lom bard, w Rech. de théol. anc. et méd. 22(1955)306-312. Okre śle nie na dziei
zło żo ne jest czę ścio wo z Glos sa na Rz 5,4 (PL 191,1380 A; z Hay mo na do te go uryw ka, PL
117,403 A) oraz z Sum ma sen ten tia rum, I, roz dział 2 (PL 171,1069 A -B; 176,43 C; 44 A).

669 Roz dział 8 (PL 40,235; CCL 46,52), z prze sta wio ną ko lej no ścią wy ra zów.
670 Rz 8,24.



Roz dział 3t (93).

Czym ró żnią się wia ra i na dzie ja. „Ró żni się jed nak wia ra od na -
dziei,671 jak słow ną, tak i ro zu mo wą ró żni cą.” „Wia ra bo wiem jest o rze -
czach złych i do brych, po nie waż wie rzy się i w do bre i w złe; i to do brą, 
a nie złą wia rą. Jest też wia ra rze czy prze szłych, te raź niej szych i przy szłych:
wie rzy my bo wiem w śmierć Chry stu sa, któ ra już prze szła; wie rzy my w za -
sia da nie, któ re jest obec nie; wie rzy my, że przyj dzie są dzić, co jest przy szłe.
Z in nej stro ny wia ra jest o swo ich i cu dzych rze czach: bo ka żdy wie rzy, 
że za czął ist nieć, i za iste nie był wiecz ny; oraz in ne i in ne, nie tyl ko wie le
co na le ży do re li gii, o in nych lu dziach, lecz ta kże o anio łach wie rzy my.
Nadzie ja zaś jest tyl ko do brych rze czy i tyl ko przy szłych, a do ty czą cych tego,
o któ rym wia do mo, że powoduje na nie na dzie ję.”

Roz dział 4v (94).

Po wra ca do po przed nie go za gad nie nia, czy mia no wi cie w Chry stu -
sie by ła wia ra i na dzie ja. Po tym wszyst kim po zo sta je zba dać, czy wia ra 
i na dzie ja by ły w Chry stu sie; skąd ta roz pra wa wzię ła po czą tek.672 – Nie któ -
rym wy da je się ucze nie, że nie by ło w nim cno ty wia ry i na dziei, tak jak nie
ma w świę tych już uszczę śli wio nych i w anio łach. A jed nak świę ci wie rzą 
i spo dzie wa ją się zmar twych - [161] wsta nia przy szłe go, i anio ło wie w nie
wie rzą; jed nak w nich wia ra al bo na dzie ja nie są cno tą, po nie waż i Bo giem
roz ko szu ją się kon tem plu jąc i w Sło wie Bo żym przy szłe zmar twych wsta -
nie, czy sąd, nie przez zwier cia dło, przez po do bień stwo,673 lecz jak naj ja -
śniej oglą da ją. Je że li bo wiem po nie waż wie rzą w przy szłe zmar twych-
wsta nie, dla te go praw dą jest, że ma ją oni wia rę, prze to po jej speł nie niu,
po są dzie, po dob nie bę dzie się mó wi ło, że ma ją wia rę, po nie waż bę dą
wierzy li w prze szłe. Lecz jak wte dy bę dą wie rzy li, a jed nak nie bę dą mie li
wia ry, któ rą ma ją wier ni: bo nie bę dą wie rzy li bez wie dzy, któ ra nie bę dzie
za gad ko wa, lecz przez ogląd; tak i obec nie wie rzą i spo dzie wa ją się zmar -
twych wsta nia, a jed nak nie ma ją wia ry, po nie waż wie rząc po zna ją. Przy szło
im bo wiem to co do sko na łe, a znisz cza ło to co czę ścio we:674 przy szło bo -
wiem po zna nie, a znisz cza ła wia ra; przy szedł ogląd, a za ni kła na dzie ja. –
Tak i Chry stus, w któ rym by ły do bra oj czy zny, wie rzył wpraw dzie i ufał, że
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t Zo bacz: Glos sa na Rz 1,17 (PL 191,1324 C) oraz Sum ma sen ten tia rum, I,2 (PL
171,1069 C; 176,44 A -B); i tu i tam krót ko wy ło żo na jest ró żni ca mię dzy wia rą a na dzie ją.

671 Au gu styn, ta mże (235 i 234; 52 i 51n).
v Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, I,18 (PL 171,1103 D – 1104 A; 176,77 B), któ ra zdaje

się być wska za na pod wy ra zem „Nie któ rym”; tam też ostat nie sło wa o na dziei Chry stu sa.
672 Na po cząt ku Dys tynk cji 23.
673 1 Kor 13,12.
674 1 Kor 13,10.



trze cie go dnia na stą pi zmar ty wy chw sta nie, o któ re i Oj ca pro sił;675 jed nak
nie miał cno ty wia ry al bo na dziei, po nie waż nie za gad ko we i zwier cia dla -
ne, lecz naj ja śniej sze miał je go po zna nie;  bo nie do sko na lej znał je prze -
szłe, niż poj mo wał przy szłe. Ufał jed nak Chry stus, jak mó wi w Psal mie:676

W to biem Pa nie na dzie ję miał; jed nak nie miał cno ty wia ry al bo na dziei,
po nie waż przez ogląd wi dział to, w co wie rzył.

Roz dział 5x (95).

Czy spra wie dli wi trzy ma ni w pie kłach mie li wia rę i na dzie ję. 
O daw nych zaś Oj cach, któ rzy w pie kłach aż do mę ki by li trzy ma ni, słusz -
nie mo żna po wie dzieć, że mie li cno tę wia ry i na dziei, po nie waż wie rzy li 
i ufa li, że zo ba czą Bo ga w oglą dzie; jak go wte dy nie wi dzie li, po nie waż 
nie sta ło im otwo rem po zna nie Bo ga przez ogląd przed mę ką Chry stu sa,
po któ rej do peł nie niu od wia ry prze szli do oglą du.

[162] DYS TYNK CJA XXVIIy

Roz dział 1 (96).

1. O mi ło ści, któ rą mi ło wa ny jest Bóg i bliź ni, któ ra w Chry stu sie
i w nas jest. Cho ciaż zaś Chry stus nie miał wia ry i na dziei, miał jed nak
jako czło wiek mi łość, tak wiel ką, od któ rej więk szej być nie mo że; po nie -
waż z ogrom nej mi ło ści du szę po ło żył za przy ja ciół i nie przy ja ciół.677 Miał
bo wiem w ser cu mi łość, któ rą oka zał nam czy nem, by spo sób oka za nia
przy go to wał nas do mi ło wa nia.

2. Tu trze ba coś po wie dzieć o mi ło ści i spo so bie oraz po rząd ku mi ło -
wa nia Bo ga i bliź nie go.
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675 Zo bacz: J 17,1: Wsław sy na twe go itd; Ps 40,11: Pod źwi gnij mnie, a od dam im.
676 Ps 30,2.
x Zo bacz Glos sa na Rz 3,26 (PL 191,1363 A -B), któ ra ma pew ne po wi no wac two z ni -

niej szym rioz dzia łem.
y Dys tynk cje 27-28: Wśród źró deł roz pra wy o mi ło ści, któ re wy star cza ją co wska za ne 

są ru bry ka mi i na szy mi przy pi sa mi, z pew no ścią nie na le ży wy li czać: Ca pi tu la de ca ri ta te
Mak sy ma Wy znaw cy, jak on giś twier dzo no (zo bacz: J. Lec ler cq, Origène au xiie siècle, 
w Iréni kon 24(1951)433-436; oraz L’amo ur des let tres et le dèsir de Dieu, Pa ris 1957,96).
– O mi ło ści zo bacz:: Piotr Abe lard, The olo gia Scho la rium, I,1 (PL 178,981 D – 984 A);
Senten tiae Her man ni, roz dzia ły 31-32 (PL 178,1747 C – 1749 D); Ro land, Sen ten tiae (wyd.
Gietl, 313nn); Hu go, De sa cra men tis, II,13,6-12 (PL 176,528 D – 550 C); Sum ma sen ten -
tia rum, IV,7-8 (tyl ko w PL 176,125 A – 126 D). – Roz dział 1: Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum,
I,18 (PL 176,77 B). – Roz dział 2, nu mer 2: Po wa ga Au gu sty na z Glos sa na 1 Tm 1,5 (PL
192,328 D).

677 J 15,13: Więk szej mi ło ści nikt nie ma nad te go, któ ry du szę swą kła dzie za przy ja -
ciół swo ich.



Roz dział 2 (97).

1. Co to jest mi łość. Mi łość jest umi ło wa niem, któ rym mi ło wa ny jest
Bóg dla nie go sa me go, a bliź ni dla Bo ga, al bo w Bo gu.

2. O dwu przy ka za niach mi ło ści. Ma ona dwa przy ka za nia: jed no nale -
ży do mi ło ści Bo ga, któ re jest naj więk szym przy ka za niem w Pra wie;678

a dru gie na le ży do mi ło wa nia bliź nie go, te mu po dob ne. Pierw sze jest:
Będziesz mi ło wał Pa na, Bo ga swe go, z ca łe go ser ca, z ca łej du szy, co napi -
sa ne jest w Księ dze Po wtó rzo ne go Pra wa.679 Dru gie jest: Bę dziesz mi ło wał
bliź nie go twe go jak sie bie sa me go. Na tych dwóch przy ka za niach opie ra
się ca łe Pra wo i Pro ro cy. – Au gu styn [163] w księ dze De do ctri na
christia na: „Ce lem bo wiem przy ka za nia jest mi łość i ona jest po dwój na,
to zna czy Bo ga i bliź nie go”.

Roz dział 3z (98).

Czy tą sa mą mi ło ścią mi ło wa ny jest Bóg i bliź ni. Tu py ta się, czy 
z tej sa mej mi ło ści mi ło wa ny jest Bóg, któ rą mi ło wa ny jest bliź ni, czy in na
jest mi łość Bo ga, a in na bliź nie go. – Ta sa ma za iste jest mi łość, któ rą mi -
łowa ny jest Bóg i bliź ni; jest nią Duch Świę ty, jak wy żej zo sta ło po wie -
dziane,680 po nie waż Bóg jest mi ło ścią.681 Au gu styn w VIII księ dze 
De Tri ni ta te. Stąd Au gu styn rze cze:682 „Jan po wia da:683 Nie mo że mi ło wać
Boga, któ re go nie wi dzi, kto nie mi łu je bra ta, któ re go wi dzi. Lecz gdy by
te go, któ re go ludz kim wzro kiem wi dzi, mi ło wał du cho wą mi ło ścią, wi dział -
by Bo ga, któ ry jest sa mą mi ło ścią, we wnętrz nym wzro kiem, któ rym mo że
być wi dzia ny. Kto więc bra ta, któ re go wi dzi, nie mi łu je, Bo ga, któ ry jest
miło ścią, któ rej po zba wio ny jest kto nie mi łu je bra ta, ja kim spo so bem
może mi ło wać? Z jed nej bo wiem i tej sa mej mi ło ści Bo ga i bliź nie go mi łu -
je my, lecz Bo ga dla Bo ga, nas zaś i bliź nie go dla Bo ga.

Roz dział 4 (99).

1. Dla cze go mi łość zwie się po dwój na. Je że li zaś jed na i ta sa ma
miłość jest Bo ga i bliź nie go, dla cze go zwie się po dwój na?684 – Dla dwu
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678 Zo bacz: Mt 22,36-40.
679 Pwt 6,5; Kpł 19,18.
z Roz dział 3: Zo bacz, Glos sa na Ps. 133,1 (PL 191,1185 B -C). – Roz dział 4: nu mer 1:

Zo bacz tę sa mą Glos sa na Ps 133,1 (PL 191,1185 B -C) oraz sło wa Au gu sty na, ni żej w nu me -
rze 2. – Nu mer 2: Po wa ga Au gu sty na, w Glos sa na Rz 5,5 (PL 181,1381 A; z Flo ru sa, 83),
gdzie ta kże do łą czo no wy ja śnie nie słów Au gu sty na („dla te go mo że ... mniej szym”).

680 Dys tynk cja 23, roz dział 9, n. 2.
681 1 J 4,8 oraz 16.
682 Roz dział 8, n. 12 (PL 42,958n; CCL 50,288n).
683 1 J 4,20.
684 Zo bacz sło wa Au gu sty na, wy żej, pod ko niec roz dzia łu 2.



umiłowanych, to znaczy Boga i bliźniego. Chociaż bowiem jedna jest miłość,
dwaj jed nak ró żni są nią mi ło wa ni, mia no wi cie Bóg i czło wiek, al bo anioł.

2. Dla te go sa me go ma dwa przy ka za nia. Dlat go też są dwa przy ka -
za nia, bo cho ciaż ta sa ma mi łość oby dwo ma jest za le ca na, ró żni jed nak ma -
ją być mi ło wa ni. – Au gu styn w Ser mo de Ascen sio ne. Stąd [164]
Au gu styn:685 „Są dzę, że da te go Duch Świę ty zo stał dwa ra zy da ny,686 raz na
zie mi, a po now nie z nie ba, by po le co ne nam by ły dwa przy ka za nia mi ło -
ści, mia no wi cie Bo ga i bliź nie go. Jed na jest mi łość, a dwa przy ka za nia,
jeden Duch i dwa udzie le nia, bo nie in na mi łość mi łu je bliź nie go, niż ta,
któ ra mi łu je Bo ga. Któ rą więc mi ło ścią mi łu je my bliź nie go, tą mi łu je my
Bo ga. Lecz po nie waż czymś in nym jest Bóg, czymś in nym bliź ni, cho ciaż
jed ną mi ło ścią są mi ło wa ni,” dla te go mo że na zy wa ją się dwo ma przy ka za -
nia mi, i jed no więk szym, a dru gie mniej szym. Al bo z po wo du dwu po ru -
szeń, któ re po wsta ją w du chu, gdy Bóg jest mi ło wa ny i bliź ni; po ru sza się
bo wiem duch do mi ło wa nia Bo ga, po ru sza i do mi ło wa nia bliź nie go, 
a wiele bardziej względem Bo ga niż względem bliź nie go.

Roz dział 5 (100).

1.a O spo so bie mi ło wa nia. Zwróć my ko lej no uwa gę na spo sób obu mi -
ło ści. – Au gu styn w dzie le De do ctri na chri stia na. „to pra wo mi ło ści, jak
mó wi Au gu styn,687 usta no wio ne jest przez Bo ga”, abyś Bo ga mi ło wał dla niego
sa me go ca łym ser cem, a bliź nie go jak sie bie sa me go,688 to znaczy na co i po
co po wi nie neś sa me go sie bie mi ło wać. – Au gu styn:689 „W dobru więc bliź ni
ma być mi ło wa ny, nie w złu,” i dla Bo ga. – Au gu styn In Psal mum XI: „Przez
bliź nie go zaś,690 na le ży poj mo wać ka żde go czło wie ka, ponie waż nie ma ni ko -
go, z kim na le ży źle po stę po wać.” – Au gu styn w VIII księ dze De Tri ni ta te:
„Kto więc ko cha lu dzi,691 po wi nien ko chać, al bo po nie waż spra wie dli wi są,
al bo że by spra wie dli wi się sta li, to zna czy w Bogu i dla Bo ga. Tak bo wiem
i sa me go sie bie ko chać po wi nien, mia no wi cie w Bo gu, al bo dla Bo ga, to zna -
czy po nie waż jest spra wie dli wy, al bo że by spra wie dli wy się stał. Kto bo wiem
ina czej sie bie mi łu je, nie spra wie dli wie sie bie mi łu je, po nie waż do te go się
mi łu je, by był nie spra wie dli wy: do tego więc, by był zły. A więc już sie bie nie
mi łu je: Kto bo wiem mi łu je nie pra wość, ma w nie na wi ści du szę swo ją.692
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685 Ser mo 265, roz dział 8, n. 9 (PL 38,1223).
686 Zo bacz: J 20,22; Dz 2,4.
a Prócz pew ne go wy ja śnie nia na po cząt ku te go nu me ru, wszyst ko wzię te z Glos sa na

Rz 13,9-10 (PL 191,1507 C oraz 1508 B -C).
687 Księ ga I, roz dział 22, n. 21 (PL 34,27; CSEL 80,19; CCL 32,17).
688 Mt 22,37-39; Rz 13,9.
689 De Tri ni ta te, VIII, roz dział 6, n. 9 (PL 42,956; CCL 50,283n).
690 Enar ra tio in Psal mum XI,3 (PL 36,138; CCL 38,82s).
691 Roz dział 6, n. 9 (PL 42,956; CCL 50,283n)).
692 Ps 10,6.



[165] 2.b Au gu styn w XIV księ dze De Tri ni ta te: „Tak stwo rzo ny jest duch
ludz ki,693 by za wsze sie bie pa mię tał, za wsze sie bie poj mo wał, za wsze sie bie
miło wał. Lecz po nie waż kto ko goś nie na wi dzi, sta ra się mu szko dzić, słusz nie
i duch ludz ki, kie dy so bie szko dzi, mó wi się, iż sie bie znie na wi dził. Bez wied -
nie bo wiem chce so bie źle, gdy nie my śli, że mu prze szka dza to, cze go chce;
lecz jed nak chce so bie źle, kie dy chce te go, co mu prze szka dza, zgod nie 
z tym:694 Kto mi łu je nie pra wość, ma w nie na wi ści du szę swo ją. Kto więc wie,
że mi łu je, mi łu je Bo ga. Kto zaś Bo ga nie mi łu je, na wet je że li mi łu je sie bie: co
jest mu na tu ral nie nada ne, słusz nie jed nak mó wi się, że sie bie nie na wi dzi,
ponie waż czy ni to, co mu się sprzeciwia i sie bie sa me go tak jak nie przy ja ciel
prze śla du je.”

3. Au gu styn w dzie le De do ctri na chri stia na: „Spo só b695 więc mi ło -
wa nia ma być czło wie ko wi na ka za ny, to zna czy w ja ki spo sób ma mi ło wać
sie bie, aby so bie po mógł. Obłą ka ne go zaś jest wąt pić, że mi łu je sie bie 
i chce so bie po móc. Spo sób zaś mi ło wa nia na ka za ny jest, gdy mó wi:696

Jak sie bie sa me go, abyś bliź nie go mi ło wał na co sie bie sa me go. – Ta mże:
„Je że li więc,697 po wi nie neś mi ło wać sie bie nie dla sie bie, lecz dla te go, gdzie
jest naj słusz niej szy kres twej mi ło ści, niech nie gnie wa się ja kiś in ny
człowiek, je że li i je go dla Bo ga mi łu jesz.” – Au gu styn, Su per Io an nem.698

Spo sób tej mi ło ści Praw da uka zu je mó wiąc:699 Przy ka za nie no we da ję
wam, aby ście się wza jem nie mi ło wa li; ja kom was umi ło wał, to zna czy na
co was umi ło wa łem, mia no wi cie aby ście by li sy na mi, aby ście ży cie mie li.700

4. O spo so bie mi ło wa nia Bo ga. Mi ło wa nia zaś Bo ga spo sób wpa ja ny
jest, gdy mó wi się:701 Ze wszyst kie go ser ca twe go, to jest z całego umysłu,
ze wszystkiej duszy, to [166] jest wo li; ze wszyst kiej myśli, to jest pa mięci;

Księga III238

b Nu mer 2: W Glos sa do Mi strza, któ rą on giś przy pi sy wa no Pio tro wi z Po itiers, za pi sa -
no: „Tak ukry ta: I za uważ, że ta po wa ga zo sta ła do da na na mar gi ne sie po wy da niu księ gi”
(rkp „n” kar ta 33a; rkp „p” kar ta 88d). – Nu mer 3: Sło wa Au gu sty na po ru bry ce: Ta mże, 
z Glos sa na Rz 13,10 (PL 191,1508 B). – Nu mer 4: Sło wa Au gu sty na z Glos sa na Rz 13,9 (PL
191,1508 B). W na szych rę ko pi sach, jak wi dać w ma ju sku ło wym, od „Mi ło wa nia” za czy nał
się no wy roz dział. Jed nak nie jest to za zna czo ne w spi sie roz dzia łów, dla te go i tu nie trzeba
dzie lić rze czy.

693 Rozdział 14, n. 18 (PL 42,1049 n; CCL 50A, 445n).
694 Ps 10,6.
695 Księ ga I, roz dział 25, n. 26 (PL 34,28n; CSEL 80,22; CCL 32,20).
696 Mt 22,39; Rz 13,9.
697 Roz dział 22, n. 21 (17; 19, 17).
698 Ta ru bry ka, (lub jej opusz cze nie), zro dzi ła trud no ści już u scho la sty ków, jak wy ni ka

z przy pi su w rę ko pi sie „V”: „To nie jest tam [to zna czy w De do ctri na chri stia na] ani w glo -
sie, lecz w 65 ho mi lii o Ewan ge lii świę te go Ja na, to jest w po sta ci zda nia.” Zga dza my się 
z tym. Zo bacz: In Io an nem, roz pra wa 65, nn. 1-2 (PL 35,1808n; CCL 36,490nn).

699 J 13,34.
700 Zo bacz: 1 J 3,1: Że dzieć mi Bo ży mi... je ste śmy; J 5,40: aby ży wot otrzy mać.
701 Mt 22,37, z wy kła dem Glos sa in ter li ne aris (u Mi ko ła ja z Li ry, V,70 rec to); tak wy -

kłada rów nież Hu go ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, II,13,9 (PL 176,536 A).



„abyś wszyst kie my śli,702 i ca łe ży cie i ca ły umysł na te go zło żył, od ko go
masz to, co skła dasz.” Mó wiąc to, „żad nej czę ści ży cia na sze go nie zo sta -
wił, któ ra mu sia ła by być pu sta; lecz cokol wiek przyj dzie do gło wy, by tam
zo sta ło po rwa ne, do kąd pęd mi ło ści bie gnie.” – A mi ło wać Bo ga „dla nie -
go” jest spo so bem mi ło wa nia Bo ga; i są to dwa spo so by mi ło wa nia Bo ga,
jak nie któ rym się po do ba.

Roz dział 6c (101).

1. O speł nie niu te go przy ka za nia. To zaś przy ka za nie nie cał ko wi cie
jest przez czło wie ka w tym śmier tel nym ży ciu wy peł nia ne, lecz w czę ści;
nie w ca ło ści, po nie waż po czę ści mi łu je my, tak jak po czę ści po zna je my;703

w przy szłym zaś zo sta nie wy peł nio ne w ca ło ści. – Au gu styn, De per fec ta
iu sti tia ho mi nis. Stąd Au gu styn:704 „Gdy jest jesz cze coś żą dzy cie le snej,
nie wszel kim spo so bem, ze wszyst kiej du szy, mi ło wa ny jest Bóg. Nie mówi
się jed nak, że cia ło po żą da, jak tyl ko po nie waż du sza cie le śnie po żą da.705

Ale gdy przyj dzie to, co do sko na łe, aby znisz czo ne zo sta ło, co by ło czę ścio -
we,706 to zna czy już nie po czę ści by ło, lecz w ca ło ści, mi łość nie bę dzie
zabra na, lecz po więk szo na i wy peł nio na. W tej peł ni wy peł ni się to przy ka -
za nie mi ło ści:707 Bę dziesz mi ło wał Pa na, Bo ga twe go, ze wszyst kie go serca
twe go itd. Wte dy spra wie dli wy bę dzie bez grze chu, po nie waż nie bę dzie
żad ne go pra wa prze ciw ne go du cho wi;708 wte dy wła śnie ze wszyst kie go
serca, ze wszyst kiej du szy, ze wszyst kiej my śli bę dziesz mi ło wał Bo ga, 
co jest naj wy ższym przy ka za niem.”

2. Za gad nie nie isto ty przy ka za nia. – Au gu styn ta mże: „Lecz dla cze -
go przy ka zu je się czło wie ko wi tę do sko na łość,709 sko ro w tym ży ciu nikt jej
nie ma? – Po nie waż nie bie gnie się pro sto, je że li się nie wie do kąd na le ży
biec. W ja ki zaś spo sób by wie dzia no, gdy by żad ny mi przy ka za nia mi nie
po ka za no?” – Oto masz, dla cze go zo sta ło przy ka za ne to, co tu cał ko wi cie
wy peł nio ne być nie mo że; wy peł nio ne jest jed nak po czę ści, mia no wi cie
zgod nie z do sko na ło ścią dro gi. In na bo wiem jest do sko na łość bie gną ce go,
[167] in na osią ga ją ce go; przy ka za nie to spra wia, że bie gną cy mi łu je Bo ga
przed wszyst kim i po nad wszyst ko, ale jed nak nie cał kiem do sko na le.
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702 Au gu styn, De do ctri na chri stia na (ru bry ka), I, roz dział 22, n. 21 (PL 34,27; CSEL
80,19; CCL 32,17).

c Opie ra sią na sło wach Au gu sty na, z Glos sa na Flp 3,15 (PL 192,249 C -D), ze zmie -
nioną tu ko lej no ścią wy ra zów.

703 1 Kor 13,9.
704 Roz dział 8, n. 19 (PL 44,300; CSEL 42,17n).
705 Zo bacz: Ga 5,17.
706 1 Kor 13,10.
707 Mt 22,37; Pwt 6,5.
708 Zo bacz: Rz 7,23.
709 De per fec tio ne iu sti tiae ho mi nis, ta mże (PL 44,301; CSEL 42,18).



Roz dział 7d (102).

Że jed no przy ka za nie jest w dru gim. – Au gu styn w dzie le De Tri -
ni ta te: „Cho ciaż zaś dwa są przy ka za nia mi ło ści,710 czę sto jed no jest przed -
kła da ne za oba. I słusz nie, bo ani Bóg bez bliź nie go, ani bliź ni bez Bo ga
nie mo że być mi ło wa ny.” Stąd Apo sto ł711 mó wi, że wszel kie przy ka za nie
Pra wa za wie ra się i wy peł nia 712 w tym sło wie: Bę dziesz mi ło wał bliź nie go
twe go jak sie bie sa me go. I Chry stus mi łość bliź nie go szcze gól nie wspo mi -
na mó wiąc:713 Przy ka za nie no we da ję wam, aby ście się wza jem nie mi ło -
wa li; jak ja was umi ło wa łem; (Au gu styn: Su per Io an nem:) „gdzie to
więk sze przy ka za nie mi ło ści Bo ga wy da je się po mi nię te.714 Lecz dla do brze
my ślą cych oba znaj du ją się w ka żdym z osob na. Bo kto mi łu je Bo ga, nie
mo że gar dzić tym, ko go Bóg ka zał mi ło wać; a kto mi łu je bliź nie go, co 
w nim mi łu je, je śli nie Bo ga? To jest mi łość od ró żnio na od wszel kiej mi ło -
ści świa to wej. Od ró żnia jąc ją Pan mó wi: Jak ja was umi ło wa łem. Cóż
bowiem, je że li nie Bo ga umi ło wał w nas? Nie któ re go mie li śmy, lecz że by -
śmy mie li. Jak le karz cho rych; a co w nich mi łu je, je śli nie zdro wie, któ re
chce przy wo łać, nie cho ro bę, któ rą przy szedł wy pę dzić? Tak i my mi łuj my
się wza jem nie, aby śmy na ile mo że my wza jem nie z mi ło ści po cią ga li sie bie
do po sia da nia w so bie Bo ga.”

Roz dział 8 (103).

Co ma być mi ło ścią mi ło wa ne. Lecz zba daj my co tą mi ło ścią po win -
no być mi ło wa ne. – Au gu styn w księ dze De do ctri na chri stia na: „Bo
nie wszyst ko, jak mó wi Au gu styn,715 z cze go na le ży ko rzy stać, po win no być
mi ło wa ne, lecz tyl ko to, co z na mi w pew nej wspól no cie od no si się do
Boga, [168] jak jest czło wiek i anioł; al bo od nie sio ne do nas, wy ma ga
dobro dziej stwa Bo że go przez nas, jak cia ło”, któ re tak „na le ży ka zać mi ło -
wać, aby mu po rząd nie i mą drze za ra dza no.”
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d Pierw sza po wga Au gu sty na już w Glos sa or di na ria na Rz 13,8 (rkp „l” 29b; rkp „m”
30b; u Mi ko ła ja z Li ry, VI,28c), po tem w Glos sa Lom bar da do te go uryw ka (PL 191,1507
C), gdzie tro chę wy żej wy ja śnia się wy raz in stau ra ri; ta: In Io an nem, ta mże (1507 D – 1508
A).

710 Księ ga VIII, roz dział 7, n. 10 (PL 42,956; CCL 50,284).
711 Rz 13,9.
712 In stau ra ri.
713 J 13,34.
714 Roz pra wa 65, n. 2 (PL 35,1809; CCL 36,491n).
715 Księ ga I, roz dział 23, n. 22 (PL 34,27; CSEL 80,19; CCL 32,18).



DYS TYNK CJA XXVIIIe

Roz dział 1 (104).

1. Czy tym przy ka za niem na ka zu je się nam mi ło wać ca łe go bliź -
nie go i ca łych nas. Tu mo żna py tać, czy tym przy ka za niem mi ło ści bliź -
nie go przy ka zu je się nam mi ło wać ca łe go bliź nie go, to zna czy du szę i cia ło,
oraz nas sa mych ca łych.

2. Au gu styn w księ dze De do ctri na chri stia na. Na co mó wi my, że
wszel ki ro dzaj rze czy do mi ło wa nia za wie ra się w tych dwóch przy ka za -
niach. „Czwo ro bo wiem po win no być mi ło wa ne, jak mó wi Au gu styn:716

jedno, któ re jest po nad na mi, mia no wi cie Bóg; dru gie czym je ste śmy my;
trze cie, co jest obok nas, mia no wi cie bliź ni; czwar te, co jest w nas, mia no -
wi cie cia ło. O dru gim i czwar tym żad ne go przy ka za nia nie trze ba by ło
dawać,” mia no wi cie że by śmy mi ło wa li sie bie, al bo na sze cia ło. Przy ka zu je
się zaś mi ło wać Bo ga i bliź nie go; „by zaś ka żdy mi ło wał sie bie,717 przy ka za -
nia nie po trze ba.” „Jak kol wiek bo wiem czło wiek wy pad nie z praw dy,718

pozo sta je mu mi łość sie bie i mi łość swe go cia ła”, po nie waż nikt ni gdy
ciała swe go nie miał w nie na wi ści.719 Bo mę żo wie spra wie dli wi, któ rzy
drę czą swo je cia ło, „nie cia ło,720 lecz je go ze psu cie i cię żar znie na wi dzi li.”

3. Tu Au gu styn zda je się prze ka zy wać, że nie je ste śmy obo wią za ni z przy -
ka za nia mi ło wać nas sa mych, al bo na sze cia ło. Je że li tak jest, nie wszel ki
[169] ro dzaj rze czy do mi ło wa nia za wie ra się w tych dwóch przy ka za niach,
pod czas gdy nas sa mych i na sze cia ło po win ni śmy mi ło wać, do cze go ko -
niecz ne jest przy ka za nie, bo na pi sa ne jest:721 Kto mi łu je nie pra wość, ma
w nie na wi ści du szę swo ją.

4. Lecz nie trze ba by ło o tym da wać osob ne go przy ka za nia, ani nie by ło
trze ba szcze gól ne go na ka zu prze ka zy wać to, że by ka żdy mi ło wał sie bie,
albo swo je cia ło, bo to za wie ra się w tym przy ka za niu:722 Bę dziesz mi ło wał
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e Roz dział 1-3: zo bacz, Hu go ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, II,13,7 (PL 176,531
C – 534 A). Na ukę zaś tych roz dzia łów Mistrz za czerp nął wprost, jak się zda je, z dzie ła Augu -
sty na, De do ctri na chri stia na; zo bacz też Glos sa Mi strza na 1 Tm 1,5 (PL 192,329 A -C).
Spoj rzyj na ko rzy sta nie z tej na uki w Ser mo 19 te goż Mi strza (PL 171,520 C). – Nu mer 3:
Wy ja śnie nie dwóch przy ka zań, któ re Mistrz oparł na sło wach Au gu sty na, już od ro ku 1163
zga nił Ge ro, pre po zyt z Re ichers ber gu, w swo im dzieł ku De glo ria et ho no re Fi lii ho mi nis,
roz dział 18, n. 5 (PL 194,1141 B); oraz po now nie ro ku na stęp ne go w Epi sto la XVIII do
Papie ża Alek san dra III (PL 193,565 A -D).

716 Księ ga I, roz dział 23, n. 22 (27; 19; 18).
717 Ta mże, roz dział 26, n. 27 (29; 22; 21).
718 Ta mże, roz dział 23, n. 22 (27; 19; 18).
719 Ef 5,29.
720 Au gu styn, ta mże, roz dział 24, n. 24 (28; 20; 19).
721 Ps 10,6.
722 Mt 19,19; 22,39.



bliź nie go  twe go, ja ko sa me go sie bie. Tam bo wiem masz poj mo wać i ca łego
bliź nie go i ca łe go sie bie. Dla te go Au gu styn w tym sa mym:723 „Je że li poj mu -
jesz sie bie ca łe go, to zna czy du szę i cia ło, i bliź nie go ca łe go, to jest du szę
i cia ło: czło wiek bo wiem skła da się z du szy i cia ła, ża den ro dzaj rzeczy,
które na le ży mi ło wać, w tych dwóch przy ka za niach nie jest po mi nię ty. Gdy
bo wiem po prze dza mi łość Bo ga i wi dać prze pi so wy spo sób tejże mi ło ści,
a na stę pu je mi łość bliź nie go, o mi ło ści sie bie wy da je się, że nic nie po wie -
dzia no. Lecz po nie waż po wie dzia ne jest: Mi łuj bliź nie go twe go jak sie bie
sa me go, za ra zem i mi łość cie bie, bez cie bie, nie zo sta ła po mi nię ta.” Oto
tu wy raź nie mó wi, że w tym przy ka za niu nie tyl ko bliź nie go, lecz i mnie
same go mi łość się za wie ra, i ca łe go bliź nie go i ca łe go mnie.

5. Z te go wy ni ka, że co zo sta ło po wie dzia ne,724 „O dru gim i czwar tym,
to jest mi ło ści nas sa mych i na sze go cia ła, nie trze ba by ło da wać żad nych
przy ka zań”, na le ży poj mo wać tak: czy li szcze gól nych i osob nych; po nie waż
w tam tym jed nym ca łość się za wie ra, i „po nie waż to, czym je ste śmy 725 i co
jest w nas, do nas jednak należące, miłujemy prawem natury, które jest także
w zwie rzę tach.” Dla te go „i o tym, co jest po nad na mi, i o tym, co jest ko ło
nas, do sta li śmy osob ne przy ka za nia,” w dru gim z nich za wie ra się mi łość
te go, czym je ste śmy i te go, co jest w nas.

Roz dział 2 (105).

Czy to przy ka za nie obej mu je mi łość anio łów. – Au gu styn w księ -
dze De do ctri na chri stia na: „Ro dzi się zaś tu py ta nie o anio łów, czy do
te go przy ka za nia mi ło ści bliź nie go, na le ży ta kże mi łość anio łów.”

[170] Roz dział 3 (106).

1. Co to jest bliź ni. – Au gu styn w księ dze De do ctri na chri stia na:
Bo że żad ne go czło wie ka nie wy jął ten, któ ry ka zał mi ło wać bliź nie go,
okazał Pan w przy po wie ści zo sta wia jąc na pół umar łe go,726 na zy wa jąc bliź -
nim te go, kto  wo bec nie go był mi ło sier ny.727 Po tem do dał: Idź, i ty czyń
po dob nie, by śmy te go poj mo wa li ja ko bliź nie go, któ re mu al bo na le ży
okazać po słu gę mi ło sier dzia, je śli po trze bu je, al bo na le ża ło by, gdy by po -
trze bo wał. Że zaś nikt nie jest wy ję ty, ko mu na le ża ło by po słu gi od mó wić,
któż nie wi dzi? Sko ro aż do nie przy ja ciół się ga, bo Pan mó wi:728 Mi łuj cie
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723 De do ctri na chri stia na, I, roz dział 26, n. 27 (PL 34,29; CSEL 80,23; CCL 32,21n).
724 Wy żej, w nu me rze 2.
725 Au gu styn, ta mże (ru bry ka), I, roz dział 26 (PL 34,29; CSEL 80,22; CCL 32,21).
726 Zo bacz: Łk 10,30-37.
727 Zo bacz: Łk 10,30-37.
728 Mt 5,44; Łk 6,37.



nie przy ja ciół wa szych, czyń cie do brze tym, któ rzy was nie na wi dzą.”
„Jasne więc jest, że ka żde go czło wie ka trze ba uwa żać za bliź nie go.”729

2. Że to mia no „bliź ni” jest względem cze goś. – Że anio ło wie ob jęci
są tym przy ka za niem. „Mia no bliź ni wzglę dem cze goś jest, i nikt nie może
być bliź nim, jak tyl ko wo bec bliź nie go.”730 Stąd wy ni ka: „ że i ten, ko mu
po win na być udzie lo na po słu ga mi ło sier dzia, i ten, przez ko go po win na
być udzie lo na, słusz nie na zy wa ny jest bliź nim. Ja sne jest więc, że przy ka -
za niem mi ło ści bliź nie go ta kże świę ci anio ło wie są ob ję ci, przez któ rych
świad czo ne są nam tak wiel kie po słu gi mi ło sier dzia.”

3. Że ta kże Chry stus na szym bliź nim: że tym przy ka za niem na ka -
za ne jest, by ja ko czło wiek, a nie ja ko Bóg, był mi ło wa ny i go mi ło -
wać. „Sko ro i Pan chciał być zwa ny na szym bliź nim,731 jak oznaj mia 
w przy po wie ści o ran ny m732 oraz u Pro ro ka:733 Ja ko bliź nie mu i ja ko bratu
na sze mu, ta kem do ga dzał. Lecz po nie waż Bo ska sub stan cja jest wy bit niej -
sza i po nad na szą na tu rę, przy ka za nie mi ło ści Bo ga od dzie lo ne jest od
miło ści bliź nie go.” I dla te go, cho ciaż Bóg udzie la nam wszyst kich do bro -
dziejstw, to jed nak w tym przy ka za niu nie jest ob ję ty na zwą „bliź nie go”:
jego ma my mi ło wać nie ja ko nas, lecz wię cej niż nas, ze wszyst kie go ser ca
i du szy.734 Chry stu sa zaś, na ile jest czło wie kiem, tak jak nas mi ło wać mamy;
i je go mi łość ja ko czło wie ka za wie ra się w tym przy ka za niu. Je go ta kże jako
czło - [171] wie ka ma my mi ło wać bar dziej niż nas, lecz nie tak jak Bo ga,
po nie waż ja ko czło wiek jest mniej szy od Bo ga.

Roz dział 4f (107).

Ja ki mi spo so ba mi zwie się błiź ni. Tu trze ba za zna czyć, że bliź ni zwany
jest na ró żne spo so by, mia no wi cie pod wa run kiem pierw sze go na ro dze -
nia, z na dziei na wró ce nia, przez bli skość po kre wień stwa, ze wzglę du na
wy świad cze nie do bro dziej stwa.
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729 Au gu styn, ta mże, roz dział 30, n. 32 (31; 26, 25).
730 Ta mże, n. 31 (31; 25; 24).
731 Ta mże.
732 Łk 10,36-37.
733 Ps 34,14.
734 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 27, roz dział 5, n. 4.
f Zło żo ny z Glos sa do Ps 11,3 (PL 191,155 B), któ ra być mo że za le ży od Glos sa or di -

na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry III,102a; któ ra czę ścio wo tyl ko znaj du je się w rkp
Lau rent. Plut. XVII 4, kar ta 12b); oraz z Glos sa na Ef 4,25 (PL 192,205 D). Zo bacz ta kże
Augu sty na Ser mo o Ef 4,25: „Bliź nim jest ka żdy czło wiek. Wszy scy je ste śmy bliź ni mi przez
wa ru nek ziem skie go na ro dze nia; lecz ina czej brać mi przez na dzie ję nie biań skie go dzie -
dzic twa. Za bliź nie go twe go masz uwa żać ka żde go czło wie ka, ta kże za nim zo sta nie chrze -
ści ja ni nem” (u Flo ru sa, ko lum na 588); z Enar ra tio in Ps 25,II, n. 2 (PL 36,189; CCL 38,142-
143).



DYS TYNK CJA XXIX

Roz dział 1 (108).

1.g O po rząd ku mi ło wa nia: co naj pierw, co po tem. Po po wy ższym
na le ży roz pra wiać o po rząd ku mi ło ści, po nie waż ob lu bie ni ca mó wi:735

Wpro wa dził mnie do piw ni cy win nej, roz rzą dził we mnie mi łość. – 
Am bro ży: „Zo bacz my więc po rzą dek, co ma być naj pierw, a co po tem.736

Grze szy bo wiem, kto dzia ła na opak; bo wie dzieć co czy nisz, a nie znać
porząd ku dzia ła nia, nie na le ży do do sko na łej umie jęt no ści. Nie zna jo mość
bo wiem po rząd ku gma twa for mę za sług.”

2. Au gu styn w pierw szej księ dze De do ctri na chri stia na. Po rzą dek
zaś mi ło wa nia Au gu styn wpa ja nam mó wiąc:737 „Upo rząd ko wa ną mi łość
ma, kto nie mi łu je, cze go nie na le ży mi ło wać; al bo kto mi łu je, co na le ży
mi ło wać; al bo kto nie mi łu je rów no, co mniej al bo bar dziej [172] po win -
no być mi ło wa ne; al bo kto nie mi łu je mniej lub bar dziej, co rów no po win -
no być mi ło wa ne. Ża den grzesz nik, na ile jest grzesz ni kiem, nie po wi nien
być mi ło wa ny; i ka żdy czło wiek, na ile jest czło wie kiem, ma być dla Bo ga
mi ło wa ny; Bóg zaś dla sa me go sie bie. I Bóg dla sa me go sie bie bar dziej od
ka żde go czło wie ka po wi nien być mi ło wa ny; i ka żdy bar dziej po wi nien mi -
ło wać Bo ga, niż sie bie sa me go. Rów nież bar dziej in ny czło wiek wi nien być
mi ło wa ny niż na sze cia ło: po nie waż to wszyst ko ma być mi ło wa ne dla Boga,
co mo że z na mi roz ko szo wać się Bo giem: cze go nie mo że cia ło, po nie waż
cia ło ży je przez du szę, któ rą Bo giem się roz ko szu je my.

3. Usły sza łeś tro chę o po rząd ku mi ło ści: gdzie po wie dzia ne jest,  że bar -
dziej ma my mi ło wać Bo ga niż wszyst kich lu dzi, al bo nas sa mych, i bar dziej
du cha in ne go czło wie ka, niż na sze cia ło. Ta kże w wy żej umiesz czo nym
wyli cze niu czwor ga mi ło wa nych,738 naj pierw jest to, co jest po nad na mi;
po dru gie to, czym my je ste śmy; po trze cie, co jest obok nas; po czwar te,
co jest w nas: gdzie wy da je się,  że wpa ja ny jest po rzą dek mi ło wa nia ze
spo so bu wy li cze nia. – Nie jest zaś ja sne, czy wszyst kich lu dzi jed na ko wo
ma my mi ło wać i tak jak nas, al bo mniej.
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g Nu mer 1: Sło wa Am bro że go z Glos sa do Ps 118,27 (PL 191,1058 C -D). – Nu mer 2:
Pra wie ca ła po wa ga Au gu sty na znaj du je się w Glos sa na 1 Tm 1,5 (PL 192,329 A -B); wzię ta
ra czej z ory gi na łu Au gu sty na. Zo bacz też: Ser mo 19, na sze go Mi strza (PL 171,520 C).

735 Pnp 2,4.
736 In Psal mum 118,27, ka za nie 4, n. 12 (PL 15[1845]1245 A; CSEL 62,,73n).
737 Roz dział 27, n. 28 (PL 34,29n; CSEL 80,23; CCL 32,22).
738 Dys tynk cja 28, roz dział 1, n. 1.



Roz dział 2h (109).

1. Czy wszyscy ludzie jednakowo mają być miłowani. Dlatego często
porusza się i to zagadnienie, które gmatwają słowa Świętych różnie wypo-
wiedziane.

2. Przed kła da po wa gi, któ re zda ją się mó wić, że wszyst kich jed na -
ko wo na le ży mi ło wać, lecz w skut ku jest ró żni ca. Nie któ rzy bo wiem
zda ją się prze ka zy wać, że wszy scy ma ją być mi ło wa ni jed na ko wym uczu -
ciem; lecz w skut ku, to zna czy w świad cze niu po słu gi, na le ży za cho wać róż-
ni cę. – Au gu styn w pierw szej księ dze De do ctri na chri stia na. Stąd
Au gu styn:739 „Wszyst kich lu dzi rów no mi ło wać [173] trze ba; lecz po nie waż
wszyst kim nie mo żesz do po móc, na le ży tym zwłasz cza za ra dzać, któ rzy dla
sto sow no ści miej sca, cza sów, lub ja kich kol wiek rze czy ści ślej z to bą, jak by
ja kimś lo sem, są złą cze ni. Za los bo wiem trze ba uwa żać, czym ka żdy docze -
śnie ści ślej do cie bie przy le ga, z cze go wnio sku jesz,  że ra czej je mu da wać
na le ży.” Te nże, Su per Epi sto lam ad Ga la tas:740 „Czyń my do brze wszyst -
kim, a naj bar dziej do mow ni kom wia ry, to jest chrze ści ja nom. Wszyst kim
bo wiem z rów ną mi ło ścią ży czyć na le ży wiecz ne go ży cia, cho ciaż nie wszyst -
kim można oka zać te sa me po słu gi mi ło ści.” Naj bar dziej trze ba oka zy wać
je bra ciom, „po nie waż są człon ka mi jed ni dru gich”,741 któ rzy ma ją te go
same go Oj ca”.742 – Na tych i in nych świa dec twach opie ra ją się ci, któ rzy
mó wią, że wszyst kich lu dzi trze ba jed na ko wo mi ło wać uczu ciem mi ło ści,
lecz w wy ko na niu uczyn ków ró żni ca.

3. Co wy da je się te mu sprze ci wiać. Sprze ci wia się te mu owo przy ka za -
nie Pra wa o mi ło ści ro dzi ców:743 Czcij oj ca twe go i mat kę two ją, abyś dłu -
go żył na zie mi. Na co bo wiem szcze gól nie by ło by to przy ka za ne o ro dzi cach,
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h Nu mer 1: Za gad nie nie, jak na koń cu nu me ru 3 w po przed nim roz dzia le, z Sum ma
sen ten tia rum, IV,7 (PL 176,125 A). – Nu mer 2: Nie któ rzy wska za ni są czę ścio wo w Sum ma
sen ten tia rum. Roz ó żnie nie mię dzy uczu ciem (af fec tus) a skut kiem (ef fec tus) oraz ró żni ca
w świad cze niu uczyn ku, znaj du ją się w księ dze Pan cri sis mi strza An zel ma z La on (wyd.: 
O. Lot tin, w Psy cho lo gie et mo ra le, tom V, n. 71, s. 61, li nia 9-10; oraz s. 63, li nia 10 i 19);
w sen ten cjach je go szko ły, n. 432-433 (Psy cho lo gie et mo ra le, tom V, s. 297); w Sen ten tiae
pseu do -An zel ma (wyd.: E. Blie met zrie der, An selms von La on sys te ma ti sche Sen ten zen, 
w BGPT MA XII, ze szyt 2-3, s. 81); w trak ta cie czy li sum mu la: Pri ma re rum ori go (zo bacz:
H. We iswe iler, Die älte sten scho la sti schen Ge samt dar stel lun gen der The olo gie, w Scho la -
stik 16[1941]252n,234); oraz w Sen ten tiae Atre ba ten ses (wyd.: O. Lot tin, w Psy cho lo gie 
et mo ra le, V,419-420). Pierw sza po wa ga Au gu sty na czę ścio wo w Sum ma sen ten tia rum oraz
w Glos sa na 1 Tm 1,5 (PL 192,329 B); lecz ra czej za czerp nię ta z ory gi na łu. Dru ga z Glos sa
na Ga 6,10 wraz z Am bro zja strem i Hie ro ni mem (PL 192,165 D).

739 Roz dział 28, n. 29 (30; 23n; 22n).
740 In Ga la tas 6,10, n. 61 (PL 35,2146).
741 Ef 4,25; Am bro zja ster, In Ga lat 6,10 (PL 17[1845]371 A; CSEL 81-III,65); a na szych

rę ko pi sach bez ru bry ki.
742 Hie ro nim (ru bry ka), do te go uryw ka (Pl 26[1845]433 A).
743 Wj 20,12; Pwt 5,16.



jak tyl ko że więk szą mi ło ścią ma ją być mi ło wa ni? – Lecz oni mówią, że to
na le ży od nieść do ze wnętrz ne go oka zy wa nia, w któ rym ro dzi ce powin ni
mieć pierw sze miej sce; stąd po wie dział czcij, a nie mi łuj.

4.i Hie ro nim. Sprze ci wia się te mu rów nież co Hie ro nim mó wi: Su per
Eze chie lem:744 mia no wi cie „by w po rząd ku mi ło ści, jak na pi sa no:745 Roz -
rzą dził we mnie mi łość, po oj cu wszyst kich, Bo gu, cie le sny ta kże oj ciec
po wi nien być mi ło wa ny i mat ka, i syn i cór ka, brat i sio stra.”

5. Am bro ży. Rów nież Am bro ży,746 wy ra ża jąc mi ło ści po - [174] rzą dek,
o tym uryw ku Pie śni nad pie śnia mi: Roz rzą dził we mnie mi łość, mó wi 
w dru gim roz dzia le: „Mi łość wie lu jest nie upo rząd ko wa na: co jest po
pierw sze, kła dą po trze cie, lub po czwar te. Po pierw sze mi ło wa ny ma być
Bóg, po dru gie ro dzi ce, stąd dzie ci, po tem do mow ni cy; je że li oni są do -
brzy, trze ba ich przed ło żyć przed złe dzie ci. Zgod nie z tym w Ewan ge lii 747

do mi ło ści ka żde go do kła da wła ści wość: Bę dziesz mi ło wał Pa na, Bo ga
twe go, z ca łe go ser ca twe go i ze wszyst kich sił two ich, a  bliź nie go twe go,
jak sie bie sa me go, na to miast nie przy ja ciół:748 nie z ca łej si ły, ani jak sie -
bie sa me go, lecz po pro stu. Wy star czy bo wiem, że mi łu je my, a nie ma my
w nie na wi ści.”

6.k Tu uka zu je się po rzą dek mi ło ści. Oto po wy ższe oznaj mia otwar -
cie, ja ka roz ma itość po win na być w uczu ciu mi ło ści: by śmy ró żnym, a nie
rów nym, uczu ciem mi ło wa li lu dzi, a przede wszyst kim Bo ga, po dru gie nas
sa mych, po trze cie ro dzi ców, stąd dzie ci i ro dzeń stwo, po tem do mow ni -
ków, wresz cie nie przy ja ciół. – Lecz oni mó wią, że co wy żej o po rząd ku
miło ści po wie dzia no, na le ży od nieść do wy ko ny wa nia czy nów, któ re różnie
na le ży świad czyć bli żnim: naj pierw ro dzi com, stąd dzie ciom, po tem do -
mow ni kom, w koń cu wro gom; Bóg zaś za rów no uczu ciem jak i wy ko ny -
wa niem czy nów nad wszyst ko po wi nien być mi ło wa ny.

Księga III246

i Nu me ry 4-5: Dla te go, że An zelm i je go zwo len ni cy zna leź li po twier dze nie swe go po -
glą du w Pnp 2,4, Mistrz prze ciw sta wia im po wa gi Hie ro ni ma i pseu do -Am bro że go (czy li
Ory ge ne sa). O ust nym omó wie niu słów Am bro że go przez na sze go Mi strza jest świa dec two
Pio tra Po że ra cza; zo bacz: I. Bra dy, Pe ter Man du ca tor and the oral Te achings of Pe ter Lom -
bard, w An to nia num, 41(1966)475. – Pieśń nad pie śnia mi już przed XII wie kiem po dzie -
lo na by ła na roz dzia ły; zo bacz: Be da, In Can ti ca (PL 91,1080 A -C) oraz H. H. Glunz, Hi sto ry
of the Vul ga te in En gland from Al cu in to Ro ger Ba con, Cam brid ge 1933,342, gdzie mó wi
o eg zem pla rzu Her ber ta z Bo sham, ucznia Lom bar da.

744 In Eze chie lem, 44,25 (PL 25[1845]442 C; CCL 75,667); bli żej, z Glos sa or di na ria do
te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,282c).

745 Pnp 2,4.
746 Glos sa or di na ria, do Pnp 2,4 (u Mi ko ła ja z Li ry, III,357d); z Ory ge ne sa, a nie z Am -

bro że go do te go uryw ka, ho mi lia 2, n. 8 (PG 13,54 A -B).
747 Łk 10,27; zo bacz: Mt 22,37-39; Mk 12,30-31.
748 Mt 5,44; Łk 6,27.
k Zo bacz zda nie szko ły An zel ma, nn. 432-433 (O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le V,297);

na przy kład: „Cho ciaż bo wiem do wszyst kich jed na ko we po win no być uczu cie z po wo du
Bo ga, oj cu i mat ce przed in ny mi na le ży oka zy wać sku tek”. Zo bacz ta kże Sen ten tiae Atre ba -
ten ses, 420, li nia 126-131.



7.l Że nie któ rzy z nich uczą, iż tyl ko bliź nich trze ba tak mi ło wać
jak nas. Nie któ rzy z nich uczą, że uczu ciem mi ło ści tyl ko bliź nich trze ba
mi ło wać tak, jak mi łu je my nas sa mych. – Au gu styn w VIII księ dze De Tri -
ni ta te. Co po twier dza ją po wa gą Au gu sty na,749 któ ry rze cze: „I niech już to
za gad nie nie nie po ru sza, ile mi ło ści win ni śmy oka zy wać bra tu, ile Bo gu.
Nie po rów na nie wię cej Bo gu niż nam; bra tu [175] zaś ile nam; nas zaś tym
bar dziej mi łu je my, im bar dziej mi łu je my Bo ga. – Z te go i po przed nich świa -
dectw Au gu sty na twier dzą, że wszy scy lu dzie jed na ko wo ma ją być przez
nas mi ło wa ni i ty le ile my; Bóg zaś wię cej niż my, cia ło zaś na sze mniej niż
my, lub bliź ni. I mó wią, że w po wy ższym wy li cze niu 750 czwor ga mi ło wa -
nych nie jest uka za ny po rzą dek mi ło ści, lecz tyl ko: co ma być mi ło wa ne.

8.m We dług in nych nie wszy scy jed na ko wym uczu ciem ma ją być
mi ło wa ni. Lecz po nie waż po wy ższe sło wa Am bro że go zda ją się pil nie
patrzą cym bar dziej wy ja śniać po rzą dek mi ło wa nia we dług uczu cia, niż
według skut ku, nie głu pio in ni mó wią, że nie tyl ko w wy ko na niu czy nu
miło ści, lecz ta kże w uczu ciu, ró żny usta no wio ny jest po rzą dek: aby śmy nad
wszyst ko mi ło wa li Bo ga, po dru gie nas, po trze cie ro dzi ców, po czwarte
synów lub braci i tego rodzaju, potem domowników, wreszcie nieprzyjaciół.

9. Wy ja śnie nie po wag, któ re zda ją się sprze czać. Co zaś Au gu styn
mó wi,751 że wszyst kich rów no na le ży mi ło wać i rów ną mi ło ścią na le ży
życzyć wszyst kim ży cia, mo żna tak przy jąć: by rów ność nie od no si ła się do
skut ku, lecz do do bra, któ re go im się ży czy, po nie waż z mi ło ści wszyst kim
ma my ży czyć, by na rów ne do bra za słu ży li, jak mó wi Apo stoł:752 Bo chciał -
bym, że by wszy scy lu dzie ży li jak ja sam. Na le ży bo wiem młod szym życzyć
do sko na ło ści star szych, aby oni sta li się do sko na li i tak rów ną za słu ży li
szczę śli wość. Al bo  „rów ną mi ło ścią”, to zna czy tą sa mą mi ło ścią wszy scy
ma ją być mi ło wa ni. – Ta kże co mó wi,753 by śmy ty le mi ło wa li bra ci, ile nas,
mo żna tak po jąć: to jest do ta kie go do bra ma my mi ło wać bra ci, do ja kie go
nas, by śmy ta kie go do bra im ży czy li w wiecz no ści, ja kie go nam, cho ciaż nie
w takim skutku. Albo tam „jakie” odnosi się do podobieństwa, a nie do ilości.

10. Za gad nie nie ro dzi ców złych a do brych in nych. Zwy kło się ta kże
py tać, je że li ro dzi ce na si są źli, al bo sy no wie, al bo bra cia, czy bar dziej, albo
mniej, ma ją być mi ło wa ni od do brych in nych na tej za sa dzie z na mi nie
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l Pogląd niektórych wydaje się wspominany w Summa sententiarum, IV,7: „I nie należy
mi ło wać jak sie bie sa me go, to zna czy ty le co sie bie sa me go, jak nie któ rzy wy kła da ją” 
(PL 176,125 A); lecz kto to jest, nie wie my.

749 Roz dział 8, n. 12 (PL 42,959; CCL 50,288n).
750 O któ rym wy żej, roz dział 1, n. 1.
m „In ni” ozna cza ją mo że au to ra Sum ma sen ten tia rum, IV,7 (PL 176,125 B), któ ry nieco

ni żej wy kła da sło wa Au gu sty na (tu w nu me rze 9).
751 Su per Epi sto lam ad Ga la tas, tu wy żej, n. 2.
752 1 Kor 7,7.
753 Wy żej, w n. 7.



zwią za nych.  – Wy da je się, że bar dziej po win ni być mi ło wa ni do brzy, którzy
nie są z na mi złą cze ni cia łem, niż in ni cia łem złą cze ni: po nie waż są z na mi
złą cze ni ser cem, kle jem mi ło ści; święt sze [176] jest bo wiem złą cze nie serc
niż ciał. – Be da. Stąd Be da 754 o owych sło wach Pa na:755 Mat ką mo ją i brać -
mi mo imi są ci, któ rzy sło wa Bo że go słu cha ją i czy nią, po wia da: „Nie gar -
dzi krzyw dzą co mat ką, ani mat ki nie prze czy, któ rą na wet z krzy ża uzna je,756

lecz ja ko bar dziej re li gij ne uka zu je złą cze nia du chów niż ciał.” – Ciem ne
jed nak jest to za gad nie nie, ani do zu peł ne go przez nas roz strzy gnię cia, bo
śpie szy my się do in nych.

11. Po ru sza ją nas bo wiem te sło wa:757 „Nie przy ja ciół nie z ca łej si ły, ani
jak sie bie sa me go, lecz po pro stu; wy star czy bo wiem, że mi łu je my, a nie
ma my w nie na wi ści.” – Nie na le ży te go brać tak, jak by star czy ło ci mi ło wać
nie przy ja cie la, a nie jak sie bie sa me go: po nie waż wszyst kich, i przy ja ciół 
i nie przy ja ciół, masz mi ło wać jak sie bie sa me go. Lecz dla uka za nia stop ni
mi ło wa nia Bo ga i bliź nie go i nie przy ja cie la, któ ry jed nak jest bliź nim, „Pan
przed kła da wła ści wo ści”, gdy mó wi:758 Bę dziesz mi ło wał Bo ga z ca łej si ły,
a bliź nie go jak sie bie: nie mó wi z ca łej si ły, by po ka zać, że bliź ni ma być
mniej mi ło wa ny niż Bóg. Po wia da ta kże:759 Mi łuj cie nie przy ja cio ły, i nie
do da je z ca łej si ły, ani jak sie bie sa me go, „lecz po pro stu; wy star czy bo -
wiem, że mi łu je my, a nie ma my w nie na wi ści”: to jest wy star czy po wie -
dzieć, aby śmy mi ło wa li, a nie mie li w nie na wi ści; nie że by śmy mie li ich
mi ło wać jak nas, po nie waż są bliź ni mi; lecz wy star czy, je śli mi łu je my ich
mniej niż in nych bliź nich: co oznaj mia spo sób mó wie nia.

12.n Za gad nie nie. – Au gu styn w księ dze Re trac ta tio nes. Zwy kło się
też py tać: „dla cze go Pa n760 na ka zał mi ło wać nie przy ja ciół,761 sko ro gdzie
in dziej na ka zu je mieć w nie na wi ści ro dzi ców i dzie ci.762 – Na co trze ba po -
wie dzieć, że dwo je na le ży mi ło wać w czło wie ku: na tu rę i cno tę; wa dę zaś
i grzech na le ży nie na wi dzieć. I ro dzi ce prze to, na ile są źli, po win ni być
nie na wi dze ni; a nie przy ja cie le ma ją być mi ło wa ni ja ko lu dzie. „Mi łuj my
więc nie przy ja ciół,763 któ rych ma my zdo być dla kró le stwa Bo że go, a miejmy
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754 W rze czy wi sto ści z Glos sa or di na ria do Łk 8,20, spo rzą dzo nej czę ścio wo z Be dy do
Łk 8,19 (PL 92,433 D – 434 A; CCL 120,179), czę ścio wo i sze rzej z Am bro że go do Łk 8,21
(PL 15[1845]1678 C; CSEL 32-III,247n; CCL 14,188).

755 Łk 8,21.
756 Zo bacz: J 19,26.
757 Wy żej, n. 5.
758 Mk 12,30-31.
759 Mt 5,44; Łk 6,27.
n Zo bacz: Glos sa Mi strza do Psal mu 118,113 (PL 191,1100 B -C); oraz  Sum ma sen ten -

tia rum, IV,7 (PL 176,125 C).
760 Księ ga pierw sza, roz dział 19, n. 5 (PL 32,615; CSEL 36,91), od wo łu jąc co po wie dział

w De Ser mo ne Do mi ni in mon te, I, roz dział 15,, n. 41 (PL 34,1250; CCL 35,44n).
761 Mt 5,44.
762 Łk 14,26.
763 Au gu styn, ta mże (PL 32,615; CSEL 36,92).



w nienawiści krewnych, jeżeli powstrzymują nas od królestwa Bożego;” a we
wszyst kich w ogó le mi łuj my na tu rę, któ rą uczy nił Bóg.

[177] Roz dział 3o (110).

1. O stop niach mi ło ści. Na le ży też wie dzieć, że ró żne są stop nie mi -
ło ści: jest bo wiem mi łość po cząt ko wa, po stę pu ją ca, do sko na ła i naj do -
skonal sza. – Au gu styn: Su per Epi sto lam Io an nis. Stąd Au gu styn:764

„Do sko na ła jest ta mi łość: że by ktoś go to wy był za bra ci na wet umrzeć.
Lecz czy za raz od uro de nia jest już cał kiem do sko na ła? Za iste, ro dzi się, by
się do sko na lić; sko ro zo sta ła zro dzo na, jest kar mio na; sko ro zo sta ła wy kar -
mio na, wzmac nia się; sko ro wzmoc ni ła się, do sko na li się; sko ro do szła do
do sko na ło ści, mó wi:765 Pra gnę roz wią za ny być” itd. Tu wy raź nie uka za ny
jest po stęp i do sko na łość mi ło ści. 

2. Tę doskonałość poleca także Prawda, mówiąc:766 Większej miłości nikt
nie ma nad te go, któ ry du szę swo ją da je za przy ja ciół swo ich. To za iste
po wie dzia ne jest o czy nie mi ło ści, bo nie ma więk sze go skut ku mi ło ści, niż
po ło żyć du szę za in nych. Niech cie bie nie nie po koi, że mó wi za przy ja ciół:
kto bo wiem kła dzie du szę za przy ja ciół, kła dzie i za nie przy ja ciół, po to,
by i oni sta li się przy ja ciół mi.

DYS TYNK CJA XXXp

Roz dział je dy ny (111).

1. Czy le piej jest mi ło wać przy ja ciół niż nie przy ja ciół i na od wrót.
Tu zwy kło się py tać, co jest lep sze i więk szej za słu gi, mi ło wać przy ja ciół,
czy mi ło wać nie przy ja ciół. – Lecz to po rów na nie jest za wi kła ne. Je że li bo -
wiem po rów na się mi łość „przy ja ciół tyl ko” z mi ło ścią „przy ja ciół, a ta kże
nie przy ja ciół”, [178] roz strzy gnię cie jest ja sne. Lecz je że li w ja kimś jed nym
czło wie ku, któ ry mi łu je ra zem przy ja cie la i nie przy ja cie la, py ta się, co z tych
jest lep sze, od po wiedź jest ciem na: po nie waż mo wa jest o po ru sze niu
ducha, o którym sąd nie jest nam łatwy, czy jedno i to samo jest poruszenie
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o Roz dział 3: Zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur, 335-
338, gdzie mo wa o trzech stop niach we dług Wal te ra de Mor ta gne; te trzy znaj du ją się ta kże
u An zel ma z La on. (Zo bacz: O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V,64-65). Pew ną zmia nę stopni
po ni żej (Dys tynk cja 31, roz dział 1, nu mer 9) do pusz cza sam Mistrz, pod wpły wem Gra cja -
na. – Nu mer 1: Po wa ga Au gu sty na z Glos sa na 2 Kor 12,15 (PL 192,88 B).

764 In I Io an nis, 3,9, roz pra wa 5, n. 4 (PL 35,2014).
765 Flp 1,23.
766 J 15,13.
p Zo bacz: A. M. Land graf, Die Be stim mung des Ver dien st gra des, in Do gmen ge schich te

I -2,82-98, gdzie au tor na świe tla na ukę ra czej uczniów Lom bar da o tym za gad nie niu.



wo bec przy ja cie la i nie przy ja cie la, lecz wo bec przy ja cie la sil niej sze; czy oba,
jed no wo bec nie przy ja cie la, któ re zwie się trud niej sze; dru gie wo bec przy -
ja cie la, któ re wy da je się go ręt sze. I słusz nie uwa ża się za lep sze to, któ re
jest go ręt sze. Al bo, je że li jest jed no i to sa mo, za lep sze słusz nie uwa ża się,
gdzie jest go ręt sze.

2. Au gu styn w En chi ri dion. Au gu styn jed nak zda je się my śleć, że więcej
jest mi ło wać nie przy ja cie la niż przy ja cie la. Mó wi on, że do do sko na łych
nale ży mi ło wać nie przy ja ciół i do brze im czy nić, i że to nie jest speł nia ne
przez tak wiel ką licz bę, ja ka jest wy słu cha na w Mo dli twie Pań skiej, gdy
mówi się:767 I od puść nam na sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my na szym
wi no waj com. Ta bo wiem obiet ni ca, po wia da, przez wie lu jest wy peł nia -
na, któ rzy jesz cze nie przy ja ciół nie mi łu ją. Mó wi bo wiem tak:768 „Wiel kie
jest być życz li wym i do bro dzie jem wo bec te go, któ ry nic złe go ci nie zrobił;
wie le więk sze jest to i wspa nia ło myśl nej do bro ci, byś mi ło wał ta kże two je -
go nie przy ja cie la, i te mu, któ ry źle to bie ży czy, a je śli mo że, to i czy ni, ty
za wsze do bra ży czysz i czy nisz co mo żesz, słu cha jąc Je zu sa mó wią ce go:769

Mi łuj cie nie przy ja cio ły wa sze, do brze czyń cie tym, któ rzy was ma ją 
w nie na wi ści, a mó dl cie się za prze śla du ją cych i po twa rza ją cych was.
Lecz po nie waż do sko na łych sy nów jest to, po co za iste ka żdy wier ny po wi nien
się gać i ludz kie go du cha do te go uczu cia do pro wa dzać, mo dląc się do Pa na
i z nim dzia ła jąc oraz wal cząc, jed nak po nie waż to, tak wiel kie dobro, nie
na le ży do tak wiel kiej licz by, jak wiel ka wie rzy my, że jest wy słu cha na gdy
mó wi w mo dli twie:770 Od puść nam na sze wi ny, ja ko i my odpusz cza my
na szym wi no waj com, bez wąt pie nia sło wa tej obiet ni cy wypeł nia ją się, gdy
czło wiek, któ ry jesz cze tak nie po stą pił, by nie przy ja cie la ta kże mi ło wał,
jed nak gdy jest pro szo ny przez ca ło wie ka, któ ry zgrze szył prze ciw nie mu,
aby mu od pu ścił, od pusz cza z ser ca: któ ry ta kże chce, by je mu pro szą ce -
mu od pusz czać, gdy pro si i mó wi: ja ko i my od pusz cza my na szym wi no -
waj com,” – „Kto kol wiek zaś pro si czło wie ka,771 prze ciw któ re mu zgrze szył,
je śli grze chem swo im skła nia ny jest, by pro sił, nie po wi nien być da lej uwa ża -
ny za nie przy ja cie la, by mi ło wać go by ło trud no, tak jak by ło, kie dy po stę po -
wał nie przy jaź nie. Kto kol wiek zaś pro szą ce mu i ża łu ją ce mu nie prze ba cza,
niech nie my śli, że je go grze chy są od pusz cza ne przez Pa na; po nie waż
Praw da nie mo że kła mać, któ ra gdy na uczy ła mo dli - [179] twy, to za war te
w niej zda nie po le ci ła mó wiąc:772 Bo je śli od pu ści cie lu dziom grze chy ich,
od pu ści wam też Oj ciec wasz nie bie ski grze chy wasze. Lecz je śli nie od -
pu ści cie lu dziom, ani Oj ciec wasz nie od pu ści wam grze chów wa szych.”
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767 Mt 6,12.
768 Roz dział 73 (PL 40,266n; CCL 46,88n).
769 Mt 5,44; zo bacz: Łk 6,27.
770 Mt 6,12.
771 En chi ri dion, roz dział 74 (PL 40,267; CCL 46,89).
772 Mt 6,14-15.



3. Tu oto wy da je się jest, co i za ło ży li śmy, mia no wi cie, że więk szej cnoty
jest mi ło wać nie przy ja cie la i do brze mu czy nić, niż te go, któ ry nic złe go
nam nie uczy nił, oraz przy ja cie la. – A je że li ktoś wprost nie chciał by się
zgodzić, mó wiąc: sil niej mi ło wa ny jest przy ja ciel niż nie przy ja ciel, a dla te -
go to lep sze od tam te go, niech to okre śli zgod nie ze swo im po wy ższym
poj mo wa niem,773 mó wiąc, że tam po rów na nia do ko na no mię dzy tą mi ło -
ścią, któ rą mi ło wa ny jest tyl ko przy ja ciel, a tam tą, któ rą mi łu je się przy ja -
cie la i nie przy ja cie la.

4. To zaś co na stę pu je, bar dziej nas po ru sza, że mia no wi cie po wia da:774

„ nie do tak wiel kiej licz by na le ży mi ło wać nie przy ja ciół, ja ka jest wy słu -
cha na, gdy mó wi się: Od puść nam itd., gdzie da je do zro zu mie nia, że Bóg
od pusz cza grze chy ko muś, nie mi łu ją ce mu nie przy ja cie la, je że li jed nak
bratu pro szą ce mu, któ ry zgrze szył prze ciw nie mu, od pusz cza. – Lecz ponie -
waż ko muś do ro słe mu grze chy nie są od pusz cza ne, je że li nie ma mi ło ści,
wy ni ka, że ma mi łość, kto nie mi łu je nie przy ja cie la. W ja ki więc spo sób pod
na zwą „bliź ni” poj mu je się ka żde go czło wie ka, w tym przy ka za niu:775

Będziesz mi ło wał bliź nie go twe go jak sie bie sa me go? Je że li bo wiem ka żdy
czło wiek jest „bliź nim”, to i nie przy ja ciel; ma my więc przy ka za nie mi ło wać
nie przy ja ciół. A po nie waż to przy ka za nie jest ogól ne, wszyst kim jest przy -
ka za ne, wszyst kich lu dzi mi ło wać, ta kże nie przy ja ciół.

5. Nie któ rzy, chcąc to, co się tu mó wi, do kła nie za cho wać, roz gra ni cza -
ją to przy ka za nie mó wiąc, że tam mi ło wać ka żde go czło wie ka, na wet nie -
przy ja cie la, da je się do sko na łym za przy ka za nie, a mniej szym za ra dę;
na to miast za przy ka za nie mi ło wać tych, któ rzy nic złe go im nie zro bi li, 
a nie przy ja ciół nie nie na wi dzieć. – Lecz le piej jest, by poj mo wa no, że tym
przy ka za niem wszyst kim przy ka zu je się wszyst kich mi ło wać, ta kże nie przy -
ja ciół; te mu zna cze niu przy świad cza ją wy żej za miesz czo ne po wa gi 776 oraz
wie le in nych.

6. Tę zaś wy po wiedź Au gu sty na, na koń cu przed ło żo ną,777 poj mu je się
o mi ło ści do sko na łej, któ ra na le ży tyl ko do do sko na łych, oni nie tyl ko przy -
jaciół, lecz także nieprzyjaciół doskonale miłują i dobrze im czynią. Ta dosko-
na łość mi ło ści „nie jest tak wiel kiej licz by, ja ka jest wy słu cha na w Mo dli twie
Pań skiej”. I to rze czy wi ście jest wiel kie i ogrom nej do bro ci, mia no wi cie
dosko na le mi ło wać nie przy ja cie la. Tak i gdy mó wi,778 „wy peł nia ją się 
słowa tej obiet - [180] ni cy przez czło wie ka, któ ry jesz cze tak nie po stą pił,
by nie przy ja cie la ta kże mi ło wał,” na le ży brać o mi ło ści do sko na łej.
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773 Tu, pod nu me rem 2.
774 Wy żej, w po ło wie nu me ru 3.
775 Mt 22,39; Mk 12,31; że ka żdy czło wiek jest bliź nim, po wie dział Au gu styn wy żej,

Dystynk cja 28, roz dział 3, n. 1.
776 W Dys tynk cjach 27-28.
777 Jak wy żej, n. 2.
778 Na po cząt ku n. 2.



DYS TYNK CJA XXXI

Roz dział 1r (112).

1. Czy raz po sia da na mi łość gi nie. Te go też nie wol no po mi nąć, co
nie któ rzy twier dzą, iż mi łość raz przez ko goś po sia da na nie mo że zgi nąć, 
i ża den po tę pio ny ni gdy jej nie miał. Ten prze kaz po twier dza ją oni po ni ż-
szy mi świa dec twa mi.

2. Apo stoł po wia da:779 Mi łość ni gdy nie gi nie. – Au gu styn, Ad Iu lia -
num co mi tem. Rów nież Au gu styn mó wi:780 „Mi łość, któ ra mo że zgi nąć,
ni gdy nie by ła praw dzi wa”. – Su per Psal mum 103. Ta kże:781 „Mi łość jest
wła ści wym i je dy nym źró dłem dóbr, w któ rym ob cy nie bie rze udzia łu.
Obcy mi są wszy scy, któ rzy usły szą:782 Ni gdy was nie zna łem.” O tym źródle
Pi smo mó wi:783 Zdrój wo dy ży wej miej wła sny, i nikt ob cy niech z to bą
nie uczest ni czy. Je że li zaś ob cy są, któ rzy usły szą tę wy po wiedź, niech więc
ma ją cy być po tę pie ni nie uczest ni czą w tym zdro ju.

[181] 3.s Au gu styn. Au gu styn ta kże, Su per Epi sto lam Io an nis:784 „Mi -
łość jest za ko rze nio na? Bądź spo koj ny: nic złe go nie mo że wy nik nąć.” –
Grze gorz. Rów nież Grze gorz w Mo ra lia:785 Moc na jest ja ko śmierć mi -
łość.786 Do mo cy bo wiem śmier ci przy rów nu je się mi łość, bo mia no wi cie
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r Dys tynk cja XXXI, Roz dział 1: Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom -
bar dus, 266-273; L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur, 328-335; 
A. M. Land graf, Unver lier bar ke it, Vol kom men he it, Ver meh rung und Ver min de rung der
Cari tas, w Do gmen ge schich te I -2,136-203, zwłasz cza 136-169, gdzie wska za no miej sca rów -
no le głe. – Więk szym źró dłem te go roz dzia łu jest De kret Gra cja na, któ ry od tąd za rów no 
w księ dze trze ciej jak w czwar tej bę dzie sta no wił du żą część źró deł Mi strza (zo bacz: Wstęp
do to mu pierw sze go, s. [120*]). – Nu mer 1: Zo bacz: Hu go ze Świę te go Wik to ra, De sa cra -
men tis, II,13,11: Czy tra ci się mi łość raz po sia da ną (PL 176,539 B). Nie któ rzy znaj du ją się
za pew ne w szko le An zel ma z La on. (Zo bacz: O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V,64, li nia
32nn; A. M. Land graf, jak wy żej, 143) oraz Pio tra Abe lar da (zo bacz: Sic et non, roz dział 138;
PL 178,1576 B). Zda nie to bo wiem wy prze dza dzie ła Hu go na, Sum ma sen ten tia rum, Gra -
cja na itd. – Nu mer 2: Dwie pierw sze po wa gi z De cre tum, De po eni ten tia, Dystynkcja 2, roz -
dział 2 i roz dział 7 (wyd.: A. Fried berg, 1192, 1190).

779 1 Kor 13,8.
780 Ra czej Pau lin z Akwi lei, Li ber exhor ta tio nis de sa lu ta ri bus do cu men tis, roz dział 7

(PL 99,202 A; wśród dzieł Au gu sty na, PL 40,1049); z Hie ro ni ma, Epi sto la 3 (ad Ru fi num),
n. 6 (PL 22[1859]335; CSEL 54,18).

781 Ka za nie 1, n. 9 (PL 37,1344; CCL 40,1482); czę ścio wo w Glos sa or di na ria, na 1 Kor
13,1 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,53c; rkp „l” kar ta 63c; rkp „m” kar ta 61d).

782 Mt 7,23.
783 Prz 5,17-18; o tym prze kła dzie zo bacz: CSEL 12,679; oraz L. Ott, Unter su chun gen,337.
s Nu me ry 3-5. Jak wy ni ka z ru bryk i dzieł przy to czo nych, wszyst kie po wa gi z De cre -

tum, De po eni ten tia, Dystynkcja 2, roz dział 3, 4, 8, 6 (z pew ny mi opusz cze nia mi), oraz 11
(ta kże z pew nym przy sto so wa niem) od po wied nio (wy da nie jak wy żej, 1190-1194).

784 In I Io an nis 4,12-16, roz pra wa 8, n. 9 (PL 35,2041).
785 Księ ga X, roz dział 21, n. 39 (PL 75,942 D – 943 A).
786 Pnp 8,6.



du cha, któ re go raz chwy ci ła, od umi ło wa nia świa ta do głęb nie umo rzy ła.”
– Au gu styn. Au gu styn też, Su per Epi sto lam Io an nis:787 „Nie wi dzial nym
namasz cze niem jest mi łość, któ ra w kim kol wiek za ist nie je, bę dzie dlań
korze niem; ona w pło ną cym słoń cu nie mo że uschnąć; ża rem słoń ca się
kar mi, nie usy cha.”

4. Be da. Ta kże  Be da, Su per Io an nem:788 „Na le ży zba dać w ja ki spo sób
szcze gól nym zna kiem uzna nia Sy na Bo że go by ło, że Duch na nie go zstą pił
i po zo stał. Cóż wiel kie go jest dla Sy na Bo że go, że mó wi się, iż Duch w nim
po zo sta je? Za zna czyć trze ba, że Duch za wsze po zo sta wał w Pa nu; w świę -
tych zaś, jak dłu go no si li śmier tel ne cia ło, czę ścio wo po zo sta wał za wsze,
czę ści wo od cho dził, by po wró cić. Po zo sta je bo wiem w nich, by przy stę po -
wa li do do brych uczyn ków; od cho dzi zaś do cza su, by nie za wsze mie li
władzę uzdra wia nia cho rych, wskrze sza nia umar łych, wy rzu ca nia de mo -
nów, al bo też pro ro ko wa nia. Pozo sta je więc za wsze, by mo gli mieć cno ty,
by prze dziw nie sa mi ży li; przy cho dzi do cza su, by ta kże in nym, przez zna -
ki cu dów, za ja śnie li ja cy są we wnątrz.”

5. Grze gorz, Su per Eze chie lem. Rów nież Grze gorz:789 „W ser cach
Świę tych Duch za wsze po zo sta je we dług nie któ rych cnót, we dług nie któ -
rych przy cho dzi by odejść, i od cho dzi by przyjść. W tych cno tach, bez któ -
rych nie do cho dzi się do ży cia, w ser cach swo ich wy bra nych po zo sta je; 
w tych zaś przez któ re uka zu je się cno ta świę to ści, jak w dzia ła niu cu dów,
cza sem jest, cza sem się usu wa.” – Am bro ży. Ta kże Am bro ży:790 „Zmy ślo na
jest mi łość, któ ra opusz cza w prze ciw no ści.”

[182] 6. To zda je się oznaj miać, że mi łość, raz po sia da na, nie gi nie.
Dlate go nie któ rzy po pa dli w nie wcze sną śmia łość, mó wiąc, że ma ją cy być
po tę pie ni nie ma ją mi ło ści, a po sia da na przez ko goś, zgi nąć nie mo że.

7.t Po ko nu je ich ro zum i po wa ga. Nie któ rzy bo wiem są do brzy do czasu,
a po tem sta ją się źli i na od wrót. Stąd Chry stus po wie dział, że imio na nie -
któ ry ch791 za pi sa ne są w księ dze ży wo ta, któ rzy po tem ode szli wstecz;792

lecz po wie dział za pi sa ne nie we dług prze wi dze nia, lecz we dług obec nej
spra wie dli wo ści, któ rej słu ży li, po nie waż god ni by li wte dy te go do bra,
które bę dą mie li za pi sa ni we dług prze wi dze nia. – Am bro ży, In Epi sto lam
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787 Na 2,27: na masz cze nie, któ re wzię li ście, czy li roz pra wa 3, n. 12 (PL 35,2004).
788 Pse duo -Be da, In Io an nem 1,33: Na ko go uj rzysz zstę pu ją ce go i na nim zo sta ją ce go

Du cha (PL 92,650 C – 651 A).
789 Księ ga I, ho mi lia 5, n. 11 (PL 76,825 B; CCL 142,62).
790 Am bro ży, Su per Epi sto lam ad Ro ma nos (ru bry ka), lecz po praw niej: Glos sa or di -

na ria na 2 Kor 6,6: w mi ło ści nie obłud nej (u Mi ko ła ja z Li ry, VI, 68c; rkp „l” kar ta 85d;
rkp „m” kar ta 80d); z Am bro zja stra do te go uryw ka, gdzie czy ta się: „Uda wa na mi łość
jest w tych, któ rzy w nie bez pie czeń stwie opusz cza ją bra ci” (PL 17[1845]300 B; CSEL 
80-II,241.

t Po wa ga Am bro zja stra iuż w Glos sa Mi strza na Rz 9,23 (PL 191,1467 D – 1468 A).
791 Zo bacz: Łk 10,20.
792 J 6,67.



ad Ro ma nos. Stąd Am bro ży:793 „Nie któ rym ła ska da na zo sta ła do użyt ku,
jak Sau lo wi,794 Ju da szo wi i in nym uczniom, któ rym Pan po wie dział:795 Imio -
na wa sze za pi sa ne są w nie bie siech, a po tem ode szli wstecz.796 Lecz to
powie dział dla spra wie dli wo ści, któ rej słu ży li, po nie waż by li do brzy. Często
bo wiem naj pierw są źli, któ rzy bę dą do brzy; a cza sem naj pierw są do brzy,
któ rzy bę dą źli i po zo sta ną źli;” zgod nie z czym mó wi się, że są w Księ dze
Ży wo ta za pi sa ni i wy kre śle ni.

8.v Oce na po wy ższych po wag.797 Że zaś Apo stoł po wia da: Mi łość nigdy
nie gi nie, w ża den spo sób ich nie po pie ra. Uka zu jąc bo wiem god ność miło -
ści, stwier dza, że ona nie gi nie, po nie waż bę dzie tu i w przy szło ści; a wiara
i na dzie ja oraz wie dza znisz cze ją.798 – Ta kże co mó wią: „ni gdy nie by ła
praw dzi wa mi łość, któ ra mo że być utra co na”, nie od no si się do isto ty miło -
ści, lecz do sku tecz no ści: po nie waż utra co na mi łość nie czy ni czło wie ka
praw dzi wie szczę śli wym, nie do pro wa dza do praw dzi we go do bra. – 
„W tym też źró dle in ni, to zna czy po tę pień cy, nie ma ją udzia łu”: mia no wi -
cie w ce lu, bo nie wy trwa ją.

[183] 9.x Mo że jed nak to i po zo sta łe, co po wie dzia no o mi ło ści, poj mo -
wać o do sko na łej, któ rą sa mi do sko na li ma ją. Ona raz po sia da na nie jest
tra co na; za wiąz ki zaś mi ło ści cza sem ro sną, cza sem słab ną. Są bo wiem
zawiąz ki, po stęp i do sko na łość cno ty. Stop nie te roz ró żnia ten, kto poj mu -
je tę przy po wieść:799 Tak jest z kró le stwem Bo żym, jak gdy by czło wiek
wrzu cił na sie nie w zie mię, a spał by i wsta wał ... a na sie nie wscho dzi ło -
by i ro sło itd. Cho ciaż więc do sko na ła mi łość jest tak uko rze nio na, że nie
mo że być utra co na, za wiąz ko wą jed nak i roz wi ja ją cą się mo żna utra cić 
i czę sto się tra ci.

10.y Lecz gdy jest po sia da na, nie po zwa la, by po sia dacz zgrze szył śmier -
tel nie. Wy ka zu je to Au gu styn mó wiąc:800 „Sko ro ko rze niem wszel kie go zła
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793 Am bro zja ster na Rz 9,11-13 (PL 17,135 B -D; CSEL 80-I,314-317); czę ścio wo w Glossa
or di na ria na Rz 9,23; Aby oka zać bo gac two itd. (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,22a; rkp „l” kar ta
21b; rkp „m” kar ta 22c).

794 Zo bacz 1 Krl 9,2: Saul wy bra ny zo stał do bry.
795 Łk 10,20.
796 J 6,67.
v Zo bacz Glos sa na 1 Kor 13,8 (PL 191,1661 A -B oraz C) i Hu go, De sa cra men tis,

II,13,11 (PL 176,542 A).
797 Jak wy żej, n. 2.
798 Zo bacz: 1 Kor 13,8-10; oraz ni żej, roz dział 2.
x Opie ra się na wy po wie dziach Gra cja na przed roz dzia łem 15 oraz w sa mym roz dzia le

(ko lum na 1194); po cho dzi od Grze go rza, In Ez chie lem, II, ho mi lia 3, n. 4-5 (PL 76,960)
gdzie przy po wieść o ziar nie za sto so wa na jest do stop ni mi ło ści.

799 Mk 4,26-27.
y Zło żo ny z wy po wie dzi Gra cja na (ko lum na 1193) przed ka no nem 13 (ko lum na 1194)

oraz sa me go ka no nu, któ ry za wie ra po wa gę pseu do -Au gu sty na.
800 Su per epi sto lam Jo han nis (ru bry ka), po praw nie zaś: Ce za ry z Ar les, Ser mo 182,n. 1,

(CCL 104,739n); gdzie in dziej przy pi sy wa ne Au gu sty no wi ja ko Ser mo 270 do dat ku, n. 1 (PL
39,2248).



jest chci wość,801 a ko rze niem wszel kie go do bra mi łość, obie ra zem być nie
mo gą: je że li jed na nie bę dzie wy rwa na z ko rze nia mi, dru ga za sa dzo na być
nie mo że. Da rem nie sta ra się ktoś ob ci nać ga łę zie, je że li nie sta ra się wyrwać
ko rze nia.”

Roz dział 2 (113)

1.z Dla cze go mó wi się, że wia ra, na dzie ja i wie dza usta ją, a nie
miłość. Trze ba też zwró cić uwa gę, ja kim spo so bem mó wi się, że wia ra,
nadzie ja i wie dza usta ją, po nie waż są po czę ści 802 a nie mi łość, cho ciaż ona
też jest po czę ści. Po czę ści bo wiem, to zna czy nie do sko na le mi łu je my, tak
jak po czę ści wie my, jak mó wi He zy chiusz Su per Le vi ti cum.803 Sko ro więc
wszyst ko, co jest po czę ści usta je, dla cze go mi łość jest wy ję ta, o któ rej mówi
się, że ni gdy nie usta je?804

2.a Mi łość wpraw dzie ta kże jest po czę ści, jak czę sto uczą Świę ci, po nie -
waż po czę ści te raz mi łu je my; i dla te go ona usta je na ile po czę ści [184]
jest, bo usu nię ta zo sta nie nie do sko na łość a do da na zo sta nie do sko na łość;
i zo sta nie po więk szo na ona, jej czyn i spo sób mi ło wa nia: abyś mi ło wał
Boga dla nie go sa me go i ca łym ser cem, a bliź nie go jak sie bie, lecz usu nię -
ty bę dzie spo sób nie do sko na ło ści. Wia ra zaś i na dzie ja cał kiem usta ną. 
A wie dza bę dzie usu nię ta co do swe go czy nu i spo so bu, któ ry jest te raz,
nie co do swej isto ty: sa ma bo wiem moc wie dzy po zo sta nie,805 lecz bę dzie
mia ła in ny uży tek i spo sób.

Roz dział 3 (114).

1. Czy Chry stus miał prze pi sa ny po rzą dek mi ło ści. Te raz po zo sta je
zba dać, czy Chry stus ja ko czło wiek za cho wy wał prze pi sa ny 806 po rzą dek
miło ści. Je że li tak jest, ka żde go czło wie ka umi ło wał jak sie bie sa me go;
wszyst kim więc ży czył ży cia, chciał, by wszy scy zo sta li zba wie ni. Lecz nie
wszy scy są zba wie ni i tak nie sta ło się, cze go ży czył.

2. Ale na le ży wie dzieć, że mi łość by ła w nim na spo sób oj czy zny, a nie
dro gi; i on speł niał po rzą dek mi ło ści za cho wy wa ny w oj czyź nie, nie w dro -
dze. Któ rzy bo wiem są w oj czyź nie, to zna czy są już uszczę śli wie ni, do tego
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801 1 Tm 6,10.
z Zo bacz Glos sa do 1 Kor 13,10 (PL 191,1661 C -D) i na Flp 3,18 (PL 192,249 B -C).

802 Zo bacz: 1 Kor 13,8-10.
803 Glos sa or di na ria do Kpł 2,2 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,217a); z He zy chiu sza do te go urywka

(PG 93,805 D – 806 B).
804 1 Kor 13,8: Mi łość ni gdy nie gi nie.
a Krót ko z Glos sa na 1 Kor 13,10 (PL 191,1662 A). Co zaś na stę pu je w Glos sa: „Al bo

po czę ści ... ani ja kiś spo sób” (1662 B -C), te go brak w jej pier wot nym uję ciu.
805 Tu w nie któ rych rę ko pi sach (AL MOT) znaj du je się ru bry ka: O li ście Ja na; lecz darem -

nie szu ka li śmy uryw ka.
806 Zo bacz: Dys tynk cja 27, roz dział 5, oraz Dys tynk cja 29, roz dzia ły 1-2.



stop nia od da ni są Bo żej spra wie dli wo ści, że nic im się nie po do ba, jak tylko
to, co po do ba się Bo gu; i dla te go chcą zba wie nia tych tyl ko, któ rych Bóg
chce zba wić, i tych tyl ko jak sie bie mi łu ją. Tak i Chry stus je dy nie wy bra -
nych jak sie bie umi ło wał i zba wie nia ich ży czył.

DYS TYNK CJA XXXIIb

Roz dział 1 (115).

1. O mi ło ści Bo ga. Do po wy ższych na le ży do rzu cić o mi ło ści Bo ga,
którą on mi łu je nas; któ ra nie jest in na, niż ta, któ rą mi łu je my je go. Mi łość
zaś Bo ga jest isto tą Bo żą, i tą sa mą mi ło ścią Oj ciec i Syn i Duch Świę ty
miłują sie bie i nas, jak wy żej roz pra wia li śmy.807

[185] 2.c Że Bóg mi łu je jed nych bar dziej, dru gich mniej. – Au gu -
styn, Su per Io an nem. A cho ciaż je go mi łość jest nie zmien na i wiecz na,
jed ne go jed nak bar dziej, dru gie go mniej mi łu je. Stąd Au gu styn:808 „Nie po -
ję ta i nie zmien na jest mi łość, któ rą Bóg w ka żdym z nas mi łu je to, co uczy -
nił, tak jak też nie na wi dzi te go, co uczy ni li śmy. Prze dziw nym więc i Bo skim
spo so bem, na wet kie dy nie na wi dzi, mi łu je nas; a to mia no wi cie we wszyst -
kim można pojąć. Któż więc godnie mógłby wypowiedzieć, jak bardzo
miłuje człon ki swe go Jed no ro dzo ne go, a o ile bar dziej sa me go Jed no ro -
dzone go? O tym też po wie dzia no:809 Nic nie masz w nie na wi ści z te go, 
coś uczy nił; a ta kże:810 Wi dział Bóg wszyst kie rze czy, któ re uczy nił: i by ły
bar dzo do bre. Je że li wszyst ko, co uczy nił, jest do bre, a wszel kie do bro mi -
łuje, mi łu je więc wszyst ko, co uczy nił. A w tym mi łu je bar dziej stwo rze nia
ro zum ne; a wśród nich bar dziej te, któ re są człon ka mi je go Jed no ro dzo -
nego, a o wie le bar dziej sa me go Jed no ro dzo ne go.

Roz dział 2 (116).

1. W ja kim zna cze niu mó wi się, że bar dziej lub mniej mi łu je to
albo in ne. Sko ro zaś mi łość Bo ga jest nie zmien na, a dla te go nie na tę ża się,
al bo słab nie, je że li py ta się o zna cze nie po wie dze nia, gdy mó wi się, że bar -
dziej al bo mniej mi łu je to niż tam to, i gdy mó wi się, że mi łu je wszyst ko:
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b Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, IV,8 (PL 176 A -D).
807 W Pierw szej Księ dze Sen ten cji, Dys tynk cja 10 i 17 (tom I, s. [110] - [114]; [141] -

[150]).
c Po wa ga Au gu sty na z Glos sa na Rz 5,8 (PL 191,1384 A -C), z wie lu opusz cze nia mi 

i zmia ną po rząd ku słów.
808 In Io an nem 17,21-23, roz pra wa 110, n. 6 (PL 35,1923n; CCL 36,6260.
809 Mdr 11,25.
810 Rdz 1,31.



od po wia da my, że mi łość Bo ga, jak po kój,811 prze wy ższa wszel kie ludz kie
po ję cie, że do zro zu mie nia tak wiel kiej wznio sło ści, le d wie tro chę dą ży.

2. W ja kim zna cze niu mó wi się, że Bóg mi łu je wszyst ko, co uczynił.
Mo żna jed nak za iste poj mo wać, że w tym zna cze niu mó wi się: „Bóg mi łuje
wszyst ko, co uczy nił”, po nie waż wszyst ko mu się po do ba, wszyst ko po -
chwa la, na ile jest je go dzie łem; i nie do pie ro wte dy, al bo bar dziej spodo -
ba ło się mu, gdy się sta ło, lecz i za nim się sta ło, a na wet od wiecz no ści
wszyst ko mu się po do ba ło, nie mniej niż gdy za czę ło ist nieć.

[186] 3. Ja kim spo so bem mó wi się, że jed nych bar dziej, dru gich
mniej mi łu je. Że zaś mó wi się, iż stwo rze nia ro zum ne, to jest lu dzi i anio -
łów, jed nych bar dziej, dru gich mniej mi łu je, nie ozna cza zmien no ści je go
mi ło ści, lecz że jed nych do więk szych dóbr, in nych do mniej szych umi ło -
wał; jed nych do lep szych ko rzy ści, dru gich do mniej do brych. Wszyst kie
bo wiem na sze do bra po cho dzą nam z je go mi ło ści. Prze to z wy bra nych jed -
nych bar dziej, in nych mniej umi ło wał od wiecz no ści i mi łu je ta kże te raz,
po nie waż jed nym więk sze, a in nym mniej sze z mi ło ści swej przy go to wał
do bra, jed nym więk szych, in nym mniej szych dóbr udzie la w cza sie: stąd
mó wi się, że bar dziej lub mniej tych, al bo tam tych, mi łu je.

Roz dział 3 (117).

1. Że dwo ma spo so ba mi na le ży roz pa try wać mi łość Bo ga. Mi łość
Bo ga roz pa try wa na jest bo wiem dwo ma spo so ba mi: we dług isto ty i we dług
sku tecz no ści. Nie przy bie ra wię cej lub mniej we dług isto ty, lecz tyl ko
według sku tecz no ści: by mó wio no, iż bar dziej umi ło wa ni są ci, któ rym 
z mi ło ści więk sze do bro od wiecz no ści zgo to wał, a w cza sie udzie lił; 
a mniej umi ło wa ni, któ rym nie tak wiel kie.

2.d Stąd też jest, że nie któ rzy, kie dy na wra ca ją się i są uspra wie dli wia ni,
mó wi się, iż za czy na ją być mi ło wa ni przez Bo ga: nie że Bóg mógł by ko goś
no wą mi ło ścią mi ło wać, co wię cej wiecz ną mi ło ścią umi ło wał przed za ło -
że niem świa ta 812 ko go kol wiek mi łu je; lecz mó wi się, że wte dy za czy na ją
być mi ło wa ni przez nie go, gdy otrzy mu ją sku tek wiecz nej mi ło ści Bo ga,
mianowicie łaskę, albo chwałę. – Augustyn w piątej księdze De Trinitate.
Stąd Au gu styn:813 „Nie że by Bóg ko goś cza so wo mi ło wał, jak by no wą mi ło -
ścią, któ rej w nim przed tem nie by ło, u ko go prze szłe nie prze szły, a przy -
szłe już się sta ły. Prze to wszyst kich świę tych swo ich przed za ło że niem
świa ta 814 umi ło wał, tak jak prze zna czył. Lecz gdy na wra ca ją się i znaj du ją
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811 Zo bacz: Flp 4,7: Po kój Bo ży, któ ry prze wy ższa wszel ki umysł.
d Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, IV,8 (PL 176, ... CD), gdzie po wa ga Au gu sty na czę ścio -

wo się znaj du je. Zo bacz ta kże wy żej: Księ ga Pierw sza Sen ten cji, Dys tynk cja 30, roz dział 1.
812 Ef 1,4. 
813 Roz dział 16, n. 17 (PL 42,924; CCL 50-,227).
814 Ef 1,4.



go, wte dy mó wi się, że za czy na ją być przez nie go mi ło wa ni: by mó wio no
tym spo so bem, któ rym mo żna po jąć ludz kim umy słem, co się mó wi. Tak
też, gdy mó wi się, że gniew ny jest dla złych, a ła god ny dla do brych, oni się
zmie nia ją, a nie on. Jak świa tło cho rym oczom jest ostre, moc nym ła godne,
[187] przez ich mia no wi cie zmia nę, nie swo ją”; tak gdy ktoś przez uspra -
wie dli wie nie „za czy na być przy ja cie lem Bo ga, on się zmie nia”, nie Bóg.

Roz dział 4 (118).

Czy ktoś bar dziej al bo mniej mi ło wa ny jest przez Bo ga w jed nym
cza sie niż w dru gim. Je że li zaś py ta się o kimś jed nym, czy bar dziej mi ło -
wa ny jest przez Bo ga w jed nym cza sie niż w dru gim, trze ba poj mo wa nie
wy po wie dzi roz róż nić: je że li bo wiem od no si się do skut ku mi ło ści, mo żna
się zgo dzić; je że li zaś do isto ty mi ło ści, mo żna za prze czyć.

Roz dział 5 (119).

Czy Bóg od wiecz no ści umi ło wał od rzu co nych. O od rzu co nych zaś,
któ rzy przy go to wa ni są nie do ży cia, lecz do śmier ci, je śli py ta się, czy trzeba
zgo dzić się, że Bóg od wiecz no ści umi ło wał ich, mó wi my, że o sa mych wy -
bra nych trze ba to wprost przy znać, że Bóg od wiecz no ści umi ło wał tych,
któ rych przy go to wał do spra wie dli wo ści i wień ca. O nie wy bra nych zaś trze -
ba wprost przy znać, że miał w nie na wi ści, to zna czy od rzu cił, jak czy ta
się:815 Ja ku ba umi ło wa łem, a Eza wa mia łem w nie na wi ści. Lecz nie na leży
wprost mó wić, że umi ło wał, że by nie my śla no, iż są prze zna cze ni; lecz z do -
dat kiem: umi ło wał ich, na ile mie li być je go dzie łem, to jest czym i ja ki mi
miał ich zro bić.

DYS TYNK CJA XXXIIIe

Roz dział 1 (120).

1.f O czte rech cno tach głów nych. Po po wy ższym na le ży roz pra wiać 
o czte rech cno tach, któ re zwą się głów ne, al bo kar dy nal ne, są ni mi: spra -
wie dli wość, mę stwo, roz trop ność, umiar ko wa nie.
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815 Rz 9,13; zo bacz Ml 1,2-3.
e Dys tynk cje 33-35. Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, 

243-251. Co do ni niej szej dys tynk cji, zo bacz: O. Lot tin, Les ver tus car di na les et leur ra mi -
fi ca tions chez les théolo giens de 1230 á 1250, w Psy cho lo gie et mo ra le, III -1,154n; co do
spra wie dli wo ści za rów no w ory gi na le Au gu sty na jak w użyciu Lom bar da, zo bacz: H. Lio,
Est ne ob li ga tio iu sti tiae sub ve ni re mi se ris? Rzym 1957,1-29.

f Zo bacz: Glos sa Lom bar da do Ps 14,2 (PL 191,168 B), skąd tu taj ru bry ka; al bo mo że
wzię ta z Glos sa in ter li ne aris do Mdr 8,7: „Czte ry bo wiem cno ty głów ne przed kła da” (u Mi -
ko ła ja z Li ry, III,735 rec to); tak są już na zwa ne przez Am bro że go, De pa ra di so, roz dział 3,



[188] 2. O ko rzy sta niu z nich tu. – W XIV księ dze De Tri ni ta te.
Augu styn o nich mó wi:816 „Spra wie dli wość jest w po mo cy ubo gim, roz trop -
ność w za po bie ga niu pod stę pom, mę stwo w zno sze niu mo zo łów, umiar -
ko wa nie w opa no wa niu złych roz ko szy”.

3. O nich mo wa w Księ dze Mą dro ści:817 Umiar ko wa nia i roz trop no ści
uczy, i spra wie dli wo ści i mo cy. Umiar ko wa nie na zy wa so brie tas, a mę sto
ve ri tas. Te cno ty zwą się „kar dy nal ne”, jak mó wi Hie ro nim;818 „ni mi w tej
śmier tel no ści do brze się ży je”,819 a po tem do cho dzi się do ży cia wiecz nego.

Roz dział 2 (121).

Że te cno ty by ły w Chry stu sie. One w Chry stu sie naj peł niej by ły i są,
z peł no ści je go wszy scy śmy wzię li;820 w nim mia ły te sa me za sto so wa nia,
któ re ma ją w oj czyź nie, a nie któ re ta kże w dro dze.

Roz dział 3 (122).

1. O ich za sto so wa niach. – Au gu styn w XIV księ dze De Tri ni ta te. Jed nak
„czy te cno ty,821 sko ro i sa me za czy na ją w du chu ist nieć, (któ ry gdy ist niał
przed tem bez nich, był jed nak du chem), prze sta ją ist nieć gdy do wiecz no -
ści [189] do pro wa dzą, sta no wi pew ne za gad nie nie.  Nie któ rym zda ło się,
że za nik ną;822 a o trzech za iste, mia no wi cie roz trop no ści, mę stwie, umiar -
ko wa niu, gdy to się mó wi, wy da je się, że coś się mó wi.”

2. O za sto so wa niu spra wie dli wo ści w przy szło ści. „Spra wie dli wość
bo wiem jest nie śmier tel na,823 i wte dy w nas ra czej się wy do sko na li, niż
prze sta nie ist nieć, gdy szczę śli wie bę dzie my ży li kon tem pla cją na tu ry Bożej,
któ ra wszyst ko stwo rzy ła i usta no wi ła in ne na tu ry, od któ rej nic nie jest
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n. 18 (PL 14[1845]282 C; CSEL 32-I,277); oraz w De sacramentis III, rozdział 2, n. 9: „są jakby
kar dy nal ne, jak by głów ne” (PL 15[1845]434 B; CSEL 73,42).

816 Roz dział 9, n. 12 (PL 42,1046; CCL 50A,439).
817 Mdr 8,7; o od czy cie ve ri ta tem, któ ry jest we wszyst kich star szych rę ko pi sach Mi strza,

zo bacz: Bi blia Sa cra iu xta la ti nam vul ga tam ver sio nem, Rzym XII(1964)52.
818 O czte rech cno tach we dług Sto ików mó wi Hie ro nim w Epi sto la 66 (ad Pam ma -

chium), n. 3 (PL 22[1859]640; CSEL 54,649; pierw szy zaś kar dy nal ny mi na zwał je Am bro -
ży, oko ło 377-378 ro ku, De exces su fra tris sui Sa ty ri, I, n. 57 (PL 16[1845]1309 A; CSEL
73,239); oraz w la tach 385-389, In Lu cae 6,20, V, n. 49 (PL 15[1845]1649 B -C; CCL 14,152);
zo bacz ta kże in ne przy pi sy po ni żej.

819 Au gu styn, De Tri ni ta te, XIV, roz dział 9, n. 12 (PL 42,1045; CCL 50A,438); zo bacz
także De ci vi ta te Dei, XXII, roz dział 24, n. 3: “Rze mio sła do bre go ży cia i do cho dze nia do
nie śmier tel no ści, któ re zwą się cno ta mi” (PL 41789; CSEL 40-II,644n; CCL 48,848); oraz
Enar ra tio in Psal mum 83,8, n. 11 (PL 37,1065n; CCL 39,1157n).

820 J 1,16.
821 Roz dział 9, n. 12 (PL 43,1045n; CCL 50A,438nn), gdzie i nu me ry 2-4.
822 Mia no wi cie Cy ce ro no wi w Hor ten sius, któ re go sło wa przy ta cza tu Au gu styn.
823 Mdr 1,15.



lep sze ani mi ło ści god niej sze. Być pod da nym jej pa nu ją cej, na le ży do spra -
wie dli wo ści; i dla te go spra wie dli wość jest cał ko wi cie nie śmier tel na; i w tej
szczę śli wo ści nie prze sta nie ist nieć, lecz bę dzie ta ka i tak wiel ka, że nie
mogła by być do sko nal sza i więk sza.”

3. O za sto so wa niach po zo sta łych trzech w przy szło ści. „Mo że i trzy
in ne cno ty, roz trop ność, już bez żad ne go nie bez pie czeń stwa błę du;
męstwo, bez mo zo łu zno sze nia zła; umiar ko wa nie, bez opo ru żą dzy; bę dą
w tej szczę śli wo ści: by do roz trop no ści na le ża ło tam nie przed kła dać żad -
ne go do bra nad Bo ga, al bo nie rów nać; do mę stwa, naj moc niej do nie go
przy le gać; do umiar ko wa nia, nie roz ko szo wać się żad nym szko dli wym
brakiem.”

4. „Te go zaś, co te raz czy ni spra wie dli wość w po ma ga niu ubo gim, co
roz trop ność w za po bie ga niu pod stę pom, co mę stwo w zno sze niu mo zo -
łów, co umiar ko wa nie w opa no wa niu złych roz ko szy, nie bę dzie w ogó le,
gdzie nie bę dzie nic złe go. Te więc czy ny cnót, ko niecz ne te mu śmier tel -
ne mu ży ciu, jak wia ra, do któ rej trze ba od no sić, bę dą po sia da ne w prze -
szłych.” Oto otwar cie mó wi tu Au gu styn, że wspo mnia ne cno ty bę dą 
w przy szło ści, lecz bę dą wte dy mia ły in ne za sto so wa nie, niż te raz.

5. Be da. Be da zga dza się z nim, tak mó wiąc o Księ dze Wyj ścia:824 „Słupy
na któ rych za wie szo na jest za sło na, są po tę gą nie ba, czte re ma wy bit ny mi
cno ta mi prze sław ne, to jest mę stwem, roz trop no ścią, umiar ko wa niem,
spra wie dli wo ścią; któ re ina czej w nie bie za cho wy wa ne są przez anio łów 
i du sze świę te, niż tu przez wier nych.” A na stęp nie Be da ozna cza za sto so -
wa nia tych cnót we dług sta nu obec ne go i przy szłe go, na śla du jąc w po wyż-
szych ozna cze niach Au gu sty na.

[190] DYS TYNK CJA XXXIVg

Roz dział 1 (123).

O sied miu da rach Du cha Świę te go. Te raz na le ży mó wić o sied miu
da rach Du cha Świę te go: gdzie naj pierw trze ba po my śleć, czy te da ry są
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824 Glos sa or di na ria do Wj 26,32 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,184c); z Be dy, De ta ber na cu lo, II,
roz dział 8 (PL 91.446 A -B; CCL 119 A,71).

g Roz dzia ły 1-3. Zo bacz: Jakub. de Blic, Po ur l’hi sto ire de la théolo gie des dons avant
sa int Tho mas, w Re vue d’asce ti que et de my sti que 22(1946)117-179; O. Lot tin, Le dons du
Saint -Esprit du XIIe siècle a l’épo que de sa int Tho mas d’Aqu in, w Psy cho lo gie et mo ra le,
III -1,329-456, gdzie w rze czy sa mej ma ło mó wi się o na uce Lom bar da; oraz te goż, 
La do ctri ne d’An sel me de La on sur les dons du Sa int -Esprit et son in flu en ce, w Psy cho -
logie et mo ra le, VI,445-477, gdzie wnio sku je się, że na Lom bar da żad ne go wpły wu nie
wywar ła Glos sa in Mat tha eum Mi strza An zel ma (str. 476). – Roz dzia ły 1-2. Zo bacz: Glos sa
na 1 Kor 12,1-17 (PL 192,1649 C – 1655 C); Hu go, De sa cra men tis, II,13,2 (PL 176,526 C –
527 B); Sum ma sen ten tia rum, III,17 (PL 171,1143 C – 1144 D; 176,114 C – 115 A).



cnota mi; na stęp nie czy w przy szło ści za nik ną, al bo wszyst kie, al bo nie które
z nich; wresz cie, czy wszyst kie te da ry by ły w Chry stu sie.

Roz dział 2 (124).

1. Że sie dem da rów jest w anio łach i są cno ta mi. – Am bro ży 
w pierw szej księ dze De Spi ri tu Sanc to. Am bro ży wy ka zu je,825 że te dary
są cno ta mi i w przy szło ści nie za nik ną, mó wiąc, że tych sie dem są to cno ty
i naj ob fi ciej ist nie ją w anio łach, w ten spo sób: „Mia sto Bo że, ta nie biań ska
Je ro zo li ma, nie jest ob my wa na nur tem ja kiejś ziem skiej rze ki; lecz ze źródła
ży cia po cho dzą cy Duch Świę ty, któ re go ma łym ły kiem sy ci my się, w owych
du chach nie bie skich wy da je się ob fi ciej wy pły wać, kipiąc peł nym nur -
tem sied miu cnót du cho wych. Je że li bo wiem stru mień prze kra cza jąc wyso -
kość brze gów wy le wa się, o ileż bar dziej Duch Świę ty, prze kra cza ją cy wszel -
kie stwo rze nie, pod czas gdy taj ni ki na sze go du cha ja ko ni ższe ga ni,
nie biań ską ową na tu rę anio łów ja kąś roz lew niej szą ob fi to ścią uświę ceń
wese li!”

2. Am bro ży. Po tem wy ja śnia jąc uświę ce nia do dał:826 „Przez te zaś uświę -
ce nia ozna czo na jest peł nia sied miu du cho wych cnót, któ re wy li cza Iza jasz
mó wiąc:827 Duch mą dro ści i ro zu mu, [191] ra dy i mo cy, umie jęt no ści 
i bo go boj no ści, i bo jaź ni Pań skiej. Je den więc jest stru mień, lecz nur tów
da rów du cho wych wie le.” „Cho ciaż więc mó wi się,828 że wie le jest du chów,
jak duch mą dro ści i ro zu mu itd, je den jed nak jest Duch Bo ga”, pan swej
wol no ści, po wa gą swej wo li udzie la jąc ka żde mu z osob na.829 – Tu wy raź -
nie zo sta ło prze ka za ne, że sie dem da rów to cno ty oraz uświę ce nie dusz
wier nych, a w przy szło ści nie usta ną, gdyż ist nie ją też w anio łach.

Roz dział 3 (125)

1. Że w Chry stu sie by ło tych sie dem da rów. Że w Chry stu sie też one
by ły, do wo dzi Iza jasz mó wiąc:830 Wy nij dzie ró żdżka z ko rze nia Jes se go, 
a kwiat z ko rze nia je go wy ro śnie. I spo cznie na nim duch Pań ski: duch
mą dro ści i ro zu mu, duch ra dy i mo cy, duch umie jęt no ści i bo go boj no ści,
i na peł ni go duch bo jaź ni Pań skiej.
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825 Roz dział 16, n. 158 (PL 16[1845]740 B -C; CSEL 79,82).
826 Ta mże: n. 159 (740 C; 82).
827 Iz 11,2-3.
828 Am bro ży, De Spi ri tu Sanc to, I, roz dział 4, n. 60 (719 B; 40n).
829 1 Kor. 12,11: A wszyst ko to spra wia je den i ten sam Duch, udzie la jąc ka żde mu 

z osob na tak, jak chce. Wyj śnie nie Am bro że go, De Spi ri tu Sanc to, II, roz dział 12, n. 140:
„...z wo li te go, któ ry jest pa nem swej wol nej wo li”; roz dział 13, n. 144: „Wy ra żo ny ja ko Pan
swej mo cy” (PL 16,7723 D, 773 D; CSEL 79,141,143).

830 Iz 11,.1-3.



2.h Co wy da je się sprze ci wiać po wy ższe mu. – Be da. Te mu zaś zda je
się sprze ci wiać, co Be da mó wi o bo jaź ni Bo żej, Su per Pa ra bo las,831 mia -
no wi cie, że w przy szło ści ustą pi wszel ka bo jaźń. Tak bo wiem mó wi o tym
uryw ku: Bo jaźń Bo ża po cząt kiem mą dro ści: „Dwie są bo jaź nie Bo że:
służeb na, któ ra jest po cząt kiem mą dro ści, oraz przy ja ciel ska, któ ra to wa -
rzy szy do sko na łej mą dro ści. Słu żeb na jest po cząt kiem mą dro ści, po nie waż
kto po błę dach za czy na mą drzeć, naj pierw po ry wa ny jest bo jaź nią Bo żą,
by nie zo stał uka ra ny; lecz do sko na ła mi łość precz wy rzu ca tę bo jaźń.832

Na stę pu je po niej Bo jaźń Pań ska świę ta, trwa ją ca na wie ki wie ków,
której mi łość nie wy klu cza, lecz wzma ga: nią syn boi się, by na wet w drob -
no st ce nie ob ra ził oczu uko cha ne go oj ca. Obie w przy szło ści ustą pią.
Miłość ni gdy nie ustaje.833

[192] 3.i Au gu styn. Rów nież Au gu styn o tym uryw ku Psal mu:834

Pokłonię się ku ko ścio ło wi Twe mu świę te mu w bo jaź ni Two jej, tak mó wi, 
że bo jaźń za nik nie: „Bo jaźń Bo ża jest wiel ką po mo cą po stę pu ją cym ku
zbawie niu, lecz do cho dzą cym jest wy rzu ca na precz. Już bo wiem nie bo ją
się przy ja cie la, sko ro mia no wi cie do te go, co by ło obie ca ne, już zo sta li
dopro wa dze ni.” – Te po wa gi ozna cza ją, że w przy szło ści nie bę dzie bo jaź -
ni. Je że li zaś w przy szło ści bo jaź ni nie bę dzie, prze to nie bę dzie i sied miu
da rów, i te raz nie ma ich u anio łów i dusz świę tych.

4.k Roz strzy gnię cie. Na to mó wi my, co wy da je się roz wią zy wać sprzecz -
ność po wy ższych po wag, że sie dem owych da rów obec nie jest i w anio łach
i w du szach świę tych ży ją cych szczę śli wie, i w nas bę dzie w przy szło ści; lecz
nie bę dą mia ły wszyst kich tych za sto so wań, czy tych obo wiąz ków, któ re
ma ją obec nie. Jak na przy kład bo jaźń sy now ska obec nie po wo du je lęk,
byśmy nie ob ra zi li te go, ko go mi łu je my i że by śmy nie zo sta li od nie go odłą -
cze ni; po wo du je ta kże, że go czci my; w przy szło ści zaś bę dzie po wo do wa -
ła, że bę dzie my czci li, kie dy nie bę dzie my się oba wia li od dzie lić się, al bo
ob ra zić. A więc te raz w anio łach i świę tych du szach nie ma lę ku od dzie le -
nia al bo ob ra że nia, i w nas w  przy szło ści nie bę dzie, lecz cześć, któ ra jest
mi lo ścią zmie sza ną z pod da niem; któ ra by ła ta kże w Chry stu sie, jak mó wi
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h Za Sum ma sen ten tia rum, III,17 (PL 171,1144 C; 176,115 C), Mistrz po wo łu je się na
sło wa Be dy w Glos sa or di na ria do Prz 1,7 (u Mi ko ła ja z Li ry, III,309 C). Zo bacz ta kże 
Hugo na, De sa cra men tis, II,13,4 (PL 176,527 D).

831 Com men ta ria su per Pa ra bo las Sa lo mo nis, I, roz dział 1 (PL 91,939 C); mia no wi cie
do Prz 1,7.

832 1 J 4,18.
833 1 Kor 13,8.
i Sło wa Au gu sty na z Glos sa do Ps 5,8 (PL 191,99 C).

834 Enar ra tio in Psal mum 5,8, n. 9 (PL 36,87; CCL 38,23n).
k Opis czci wy da je się zło żo ny z Sum ma sen ten tia rum, III,17: „Tam bę dzie bo jaźń,

miano wi cie cześć. Na dwo je bo wiem w sa mym Bo gu zwró cą uwa gę, ma je stat i do broć: 
z ma je sta tu cześć, z do bro ci mi łość. Prze to ma je sta tu bę dą się oba wiać, to zna czy bę dą mu
ze czcią pod da ni” (PL 171,1144 D; 176,115 D – 116 A).



Apo stoł w Li ście do He braj czy ków,835 mó wiąc o Chry stu sie: Wy słu cha ny
zo stał dzię ki swej ule gło ści. – Nie któ rzy jed nak twier dzą, że bo jaźń tyl ko
co do skut ku jest w Chry stu sie i anio łach.

Roz dział 4l (126).

1. Peł ne roz ró żnie nie bo jaź ni. A po nie waż nad cho dzi miej sce roz pra -
wia nia o bo jaź ni, trze ba wie dzieć, że są czte ry bo jaź nie, mia no wi cie świa -
to wa czy li [193] ludz ka, słu żeb na, po cząt ko wa, czy sta al bo sy now ska czy
przy ja ciel ska. – Ka sjo dor.836 Bo jaźń ludz ka jest, jak mó wi Ka sjo dor, kie dy
„bo imy się cier pieć nie bez pie czeństw cia ła, al bo stra cić do bra świa to we”;
dla te go grze szy my. Ta bo jaźń jest zła, ją „na pierw szym stop niu opusz cza
się wraz ze świa tem”; Pan za ka zu je jej w Ewan ge lii mó wiąc:837 Nie bój cie
się tych, któ rzy za bi ja ją cia ło itd. – Au gu styn. Bo jaźń zaś słu żeb na jest,
jak mó wi Au gu styn,838 „gdy przez lęk pie kła po wstrzy mu je się czło wiek od
grze chu”, „któ ry boi się obec no ści sę dzie go i kar; i z bo jaź ni czy ni, co kol -
wiek do bre go czy ni: nie z bo jaź ni utra ty do bra wiecz ne go, któ re go nie kocha,
lecz z bo jaź ni cier pie nia zła, któ re go się lę ka. Nie boi się, by nie stra cił ob jęć
naj pięk niej sze go ob lu bień ca, lecz boi się, by nie zo stał po sła ny do pie kła.
Do bra jest ta bo jaźń i po ży tecz na”, cho ciaż nie wy star cza ją ca, przez nią „po -
wo li po wsta je zwy czaj spra wie dli wo ści.” – I na stę pu je mi łość począt ko wa,
kie dy „za czy na ko chać to, co by ło trud ne; i tak za czy na „być z mi ło ści wy klu -
cza na bo jaźń słu żeb na”. – A po tem na stę pu je bo jaźń czy sta, czy li przy ja ciel -
ska, „któ rą lę ka my się, by ob lu bie niec nie spóź nił się, nie od szedł, że by śmy
nie ob ra zi li, by śmy nie by li je go po zba wie ni. Ta bo jaźń po cho dzi z mi ło ści.
Ta wpraw dzie słu żeb na jest po ży tecz na, lecz nie trwa ją ca na wie ki wie -
ków,839 jak tam ta. „Bo jaźń Bo ża 840 jest to wa rzysz ką na wszyst kich stop niach.”
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835 Hbr 5,7.
l Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, 162-167, i 247; L. Ott,

Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur, 215-234; A. M. Land graf, Die Knech ti sche
Furcht, w Do gmen ge schich te, IV -1,276-371. – Nie do nas na le ży spla tać dzie je czte rech bo -
jaź ni. Pew ne pier wiast ki po da je Land graf, in ne bli ższe D. Van den Eyn de, Es sai chro no-
lo gi que sur l’oeu vre littéra ire de Pier re Lom bard, w Mi scel la nea Lom bar dia na, No va ra
1957,48-49. Po dział nie za cho dzi w rę ko pi sach Glos sa or di na ria do Ps 127,1 (Van den
Eynde, n. 17, s. 61; tak tra ku je w rkp. Laur. Plut. XVII,4, kar ta 179 ver so), ani w Glos sa
media Gil ber ta do te go uryw ka (rkp Laur. Plut. VII, d. 9, kar ty 160 ver so – 161 rec to). In ne
w na szym Wstę pie do to mu I, s. [54*]-[55*]. – Bez po śred nim źró dłem  nu me ru pierw szego
tego roz dzia łu jest Glos sa Mi strza do Ps 127,1 (PL 191,1161 D – 1162 D).

836 Su per psal mum (ru bry ka), to jest: In Psal mum 127, pro log (PL 70,931 B -C; CCL
98,1176).

837 Mt 10,28.
838 Enarratio in Psalmum 127,1, n. 7-8 (PL 37,1680nn; CCL 40,1871nn); gdzie wszystko

pra wie do słow nie, cho ciaż tu i tam  za czerp nię te jak po pa dło. 
839 Ps 18,10.
840 Ka sjo dor, jak wy żej, (931 C; 1176).



2. Po rów na nie po wy ższych. I zważ, że czte ry tu roz ró żnia się bo jaź -
nie, gdy wy że j841 Be da po wie dział, że są dwie. Lecz Be da opu ścił bo jaźń
ludz ką, a pod mia nem „słu żeb nej” ob jął dwie, któ re tu wy dzie li li śmy, mia -
no wi cie słu żeb ną i po cząt ko wą; przy ja ciel ską zaś na zwał „czy stą”.

3. Au gu styn ta kże otwar cie roz ró żnia bo jaźń słu żeb ną i czy stą, gdy wy -
ja śnia ten ury wek Li stu do Rzy mian:842 Bo ście nie otrzy ma li du cha nie wo -
li zno wu ku bo jaź ni, ale otrzy ma li ście Du cha przy bra nia za dzie ci Bo że,
tak mó wiąc:843 „Dwie bo jaź nie tu są oznaj mia ne: jed na, któ ra [194] jest 
w do sko na łej mi ło ści, mia no wi cie bo jaźń czy sta; dru ga, któ rej nie ma 
w mi ło ści, to jest słu żeb na, w któ rej cho ciaż wie rzy się Bo gu, to jed nak nie
w Bo ga; a je że li po wsta je do bro, jed nak nie do brze.” „Nikt bo wiem wbrew
wo li nie czy ni do brze, na wet je że li do bre jest to, co czy ni.”

Roz dział 5 (127).

1. Peł niej roz pra wia o czy stej i słu żeb nej, do ty ka jąc cza sem po -
cząt ko wej. – Au gu styn w IX Ho mi lia su per epi sto lam Io an nis. O tych
sa mych bo jaź niach sze rzej roz pra wia mó wiąc:844 „Ktoś za czął wie rzyć 
w dzień są du. Je że li za czął wie rzyć, za czął i bać się. Lecz kto jesz cze się boi,
nie ma do tąd uf no ści w dzień są du, nie ma w nim do tąd do sko na łej mi ło -
ści.”845 „Gdy by by ła w nim mi łość do sko na ła,846 nie bał by się. Do sko na ła
bo wiem mi łość uczy ni ła by do sko na łą spra wie dli wość, i nie mia ła by dla cze -
go by się ba ła, a na wet mia ła by dla cze go pra gnę ła by, aby mi nę ła nie pra -
wość a przy szło kró le stwo Bo że. (Tu do ty ka bo jaź ni po cząt ko wej.) Więc
bo jaź ni nie ma w mi ło ści.847 Lecz w któ rej mi ło ści? Nie w po cząt ko wej. 
W któ rej więc? W do sko na łej:848 Do sko na ła, po wia da, mi łość precz wy rzu -
ca bo jaźń. Więc niech za czy na bo jaźń, po nie waż po cząt kiem mą dro ści jest
bo jaźń Pań ska.849 Bo jaźń jakg dy by przy go to wu je miej sce dla mi ło ści; gdy
zaś mi łość za cznie miesz kać, wy pę dza na jest bo jaźń, któ ra przy go to wa ła jej
miej sce. Im bo wiem bar dziej ta ro śnie, tam ta się umniej sza; a gdy ona staje
się bar dziej we wnętrz na, bo jaźń wy pę dza na jest na ze wnątrz. Więk sza
miłość, mniej sza bo jaźń; mniej sza mi łość; więk sza bo jaźń.”
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841 W roz dzia le 3, n. 2.
842 Rz 8,15.
843 Mistrz po wta rza tu (bez ru bry ki) dwa uryw ki z Glos sa na Rz 8,15 (PL 191,1439 D); 

z któ rych pierw szy czy ta się czę ścio wo w De spi ri tu et lit te ra, roz dzia le 32, n. 56 (PL 44,236;
CSEL 60,213); dru gi zaś cho ciaż znaj du je się w Con fes sio nes, I, roz dział 12, n. 19 (PL 32,669;
CSEL 33,17), wzię ty jest ra czej z Sen ten tiae Pro spe ra z Akwi ta nii, n. 172 (173) (PL 45,1873;
51,451 C). Zo bacz : Dru ga Księ ga Sen ten cji, Dys tynk cja 40, n. 6.

844 In I Io an nis, roz pra wa 9, n. 2 (PL 35,2046).
845 Zo bacz: 1 J 4,17.
846 Au gu styn, In I Io an nis, roz pra wa 9, n. 4 (PL 35,2047). 
847 1 J 4,18.
848 1 J 4,18.
849 Ps 110,10; Syr 1,16; Prz 1,7.



2. Przy ta cza się po do bień stwo bo jaź ni słu żeb nej. „Je że li zaś nie ma
żad nej bo jaź ni,850 mi łość nie ma któ rę dy wejść. Jak wi dzi my, że przez włosie
wpro wa dza się len, kie dy coś się szy je: wło sie wcho dzi pierw sze; je że li nie
wyj dzie, len nie wej dzie; tak naj pierw bo jaźń zaj mu je du cha, jed nak bojaźń
tam nie zo sta je, po nie waż dla te go tam we szła, aby wpro wa dzić mi łość.”

3. Co wy da je się po wy ższe mu sprze ci wiać. Jest zaś in ne zda nie,851

któ re wy da je się te mu prze ciw ne, je śli nie ma po bo żne go ro zu mie ją ce go.
Po wie dzia no bo wiem w Psal mie:852 Bo jaźń Pań ska świę ta, trwa ją ca na
wie ki wie ków. Uka zu je nam pew ną bo jaźń wiecz ną lecz czy stą. A je że li on
nam uka zu je wiecz ną bo jaźń, czy prze czy mu ten List, któ ry rze cze:853 [195]
Bo jaź ni nie ma w mi ło ści, ale do sko na ła mi łość precz wy rzu ca bo jaźń?
To bo wiem po wie dzia ne jest przez Ja na, tam to po wie dzia ne jest przez
Dawi da. Ale nie my śl cie, że in ny jest Duch. Je że li je den dech dmie w dwa
fle ty, czy nie mo że je den Duch na peł nić dwóch serc i po ru szać dwóch języ -
ków? Je że li jed nym du chem, to jest jed nym tchem, na peł nio ne dwa fle ty
współ brz mią, czy dwa ję zy ki na peł nio ne Du chem Świę tym mo gą brzmieć
od mien nie? Co wię cej, jest tam pew ne współ brz mie nie, jest pew na zgo da;
lecz pra gnie słu cha cza gor li we go, a nie gnu śne go. – Oto Duch po ru szył
dwa ję zy ki i z jed ne go usły sze li śmy: Bo jaź ni nie ma w mi ło ści; z dru gie go
usły sze li śmy: Bo jaźń Pań ska czy sta, trwa ją ca na wie ki wie ków. Co to jest?
Od mien nie brzmią? Nie. Wy trzep uszy, zważ me lo dię. Nie bez po wo du
dodał tu czy sta, tam nie do dał; po nie waż jest ja kaś bo jaźń, któ ra zwie się
czy sta, jest zaś in na bo jaźń, któ ra nie na zy wa się czy sta. Roz ró żniaj my te
dwie bo jaź nie poj mij my współ brz mie nie fle tów. Ja kim spo so bem roz ró żni -
my?  – Niech zwa ża mi łość wa sza. Są lu dzie, któ rzy dla te go bo ją się Bo ga,
by nie ze słał do pie kła, by przy pad kiem nie pło nę li z dia błem w ogniu
wiecz nym. To jest bo jaźń, któ ra wpro wa dza mi łość; lecz tak przy cho dzi, by
wyjść: je że li bo wiem bo isz się Bo ga z po wo du kar, jesz cze nie ko chasz,
kogo tak się bo isz; nie pra gniesz do bra, lecz strze żesz się przed złem. 
Ale z te go, że strze żesz się zła, po pra wiasz się i za czy nasz pra gnąć do bra.
Gdy za czą łeś do bra pra gnąć, bę dzie w to bie bo jaźń czy sta. Co to jest bojaźń
czy sta? Oba wiać się, byś nie utra cił tych dóbr, oba wiać się, by Bóg nie
odszedł od cie bie. Gdy zaś bo isz się Bo ga, by cie bie nie opu ści ła je go
obecność, obej mu jesz go, pra gniesz nim się roz ko szo wać.”

Roz dział 6 (128).

1. Jak od le głe są dwie bo jaź nie uka zu je na przy kła dzie dwu nie -
wiast. – Au gu styn: „Nie mo żesz le piej wy ra zić,854 co za cho dzi mię dzy tymi
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850 Au gu styn, In I Io an nis, roz pra wa 9, n. 4 (PL 35,2047n). 
851 Au gu styn, ta mże, n. 5 (2048n).
852 Ps 18,10.
853 1 J 4,18.
854 Au gu styn, ta mże, n. 6 (PL 35,2049).



dwie ma bo jaź nia mi, niż gdy za ło żysz dwie nie wia sty za mę żne, z któ rych
jed ną usta wisz chcą cą po peł nić cu dzo łó stwo, lecz bo ją cą się, by nie zo stała
po tę pio na przez mę ża. Boi się mę ża, bo jesz cze ko cha nie pra wość. Dla tej
obec ność mę ża nie jest mi ła, lecz ucią żli wa; a je śli mo że ży je nie go dzi wie,
boi się mę ża, że by nie przy szedł. Ta cy są, któ rzy bo ją się dnia są du. – Zrób,
że dru ga ko cha mę ża, win na mu jest czy ste ob ję cia, nie chce zma zać się
żad ną cu dzo ło żną nie czy sto ścią; ta pra gnie obec no ści mę ża. Tam ta boi się
i ta się boi. Już więc niech zo sta ną za py ta ne, dla cze go się bo ją. Tam ta
powie: bo ję się mę ża, że by nie przy szedł; ta po wie: [196] bo ję się mę ża,
że by nie od szedł. Tam ta po wie: bo ję się mę ża, że bym nie zo sta ła po tę pio -
na; ta po wie: bo ję się mę ża, że bym nie zo sta ła opusz czo na. Weź to do serca,
a znaj dziesz bo jaźń, któ rą mi łość precz wy rzu ca, oraz in ną bo jaźń, czy stą,
trwa ją cą na wie ki wie ków.” Tam tą bo jaźń do sko na ła mi łość wy rzu ca
precz, „po nie waż tam ta bo jaźń ma udrę kę:855 drę czy ją świa do mość grze -
chów, uspra wie dli wie nie jesz cze się nie do ko na ło. Jest tam coś, co ła sko -
cze du cha, co kłu je, co pod nie ca. Ta bo jaźń pod nie ca, lecz wcho dzi mi łość,
któ ra uzdra wia to, co bo jaźń ra ni.” Bo jaźń czy sta „po wo du je bez pie czeń -
stwo w du szy.”

2. „Usły sze li śmy o dwu współ brz mią cych fle tach,856 Ja nie i Da wi dzie.
Tam ten mó wi o bo jaź ni Bo żej, cze go du sza boi się, by nie zo sta ła po tę pio -
na; ten o bo jaź ni, cze go du sza boi się, by nie zo sta ła opusz czo na. Tam ta
jest bo jaź nią, któ rą mi łość wy klu cza, ta jest bo jaź nią, któ ra trwa na wie ki
wie ków.” Oto w tych po wy ższych sło wach Au gu styn otwar cie wy ka zu je,
któ ra bo jaźń jest czy sta, a któ ra słu żeb na, i jak się ró żnią.

3.m Za zna czył w nich ta kże bo jaźń po cząt ko wą, któ ra nie w ca ło ści jest
słu żeb na, ani w ca ło ści czy sta, lecz jak by po śred nia. Ma coś ze słu żeb nej 
i coś z czy stej bo jaź ni. Po wo du je bo wiem, że słu ży się czę ścio wo z lę ku przed
ka rą, czę ścią z uko cha nia spra wie dli wo ści; przez nią bo imy się być ka ra ni 
i bo imy się ob ra zić. Ta bo jaźń jest w mi ło ści za czę tej, a nie do sko na łej; i na
ile ro śnie mi łość, na ty le umniej sza się ta bo jaźń: co do lę ku ka ry, to jest
co do te go, co po wo du je lęk ka ry i co do udrę ki su mie nia; bo na ile mi łu -
je my, na ty le mniej się bo imy. – Ta bo jaźń za pi sa na jest w tych sło wach
Augu sty na, gdzie nie za prze cza, iż bo jaźń jest w mi ło ści po cząt ko wej, lecz
do sko na łej. Cze go nie mo żna po wie dzieć o słu żeb nej, po nie waż jak on
powie dział wy żej,857 słu żeb na bo jaźń nie po zo sta je, gdy przy cho dzi mi łość;
i mi łość nie wcho dzi, je że li ta bo jaźń przed tem nie wy szła; i w tej bo jaź ni
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855 Ta mże, n. 4 (2048).
856 Ta mże, n. 8 (2051).
m Zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, II,13,5 (PL 176,528 C -D); i Sum ma sen ten tia rum,

III,17 (PL 171,1144 V; 176,115 B). Nu mer ten czę ścio wo za le ży od Glos sa do Psal mu 18,10,
gdzie mo wa o bo jaź ni po cząt ko wej, „któ rą słu ży się czę ścio wo z lę ku przed ka rą, czę ściowo
z uko cha nia spra wie dli wo ści” (PL 191,211 B).

857 Au gu styn, j.w., roz dział 5, n. 2.



nikt nie wie rzy w Bo ga, cho ciaż wie rzy Bo gu; ani nie czy ni do brze, cho ciaż
do bre jest co czy ni.858 Nie ma więc tej bo jaź ni w mi ło ści na wet za czę tej,
ponie waż ka żdy, kto ma mi łość, cho ciaż nie do sko na łą, i w Bo ga wie rzy 
i do brze czy ni do bro. [197] Dla te go nie jest słu żeb na ta bo jaźń, na któ rą
zga dza się, że jest w mi ło ści za czę tej, i o któ rej po wie dział, że przy wzroście
mi ło ści się umniej sza; lecz jest to bo jaźń po cząt ko wa, któ rej nie przeczy,
że jest w mi ło ści, chy ba, że mi łość jest do sko na ła.

Roz dział 7 (129).

1. Że bo jaźń słu żeb na i po cząt ko wa zwie się po cząt kiem mi ło ści,
lecz roz ma icie. Trze ba jed nak wie dzieć, że obie bo jaź nie, mia no wi cie słu -
żeb na i po cząt ko wa, w ró żnych uryw kach Pi sma Świę te go zwą się po cząt -
kiem mą dro ści;859 i stwier dzisz, że tak jest, je że li sta ran nie zba dasz uryw ki
Pi sma, w któ rych jest wzmian ka o bo jaź ni Pań skiej.

2.  Z in nej jed nak za sa dy i od mien nej przy czy ny słu żeb na na zy wa się po -
cząt kiem mą dro ści, a z in nej po cząt ko wa. Słu żeb na bo wiem dla te go zwie
się po cząt kiem mą dro ści, po nie waż przy go to wu je miej sce mą dro ści i pro -
wa dzi do mą dro ści: lecz jed nak nie po zo sta je z nią, a na wet wy cho dzi na
ze wnątrz.860 Po cząt ko wa zaś zwie się po cząt kiem mą dro ści, po nie waż jest
w za czę tej mą dro ści: gdy ktoś ją za czy na mieć, za czy na mieć mą drość i mi -
łość. Stąd też jest, że obie bo jaź nie na zy wa ją sie po cząt ko we; co mo żesz
zna leźć po ró żnych miej scach Pi sma. Obie ta kże bo jaź nie zwą się cza sem
słu żeb ne,861 po nie waż ta po cząt ko wa, któ ra jest w za czę tej mi ło ści, ma coś
ze słu żeb nej, mia no wi cie lęk ka ry; tak jak coś ma z czy stej, mia no wi cie, 
że boi się ob ra zić i być odłą czo na.

Roz dział 8 (130).

1. O tym co mó wi Au gu styn, że czy sta bo jaźń jest wiecz na. To rów -
nież trze ba sta ran nie za zna czyć, co Au gu styn mó wi w po wy ższych, że czysta
bo jaźń jest wiecz na.862 Po twier dzo ny jest przez to po wy ższy po gląd,863 mia -
no wi cie, że duch bo jaź ni bę dzie w przy szło ści, tak jak i in ne da ry Ducha
Świętego; lecz nie będzie miał wszystkich tych zastosowań, które ma obecnie:
bę dzie bo wiem wte dy po wo do wał, że bę dzie my czci li Bo ga, a nie ba li się,
iż zo sta nie my od da le ni al bo po zba wie ni.
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858 Sen ten cje, Księ ga III, Dys tynk cja 34, roz dział 4, n. 3.
859 Zo bacz: Ps 110,10; Prz 1,7; Prz  9,10: Po cząt kiem mą dro ści bo jaźń Pań ska.
860 Zo bacz sło wa Be dy, wy żej, roz dział 3, n. 2.
861 Zo bacz wy żej, roz dział 4, n. 2; roz dział 6, n. 3.
862 Roz dział 5, n. 3,
863 Tu wy żej, ro dzia ły 2-3.



2. Bo jaźń ta by ła więc i w Chry stu sie,864 lecz zgod nie z tym za sto so wa -
niem, któ re bę dzie mia ła w przy szło ści w świę tych. Chry stus bo wiem nie
bał się, że zo sta nie od dzie lo ny, al bo ob ra zi Bo ga, lecz je go nad wszyst kich
czcił.865

[198] Roz dział 9 (131).

1. Czy bo jaźń ka ry, któ ra by ła w Chry stu sie, by ła słu żeb na, al bo
za cząt ko wa, al bo in na. Sko ro zaś w Chry stu sie by ła bo jaźń ka ry,866 py ta
się, czy ta bo jaźń by ła świa to wa, al bo słu żeb na, al bo za cząt ko wa. – Na co
od po wia da my, że żad nej z nich nie by ło w Chry stu sie, po nie waż świa to wa
jest zła, jak wy żej po wie dzia no,867 i „na pierw szym stop niu ze świa tem,
opusz cza na”; słu żeb nej zaś, al bo za cząt ko wej nie ma w miło ści do sko na -
łej; żad na więc z tych bo jaź ni nie ist nia ła w Chry stu sie.

2. Ja ka więc by ła ta bo jaźń, któ rą lę kał się ka ry? Bo jaźń ta mo że zwać się
przy ro dzo na, al bo ludz ka, któ ra jest we wszyst kich lu dziach, któ rą lę ka się
śmier ci i boi się ka ry. A na zy wa się ta bo jaźń przy ro dzo na, nie po nie waż
przy pa da czło wie ko wi z na tu ry, ja ka pier wot nie zo sta ła usta no wio na, bo
ta bo jaźń nie by ła zro śnię ta z czło wie kiem, ani z dóbr przy ro dzo nych; lecz
po nie waż z ze psu tej przez grzech na tu ry przy szła do wszyst kich, wro sła 
w czło wie ka jak by by ła przy ro dzo na. I ta bo jaźń jest skut kiem grze chu, 
jak zo sta ło po wie dzia ne.868

DYS TYNK CJA XXXV

Roz dział 1 (132).

1. W ja ki spo sób ró żni się mą drość i wie dza. Po po wy ższym sta ran -
nie trze ba roz wa żyć, w czym ró żni się mą drość od wie dzy.

2. Au gu styn w XIV księ dze De Tri ni ta te. – Okre śle nie mą dro ści we -
dług fi lo zo fów. Au gu styn o tym tak mó wi:869 „Fi lo zo fo wie roz pra wia ją cy
o mą dro ści okre śli li ją mó wiąc: Mą drość jest zna jo mo ścią rze czy ludz kich
i Bo żych. Ja rów nież nie prze czę, że po zna nie obu rze czy, to jest Bo żych 
i ludz kich, mo żna na zwać mą dro ścią i wie dzą.”
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864 O czym wy żej, roz dział 3, n. 4.
865 Hbr 5,7: Wy słu cha ny zo stał dla swej po bo żno ści. Zo bacz: Glos sa Mi strza do te go

uryw ka (PL 192,437 B).
866 O któ rej wy żej. Dys tynk cja 15, roz dział 2.
867 Tu, na po cząt ku roz dzia łu 4, n. 1, z Ka sjo do ra.
868 Zo bacz wy żej: Dys tynk cja 16, roz dział 1, n. 2.
869 Roz dział 1, n. 3 (PL 42,1037; CCL 50A,423). O po da nym okre śle niu zo bacz: Au gu -

styn, Con tra Aca de mi cos, I, roz dzia ły 6-7 (PL 32,914nn; CSEL 63,16-19).



3. Ró żni ca mą dro ści i wie dzy we dług teo lo gów. „Le cz870 we dług roz -
ró żnie nia Apo sto ła, w któ rym mó wi się:871 Jed ne mu do sta je się mo wa
mądro ści, [199] dru gie mu mo wa umie jęt no ści, to okre śle nie na le ży po -
dzie lić: aby zna jo mość rze czy Bo żych zwa na by ła ści śle mą dro ścią, zna jo -
mość zaś ludz kich otrzy ma ła ści śle mia no wie dzy. Bo za iste nie wszyst ko,
co przez czło wie ka mo że być zna ne w rze czach ludz kich, gdzie wie le jest
zbęd nej pu sto ty i szko dli wej cie ka wo ści, przy pi su ję tej wie dzy, lecz to tylko,
przez co zba wien na wia ra, któ ra pro wa dzi do praw dzi wej szczę śli wo ści,
rodzi się, odży wia, bro ni, wzmac nia; bar dzo wie lu wie rzą cych nie po sia da
tej wie dzy, cho ciaż wie lu ma sa mą wia rę.  Czym in nym bo wiem jest
wiedzieć tyl ko to, w co czło wiek po wi nien wie rzyć, aby osią gnąć ży cie
szczę śli we; czym in nym jest wie dzieć ja kim spo so bem to i po bo żnym
poma ga i prze ciw ko nie zbo żnym jest bro nio ne: co wła snym sło wem zwane
jest wie dzą.”

4.n Au gu styn. Rów nież o tych dwóch cno tach ta nże Au gu styn, uka zu -
jąc ró żni cę mię dzy ni mi, mó wi o Psal mie:872 „Ró żni się mą drość od wie dzy,
jak świad czy świę ty Hiob, któ ry w pe wien spo sób jed no i dru gie okre śla jąc
po wia da:873 Mą dro ścią jest bo jaźń Pań ska, wie dzą zaś wa ro wać się złego.”
„Ja ko bo jaźń Bo żą przy to czył tu kult Bo ga: któ ry po grec ku zwie się „the o-
se bia”, „któ ry jest w po zna niu i umi ło wa niu te go, co za wsze jest i po zo staje
nie zmien nie, co jest Bo giem. Po wścią gać się zaś od złe go to zna czy wśród
złe go na ro du 874 roz trop nie się ob ra cać.”

5. Au gu styn w XII księ dze De Tri ni ta te. Ten sam ta kże wy raź nie
rozró żnia jąc mię dzy ty mi dwie ma, mó wi:875 „Dzia ła nie, któ rym do brze uży -
wa my rze czy do cze snych, ró żni się od kon tem pla cji rze czy wiecz nych i przy -
pi su je my je wie dzy, a ją mą dro ści. Cho ciaż i ona, któ ra jest mą dro ścią, mo że
być na zwa na wie dzą, jak mó wi Apo stoł, gdzie po wia da:876 Te raz po zna ję
po czę ści. To po zna nie chce za iste poj mo wać ja ko wie dzę kon tem pla cji
Boga. W tym więc jest ró żni ca, po nie waż do kon tem pla cji mą drość, do dzia -
ła nia zaś wie dza na le ży.” – Oto otwar cie wy ka za ne zo sta ło, czym ró żni się
duch mą dro ści i duch wie dzy, mia no wi cie: aby mą drość przy zna na by ła
rze czom Bo żym, a wie dza ludz kim.”877
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870 Au gu styn, De Tri ni ta te, XIV, roz dział 1, n. 3 (PL 42,1037; CCL 50A,423n).
871 1 Kor 12,8.
n Po wa ga Au gu sty na zło żo na jest z Glos sa do Psal mu 135,9 (PL 191,1197 B) oraz na 1 Kor

12,8 (PL 191,1652 C -D).
872 Enar ra tio in Psal mum 135,9, n. 8 (PL 37,1759n; CCL 40,1962).
873 Hi 28,28 w prze kła dzie Au gu sty na.
874 Flp 2,15.
875 Roz dział 14, n. 22 (PL 42,1009n; CCL 50,375).
876 1 Kor 13,12.
877 Au gu styn, De Tri ni ta te, XIII, roz dział 19, n. 24 (PL 42,1033; CCL 50A,415n).



[200] 6.o Au gu styn w XIII księ dze De Tri ni ta te. I jak uczy Au gu -
styn,878 „obie uzna je my w Chry stu sie”, mia no wi cie i rzecz Bo żą i rzecz ludz -
ką, i dla te go ma my o nim mą drość i wie dzę. „Gdy bo wiem czy ta się:879

Sło wo cia łem się sta ło, w Sło wie poj mu je się praw dzi we go Sy na Bo że go,
w cie le uzna je się praw dzi we go sy na czło wie cze go”. Rów nież gdy mó wi
się: Wi dzie li śmy peł ne ła ski i praw dy, ła skę od no si my do wie dzy a praw -
dę do mą dro ści”, po nie waż w Chry stu sie wie dza i mą drość by ły w peł ni,880

a my wie dzę i mą drość ma my o nim, któ ry jest Bo giem i czło wie kiem.

Roz dział 2 (133).

1. W czym ró żni się mą drość od umy słu. Po wy ka za niu ró żni cy mię -
dzy wie dzą i mą dro ścią, zo bacz my, co za cho dzi mię dzy mą dro ścią i umy -
słem. – W tym ró żni się tych dwo je, że mą drość ści śle jest o wiecz nych, dą ży
do kon tem pla cji praw dy od wiecz nej; poj mo wa nie zaś nie tyl ko jest wiecz -
nych, lecz ta kże rze czy nie wi dzial nych i du cho wych po wsta łych cza so wo.
Przez nie bo wiem roz wa ża na jest i naj wy ższa na tu ra, któ ra uczy ni ła wszyst -
kie na tu ry, to jest Bo ska; i po zna wa ne te, któ re są po niej, na tu ry du cho -
we i nie wi dzial ne, jak anio ło wie i wszyst kie do bre po ru sze nia du szy. W tym
więc jest ró żni ca: po nie waż mą dro ścią tyl ko Stwór ca jest po zna wa ny, umy -
słem zaś i Stwór ca i pew ne stwo rze nie. Rów nież umy słem uj mu je my tyl ko
to, co da się po jąć, mą dro ścią zaś nie tyl ko chwyta my to, co wy ższe, lecz
ta kże po znany mi się roz ko szu je my.

2. Jak ró żnią się: wie dza, poj mo wa nie, mą drość. Tak więc mo żna
roz ró żnić tych tro je, mia no wi cie wie dzę, poj mo wa nie i mą drość: wie dza
zdol na jest do brze kie ro wać rze cza mi do cze sny mi i do brze ob ra cać się
między zły mi; poj mo wa nie za sta na wiać się nad Stwór cą i nie wi dzial ny mi
stwo rze nia mi; mą drość zaś kon tem plo wać sa mą wiecz ną praw dę i roz ko -
szo wać się.

[201] Roz dział 3 (134).

1. Że ro zum i umie jęt ność, o któ rych tu jest mo wa, to nie te, któ -
re czło wiek ma na tu ral nie. I trze ba za zna czyć, że ro zum i umie jęt ność,
któ re zwa ne są da ra mi Du cha Świę te go, od mien ne są od umy słu i wie dzy,
któ re na tu ral nie ist nie ją w du szy czło wie ka. Te bo wiem są cno ta mi, któ re
przez ła skę wle wa ne są do dusz wier nych, aby przez nie do brze ży li; 
tamte czło wiek ma na tu ral nie z do bro dziej stwa dzie ła stwo rze nia, jed nak
od Bo ga. Przez te zaś cno ty, któ re zwą się da ra mi Du cha Świę te go, tam te
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o Nu mer 6 i za koń cze nie nu me ru 5. Zo bacz: Glos sa na Kol 2,3 (PL 192,269 B -C); gdzie
ta kże, tro chę wy żej, krót ko mó wi się o za gad nie niu roz pa try wa nym w roz dzia le na stęp nym.

878 Ta mże, gdzie i na stęp ne, czę ścio wo lub pra wie do słow nie.
879 J 1,14; zo bacz wy żej, Dys tynk cja 6, roz dział 2, n. 2.
880 Zo bacz wy żej: Dys tynk cja 14, roz dział 1, n. 3-5.



przy ro dzo ne są prze kształ ca ne i wspie ra ne: jak na przy kład umysł przy ro -
dzo ny, za ciem nio ny grze chem, przez pew ną cno tę i ła skę, któ ra zwie się
du chem ro zu mu, prze kształ ca ny jest i wspie ra ny do poj mo wa nia; tak i przez
tę cno tę, któ ra zwie się du chem mą dro ści, wspie ra ny jest i dźwi ga ny rozum
du cha do kon tem pla cji i roz ko szy od wiecz nej praw dy.

2. Że mą drość ta jest Bo ża, ale nie jest ta, któ rą Bóg jest. – Au gu -
styn w XIV księ dze De Tri ni ta te. To ta kże na le ży wie dzieć, że mą drość
o któ rej te raz mó wi my, nie jest „tą mą dro ścią Bo ga, jak mó wi Au gu styn,881

któ rą Bóg jest, lecz mą dro ścią czło wie ka; jed nak praw dzi wą, któ ra jest
według Bo ga, i jest je go praw dzi wym i wła ści wym kul tem.” Je że li więc
„duch czło wie ka czci Bo ga,882 do cze go prze zeń zo stał uzdol nio ny i cze go
mo że być uczest ni kiem, sam sta je się mą dry; a nie wła snym świa tłem, lecz
uczest nic twem w owym naj wy ższym świe tle sta je się mą dry. Więc ta mą -
drość czło wie ka ta kże jest Bo ga; jed nak nie tak jest Bo ga, by nią Bóg był
mądry: bo nie jest mądry uczestnictwem w niej, jak duch uczestnictwem w Bogu.
Tak też spra wie dli wość zwie się Bo ża,883 nie tyl ko ta, któ rą sam jest spra -
wie dli wy, lecz ta kże ta, któ rą da je czło wie ko wi, gdy nie zbo żne go uspra wie -
dli wia.”

[202] DYS TYNK CJA XXXVIP

Roz dział 1 (135).

1. O po wią za niu cnót, któ re się nie roz dzie la ją. Zwy kło się ta kże
pytać, czy cno ty tak są ze so bą po wią za ne, że nie mo gą być po sia da ne przez
ko goś od dziel nie, lecz kto ma jed ną, ma wszyst kie. – Hie ro nim, Su per
Isa iam. O tym mó wi Hie ro nim:884 „Wszyst kie cno ty do sie bie przy le ga ją, 
i ko mu jed nej brak, wszyst kich mu brak”; kto więc ma jed ną, ma wszystkie.

2.r Co jest za iste praw do po dob ne. Sko ro bo wiem mi łość jest mat ką
wszyst kich cnót,885 w kim kol wiek jest ta mat ka, mia no wi cie mi łość, ta kże
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881 Roz dział 1, n. 1 (PL 42,1035; CCL 50A,421).
882 Au gu styn, ta mże, roz dział 12, n. 15 (1048; 443).
883 Zo bacz: Rz 10,3.
P Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, 251-255; o za gad nie niu

przed Mi strzem, zo bacz: Abe lard, Sic et non, roz dział 137 (PL 178,1570 C – 1574 B); senten -
cje szko ły An zel ma, w O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V, n. 425, p. 293; po Mi strzu, zo bacz:
O. Lot tin, La con ne xion des ver tus chez sa int Tho mas et ses prédéces seurs, w Psy cho lo gie
et mo ra le, III -1,195-252.

884 Glos sa in ter li ne aris do Iz 56,1: I czyń cie spra wie dli wość: „Wszyst kie cno ty... Wszyst -
kie bo wiem do sie bie przy le ga ją, że ko mu jed nej brak, wszyst kich mu brak” (u Mi ko ła ja 
z Li ry, IV,92 ver so); z Hie ro ni ma do te go uryw ka (PL 24[1845]538; CCL 73A,629). Zo bacz
ta kże Hie ro ni ma: In Isa iam, 16,11 (PL 24,238 C; CCL 73,264).

r Po wa ga Au gu sty na z Glos sa na Rz 13,10 (PL 191,1508 D – 1509 A).
885 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 23, roz dział 3, n. 2.



wszy scy jej sy no wie, to jest cno ty, słusz nie wie rzy się, iż są. – Au gu styn,
Su per Io an nem. Stąd Au gu styn:886 „Gdzie mi łość jest, cze go mo gło by bra -
ko wać? Gdzie zaś nie ma, co mo gło by po móc?” – Au gu styn, Ad Hie ro ny -
mum: „Dla cze go więc nie mó wi my,887 że kto ma tę cno tę, ma wszyst kie,
sko ro wy peł nie niem Pra wa jest mi łość?888 Im ona bar dziej jest w czło wie -
ku, tym bar dziej jest ob da rzo ny cno tą; im zaś mniej, tym mniej jest cno ty;
a kie dy mniej jest cno ty, tym bar dziej jest wa da.”

Roz dział 2 (136).

1. Czy wszyst kie cno ty jed na ko wo są, w kim kol wiek są. Czy zaś ktoś
wszyst kie cno ty jed na ko wo po sia da, czy jed ne bar dziej w kimś pa ła ją, in ne
mniej, to jest py ta nie.

[203] 2. Nie któ rym bo wiem wy da je się,889 że jed ne bar dziej, in ne mniej
są przez ko goś po sia da ne, jak w Hio bie gó ro wa ła cier pli wość, w Da wi dzie
po ko ra, w Mo jże szu ła god ność. Oni też zga dza ją się, że ktoś wię cej za słu -
gu je przez ja kąś jed ną cno tę niż przez in ną, tak jak peł niej ją po sia da niż
in ną. Mó wią jed nak, że nie za słu gu ją wię cej przez ja kąś, niż przez mi łość,
i ja kaś peł niej przez ko goś nie jest po sia da na, niż mi łość. Mó wią więc, że
jed ne bar dziej, in ne mniej w kimś są, lecz żad na nie jest peł niej od mi łości,
któ ra in ne ro dzi. I mó wią,890 że one są wie lo ma ob li cza mi, któ re Apo stoł
wspo mi na mó wiąc: z wie lu osób o wie lu ob li czach itd.

3.s In ni praw dzi wiej mó wią, że wszyst kie cno ty i ra zem i rów no ist nie ją
w kim kol wiek są, aby kto w jed nej był rów ny dru giej, we wszyst kich był 
z nią rów ny. – Au gu styn w VI księ dze De Tri ni ta te. Stąd Au gu styn:891

„Cno ty, któ re są w du chu czło wie ka, cho ciaż ka żda in nym i in nym spo so -
bem jest poj mo wa na, w ża den jed nak spo sób nie roz dzie la ją się wza jem:
by ci, któ rzy są rów ni, na przy kład, w mę stwie, rów ni by li i w roz trop no ści
i spra wie dli wo ści i umiar ko wa niu. Gdy byś bo wiem po wie dział, że rów ni
są oni w mę stwie, lecz ten wy bi ja się roz trop no ścią, wy ni ka, że mę stwo
tam te go jest mniej roz trop ne; a przez to i w mę stwie nie są rów ni, po nie -
waż mę stwo te go jest roz trop niej sze. I tak znaj dziesz co do in nych cnót,
je że li prze bie gniesz wszyst kie tym sa mym spoj rze niem.
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886 In Io an nem 15,12, roz pra wa 83, n. 3 (PL 35,1846; CCL 36,536).
887 Epi sto la 167, roz dział 3, n. 11.
888 Zo bacz: Rz 13,10: wy peł nie niem Pra wa jest mi łość.
889 O tym po glą dzie i przy to czo nych przy kła dach zo bacz: Hie ro nim, Dia lo gus con tra

Pela gia nos, I, n. 18-19 (PL 23[1845]512 B -C); Grze gorz, Mo ra lia, XXVII, roz dział 10, n. 17
(PL 76,407 D -409 A); któ rzy jed nak, jak się zda je, nie by li zna ni Mi strzo wi.

890 Ich wy po wiedź Mistrz przy ta cza w Glos sa na 2 Kor 1,11: O wie lu ob li czach: „to jest
o roz ma itych za słu gach i ró żnych cno tach, jak ob li czem Hio ba by ła cier pli wość, ob li czem
Da wi da po ko ra, ob li czem Mo jże sza ła god ność” (PL 192,12 C).

s In ni, jak sam Lom bard w ka za niu 16, In ra mis pal ma rum (PL 171,497 A).
891 Roz dział 4, n. 6 (PL 42,927; CCL 50,233n).



4. Z te go ja śnie je, że wszyst kie cno ty nie tyl ko są po wią za ne, lecz ta kże
rów ne w du chu czło wie ka. Gdy więc mó wi się, że ktoś wy bi ja się ja kąś
cnotą, jak Abra ham wia rą, Hiob cier pli wo ścią, trze ba to przy jąć zgod nie 
z za sto so wa nia mi ze wnętrz ny mi, al bo w po rów na niu z in ny mi ludź mi. 
Bo al bo naj bar dziej oka zu je spraw ność po ko ry, al bo szcze gól nie wy ko nuje
akt wia ry, czy któ rejś z po zo sta łych cnót: stąd mó wi się, że nią nad in nych
sły nie,  al bo wśród in nych lu dzi wy jąt ko wo się wy bi ja.

5. Au gu styn, Ad Hie ro ny mum. Zgod nie z tym spo so bem, czy li [204]
we dług isto ty czy nów ze wnętrz nych, Au gu styn gdzieś in dziej po wia da,892

że w kimś jed na cno ta jest bar dziej, dru ga mniej, i jed na jest, a dru giej nie
ma. Mó wi bo wiem tak: „Ze wspa nia łej twej roz pra wy wy star cza ją co oka za -
ło się, że nie spodo ba ło się na szym au to rom, a na wet sa mej praw dzie, 
iż wszyst kie grze chy są rów ne, na wet je że li to praw dzi we jest o cno tach.
Bo cho ciaż praw dą jest,893 że ten, któ ry ma jed ną, ma wszyst kie cno ty, 
a ten, kto jed nej nie ma, nie ma żad nej, nie tak rów ne są grze chy. Bo gdzie
nie ma żad nej cno ty, nie ma nic pra we go, a jed nak nie dla te go jest nik -
czem niej szy od nik czem ne go i prze wrot niej szy od prze wrot ne go. Je że li zaś,
co my ślę, iż jest praw dziw sze i z Pi smem Świę tym zgod niej sze, za mia ry
duszy są ta kie jak człon ki cia ła, (nie że wi dzia ne w miej scach, lecz że od -
czu wa ne w uczu ciach), a je den jest bar dziej oświe co ny, in ny mniej, jesz -
cze in ny w ogó le po zba wio ny świa tła: za iste jak ka żdy oświe ce niem tkli wej
mi ło ści jest wzru szo ny: w jed nym czy nie bar dziej, w in nym mniej, w ja kimś
wca le, tak mo żna po wie dzieć, że jed ną cno tę ma, a dru giej nie ma; i jed ną
ma bar dziej, in ną mniej. Bo słusz nie mo że my mó wić „w tym więk sza jest
mi łość niż w tam tym”; oraz „tro chę w tym, w tam tym nic”, gdy cho dzi 
o mi łość, któ ra jest życz li wo ścią. I w jed nym czło wie ku, że ma więk szą wsty -
dli wość niż cier pli wość; i więk szą dziś niż wczo raj, je że li po stę pu je; i jesz -
cze nie ma po wścią gli wo ści, a ma nie ma łe mi ło sier dzie. A bym ogól nie 
i krót ko ujął, ja kie mam po ję cie cno ty: Cno ta jest mi ło ścią, któ rą mi łu je się
to, co mi ło wać na le ży. Jest ona w jed nych więk sza, w in nych mniej sza,
jeszcze w in nych jej brak; naj peł niej sza zaś, któ ra już nie mo że ro snąć, jak
dłu go czło wiek tu ży je, w ni kim.”

6. Tu wy da je się oznaj miać, że mo żna w ten spo sób mó wić, iż ktoś bar -
dziej ma jed ną cno tę niż dru gą, po nie waż bar dziej po ru szo ny jest przez
mi łość w czy nie jed nej cno ty niż dru giej; i dla ró żni cy czy nów mo żna
mówić, że ma te cno ty mniej lub bar dziej; a któ rejś nie ma, cho ciaż jed nak
ma wszyst kie ra zem i jed na ko wo co do spraw no ści du cha, al bo isto ty
każdej, w czy nie zaś jed ną bar dziej, in ną mniej, jesz cze in nej na wet nie ma,
jak mąż spra wie dli wy ko rzy sta jąc z ma żeń stwa, nie ma po wścią gli wo ści 
w czy nie, któ rą jed nak ma w spraw no ści.
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892 Epi sto la 167, roz dział 2, n. 4 (PL 33,735; CSEL 44,592).
893 Ta mże, roz dział 4, n. 14-15 (PL 33,738n; CSEL 44,601n); o tym za gad nie niu nie ma

nic u Flo ru sa na 2 Kor 1,11.



7. Au gu styn: „Dla cze go więc grze chy nie zwą się rów ne?894 Mo że [205]
dla te go, że bar dziej wbrew mi ło ści dzia ła, kto cię żej grze szy, a mniej, kto
lżej. Nikt bo wiem nie grze szy, jak tyl ko dzia ła jąc wbrew tej, któ ra jest wypeł -
nie niem Pra wa.895 Dla te go słusz nie się mó wi: Kto w jed nym upa da, stał
się wi nien wszyst kie go.896 To zna czy dzia ła prze ciw mi ło ści, od któ rej
wszyst ko za le ży.”

Roz dział 3 (137).

1. Po wta rza o mi ło ści, by do dać ja kim spo so bem ca łe pra wo od
niej za le ży. Sko ro dwa są przy ka za nia mi ło ści, na któ rych, jak wy żej po -
wie dzia no,897 ca łe Pra wo za wi sło i pro ro cy,898 trze ba za sta no wić się, jak to
jest, sko ro w Pra wie i Pro ro kach wie le by ło na ka zów ob rzę do wych, któ re
gdy by na le ża ły do uświę ce nia mi ło ści, wy da je się nie po win ny jesz cze ustą -
pić. Po nie waż zaś nie dla uspra wie dli wie nia, któ re go do ko nu je mi łość,
zosta ły usta no wio ne, lecz ja ko fi gu ra przy szło ści i na ło żo ne ja ko cię żar,899

dla te go gdy za ja śnia ła praw da, ustą pi ły jak cień.900 Jed nak i te ob rzę do we,
we dług du cho we go poj mo wa nia, któ re za wie ra ją, i wszyst kie mo ral ne od -
no szą się do mi ło ści. Wszyst kie bo wiem na le żą do dzie się cior ga przy ka zań,
za pi sa nych na ta bli cach,901 gdzie za war ta jest su ma wszyst kich, z któ rych
po zo sta łe wy pły wa ją; tak jak w ka za niu Pa na 902 osiem cnót wy prze dza, do
któ rych po zo sta łe się od no szą. I jak do dzie się cior ga przty ka zań De ka lo gu
od no szą się in ne, tak tych dzie się cio ro do dwóch przy ka zań mi ło ści.903

Wszyst kie więc na le żą do dwóch przy ka zań mi ło ści, po nie waż przez mi łość
się speł nia ją i do mi ło ści ja ko do ce lu win ny być od no szo ne.904

2.t Au gu styn w księ dze De do ctri na chri stia na. Dla te go Au gu styn:905

„Ca łą wiel kość i ob szer ność Bo żych Wy po wie dzi po sia da mi łość, któ rą
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894 Epi sto la 167, roz dział 5, n. 16-17 (PL 33,739n; CSEL 44,603n).
895 Rz 13,10.
896 Jk 2,10.
897 W roz dzia le 1 oraz w Dys tynk cji 27, roz dział 2.
898 Mt 22,40.
899 Zo bacz: Hbr 10,1; Dz 15,28.
900 Zo bacz: Kol 2,16-17.
901 O przy ka za niach mo wa jest w na stęp nej Dys tynk cji.
902 Mt 5,3-12.
903 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 27, roz dział 2.
904 Zo bacz: Rz 13,10: Wy peł nie niem te dy Za ko nu jest mi łość; 1 Tm 1,5: A ce lem przy -

ka za nia jest mi łość.
t Pierw sza po wa ga z Glos sa na 1 Tm 1,5 (PL 192,328 D – 329 D), gdzie już, mo że 

z błęd ne go po ło że nia ru bry ki we wła snym eg zem pla rzu Flo ru sa, przy pi su je się Au gu sty no -
wi w Li ber de do ctri na chri stia na. W ory gi na le Flo ru sa jest ru bry ka po praw niej sza Z ka za -
nia o chwa le mi ło ści (ko lum na 698); ja kiś wy ją tek księ gi De do ctri na na stę pu je nie co ni żej.
– Dru ga po wa ga, z tej sa mej Glos sa (PL 192,329 C); ta po wa ga ad Ana sta sium, z Glos sa na
1 Tm 1,8 (PL 191,331 A); ostat nia po wa ga, na 1 Tm 1,5 (PL 192,329 B); wszyst kie zaś za -
czerp nię te są z Flo ru sa, ko lum na 698, 699, 701 i zno wu 699.

905 Ra czej: Ser mo 350, n. 2 (PL 39,1534); o je go au ten tycz no ści zo bacz PLS (Pa tro lo giae
La ti nae Sup ple men tum) 2,402.



miłu je my Bo ga i bliź nie go, któ ra jest ko rze niem wszy - [206] stkich dóbr.
Stąd Praw da rze cze:906 Na tym dwoj gu przy ka zań ca ły Za kon za wisł i Pro -
ro cy. Je że li więc brak cza su, by prze szu kać wszyst kie świę te Stro ny, roz wi -
nąć wszyst kie splo ty mów, trzy maj mi łość, gdzie za wi sły wszyst kie,” bo
do sko na łość jest ce lem wszyst kie go. – Au gu styn w En chi ri dion: „Wte dy
bo wiem i przy ka za nia i ra dy po praw nie są wy ko ny wa ne,907 gdy od no szo ne
są do mi ło wa nia Bo ga, a bliź nie go dla Bo ga. Co zaś z lę ku ka ry, al bo ja kie -
goś cie le sne go za mia ru się dzie je, że nie od no si się do mi ło ści, jesz cze nie
doko nu je się jak trze ba, cho ciaż wy da je się, że się do ko nu je.” – Au gu styn
Ad Ana sta sium: „Nie przy ja cie lem bo wiem spra wie dli wo ści jest,908 kto 
z oba wy ka ry nie grze szy; przy ja cie lem zaś, kto nie grze szy z mi ło ści do
niej.” – Au gu styn w księ dze De do ctri na chri stia na: „Su mą więc wszyst -
kie go jest to,909 by po ję to, że peł nią Pra wa i wszyst kich Pism Bo skich jest
mi łość Bo ga i bliź nie go.”

DYS TYNK CJA XXXVIIv

Roz dział 1 (138).

1.x O dzie się cior gu przy ka za niach, ja kim spo so bem za war te są 
w dwu przy ka za niach mi ło ści. Lecz na le ży już roz wa żyć roz ło że nie Deka -
lo gu, któ ry w dwóch przy ka za niach się wy peł nia. – Au gu styn, De de cem
chor dis: „Ma bo wiem De ka log dzie się cio ro przy ka zań,910 któ re są har fą
dzie się ciostrun ną,911 Są one tak roz ło żo ne, że trzy, któ re są na pierw szej
ta bli cy do ty czą Bo ga, mia no wi cie po zna nia i umi ło wa nia Trój cy; sie dem,
któ re są na dru giej ta bli cy, mi ło ści bliź nie go.”

[207] 2.y O pierwszym przykazaniu. Pierwsze na pierwszej tablicy jest:912

Nie bę dziesz miał bo gów cu dzych. Nie uczy nisz so bie ani ob ra zu ry te go,
ani żad nej po do bi zny itd. Ory ge nes mó wi,913 że są to dwa przy ka za nia, lecz
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906 Mt 22,40.
907 Roz dział 121 (PL 40,288; CCL 46,113n).
908 Epi sto la 145, n. 4 (PL 33,594; CSEL 44,269).
909 Księ ga I, roz dział 35, n. 39 (PL 34,34; CSEL 80,30; CCL 32,28n).
v Zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, I,12,5-8 (PL 176,352 A – 360 B); Sum ma sen ten tia -

rum IV,3-6 (PL 171,1150 B [= ko niec tek stu te go wy da nia]; 176,120 D – 124 D); a zwłasz -
cza Glos sa or di na ria na Wj 20,3-17 oraz Pwt 5,6-21 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,163a -165a; 337
rec to), skąd naj czę ściej Mistrz czer pał.

x Po wa ga zło żo na z Glos sa na Rz 13,9 (PL 191,1509 A) oraz na Ga 3,13 (PL 192,121 D);
zo bacz ta kże Glos sa do Ps 32,2 (PL 191,327 A) i na Ef 6,2 (PL 192,217 C -D).

910 Ser mo 9, roz dzia ły 5-6 (PL 38,79n; CCL 41,117-122); co do De ka lo gu zo bacz: Wj 20,3-
17; Pwt 5,7-21.

911 Zo bacz Ps 143,9: Na har fie o dzie się ciu stru nach grać bę dę To bie.
y Z Glossa ordinaria do Wj 20,2-3 (u Mikołaja z Liry, I, 163a-c), gdzie i słowa Orygenesa.
912 Wj 20,3-4; Pwt 5,7-8.
913 In Exo dum, ho mi lia 8, n. 2 (PG 12,351 C; GSC 29[1920]219).



Au gu styn jed no.914 To sa mo bo wiem co po wie dział, nie bę dziesz miał
bogów cu dzych, do sko na lej wy ja śnia, gdy za ka zu je czcić wy obra że nia, mia -
no wi cie wy obra że nie al bo po do bień stwo ja kiejś rze czy. – Ory ge nes. Ory ge -
nes mó wi,915 że te dwa tak się ró żnią, iż wy obra że niem jest to, co nie ma nic
po dob ne go so bie; po do bień stwo zaś, co ma po stać ja kiejś rze czy, jak na
przykład „gdy ktoś w złocie, albo drewnie, albo innej rzeczy robi postać węża,
albo ptaka, albo innej rzeczy i stawia do uwielbienia. Nie uczynił wyobrażenia,
lecz podobiznę. Kto zaś robi postać, której oko nie widziało, lecz sobie zmyślił,
jak gdy ktoś do ludz kich człon ków kształ tu je gło wę psa, al bo ba ra na, al bo 
w jed nej po sta ci ludz kiej dwie twa rze, wy ko nu je nie po do bień stwo, lecz wy -
obra że nie, po nie waż wy ko nu je coś, co nie ma cze goś do sie bie po dob ne go.”

Roz dział 2z (139).

1. Ja kim spo so bem mó wi się, że nie ma na świe cie żad ne go bo żka.
„Dla te go Apo stoł mó wi:916 Że nie ma na świe cie żad ne go bo żka.917 Bo nie
bie rze się ja kiej goś wy glą du z rze czy ist nie ją cych, lecz to, co wy naj dzie duch
le ni wy a cie ka wy. Po do bi zna zaś jest, gdy coś for mu je się z te go co jest, albo
na nie bie, al bo na zie mi, al bo w wo dach.”918 – Ina czej Au gu styn. – 
Au gu styn, Su per Io an nem. Au gu sty n919 zaś tak to wy kła da: „Nie ma na
świe cie żad ne go bo żka, to zna czy wśród stwo rzeń świa ta nie ma for my
bożka. Ma te rię bo wiem ufor mo wał Bóg, lecz for mę da ła głu po ta lu dzi.
Cokol wiek zo sta ło uczy nio ne na tu ral nie, uczy nio ne zo sta ło przez Sło wo;
lecz for ma czło wie ka w bo żku nie zo sta ła [208] uczy nio na  przez Sło wo.
Tak jak grzech nie zo stał uczy nio ny przez Sło wo, lecz jest ni czym; i ni czym
sta ją się lu dzie, gdy grze szą.”

2.a Za gad nie nie: W wy kła dzie tych słów: Wszyst ko przez nie się
stało.920 Lecz py ta się, ja kim spo so bem tu się mó wi, że for ma bo żka nie
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914 Qu aestio nes in Hep ta teu chum, za gad nie nie 71 (PL 34,620n; CSEL 28-II,136; CCL
33,102).

915 In Exo dum, ho mi lia 8, n. 3 (PG 12,353 C -D; GSC 29,222).
z Sło wa Ory ge ne sa, ta mże (163c); po wa ga Au gu sty na, z Glos sa or di na ria, na 1 Kor 8,4

(rkp „l” k. 52b; rkp „m” k. 51b; u Mi ko ła ja z Li ry, VI,44c), skąd wzię ta do Glos sa Lom bar da
do te go uryw ka (PL 191,1602 B -C).

916 Ory ge nes, ta mże (353 D – 354 A; 222).
917 1 Kor 8,4.
918 Zo bacz: Wj 20,4; Pwt 5,8.
919 In Io an nem 1, 3,  roz pra wa 1, n. 13 (PL 35,1385; CCL 36,7).
a Nie wie my skąd wzię ło się za gad nie nie i sło wa Au gu sty na, te nie „gdzieś in dziej”, lecz

ta mże, nie co ni żej. O pierw szym po glą dzie, któ ry być mo że jest Mi strza, zo bacz: Księ ga
druga Sen ten cji, Dys tynk cja 35, roz dział 2, nu mer 1, oraz Dys tynk cja 37, roz dział 1. – 
O dru gim po glą dzie zo bacz: Sen ten cje szko ły An zel ma, n. 511 (u. Lot ti na, Psy cho lo gie 
et mo ra le, V,325); oraz Sum ma sen ten tia rum, IV,3 (PL 1786,121 B -C), któ rych jed nak nie
trze ba wy mie niać wśród źró deł te go roz dzia łu.

920 J 1,3.



zosta ła uczy nio na przez Sło wo, sko ro gdzie in dziej czy ta się:921 „Wszel ka
for ma, wszel ka więź, wszel ka zgod ność czę ści uczy nio na zo sta ła przez
Słowo.” – To zaś przez ró żnych roz ma icie jest roz wią zy wa ne. Jed ni bo wiem
mó wią, że wszel ka for ma i co kol wiek jest, od Bo ga jest, na ile jest; i for ma
bo żka, na ile jest, al bo na ile for mą jest, od Bo ga jest, lecz nie na ile jest
bo żka, to zna czy usta wio na do wiel bie nia. W tym bo wiem nie jest stwo rze -
niem, lecz prze wrot no ścią stwo rze nia. Tak jak to, co jest grze chem, na ile
jest grze chem, „ni czym jest”; a lu dzie gdy grze szą, ni czym się sta ją,”922

ponie waż odłą cza ją się od te go, kto praw dzi wie jest. – Hie ro nim, Su per
Eze chie lem. Stąd Hie ro nim:923 „Po nie waż nie jest z Bo ga, któ ry sam praw -
dzi wie jest, na zy wa się nie by tem”; dla te go grzech, któ ry od wo dzi nas od
praw dzi we go by tu, mó wi się, że jest ni czym, al bo jest nie by tem. – In ni zaś
mó wią, że wszel ka for ma, mia no wi cie któ ra na tu ral nie ist nie je, i wszyst ko,
co na tu ral nie ist nie je, ist nie je od Bo ga; lecz for ma bo żka nie ist nie je na tu -
ral nie, po nie waż nie słu ży na tu rze spra wie dli wo ści. To bo wiem mó wi się,
że na tu ral nie ist nie je, co dla pro stej na tu ry spra wie dli wo ści, któ rą jest Bóg,
wal czy, nie sprze ci wia się, i na tu ry stwo rzo nej nie psu je.

3. O dru gim przy ka za niu. Dru gim przy ka za niem jest:924 Nie bę dziesz
brał imie nia Pa na, Bo ga twe go, nada rem no. To jest rzec li te ral nie: Nie
bę dziesz przy się gał imienia Bo ga za ni cość.925 – Izy dor. Prze no śnie zaś
naka za ne jest, abyś „nie my ślał,926 że Chry stus, Syn Bo ga, jest stwo rze niem,
bo wszel kie stwo rze nie pró żno ści pod da ne jest,927 lecz, że rów ny Oj cu.”

4. O trze cim. Trze cie zaś jest:928 Pa mię taj, abyś dzień so bot ni świę cił.
[209] Gdzie li te ral nie na ka za ne jest za cho wa nie sza ba tu; prze no śnie zaś,
byś ocze ki wał od Du cha Świę te go od pocz nie nia, tu od wad, a w przy szło -
ści w kon tem pla cji Bo ga, to zna czy z mi ło ści i da ru Bo ga; nie że by Duch
Świę ty bez Oj ca i Sy na to dzia łał.

Roz dział 3 (140).

1.b Dla cze go mó wi się, że ści śle w Du chu Świę tym do ko nu je 
się od pusz cze nie. – Au gu styn, O bluź nier stwie prze ciw ko Du cho wi
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921 Au gu styn, In Io an nem, roz pra wa 1, n. 13 (PL 35,1386; CCL 36,8).
922 Sło wa Au gu sty na, jak wy żej, pod ko niec n. 1.
923 In Eze chie lem 261,9: „mó wi się: Kto Bo giem nie ży je, na Pi smie Świę tym się nie

opiera.”
924 Wj 20,7; Pwt 5,11.
925 Tak Glos sa in ter li ne aris na Wj 20,7 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,164 rec to).
926 Glos sa or di na ria na Wj 20,2 oraz na Pwt 5,11 (u mi ko ła ja z Li ry, I, 163c; 337a); 

z Izy do ra, Qu aestio nes in Ve tus Te sta men tum, In Exo dum, roz dział 29, n. 3 (PL 83,301 C).
927 Zo bacz: Rz 8,20.
928 Wj 20,8;  Pwt 5,12. Zo bacz: Glos sa or di na ria, do Pwt 5,12 (u Mi ko ła ja z Li ry, I.337a).
b Z Glos sa na Ef 4,4 (PL 192,197 A); zo bacz ta kże na Rz 8,16 (PL 191,1440 D).



Świę te mu: „Otrzy mał za iste Ko ściół ten dar,929 by w Du chu Świę tym do -
ko ny wa ło się od pusz cze nie grze chów. Cho ciaż zaś Trój ca do ko nu je te go
od pusz cze nia, mó wi się jed nak, że wła ści wie na le ży ono do Du cha Świę te -
go, po nie waż on jest Du chem przy bra nia za dzie ci”,930 on jest Oj ca i Sy na
mi ło ścią i po łą cze niem, al bo wspól no tą;931 dla te go czę sto je mu przy pi sy -
wa ne jest na sze uspra wie dli wie nie i po kój.932

2. To są trzy przy ka za nia pierw szej ta bli cy, do ty czą ce Bo ga. A pierw sze
mia no wi cie, któ re jest o czci jed ne go Bo ga, do ty czy Oj ca, w któ rym jest
jed ność al bo po wa ga; dru gie Sy na, w któ rym jest rów ność; trze cie Du cha
Świę te go, w któ rym jest wspól no ta obu.933

Roz dział 4 (141).

1.c O przy ka za niach dru giej ta bli cy. Na dru giej zaś ta bli cy by ło siedem
przy ka zań, do ty czą cych mi ło ści bliź nie go.

2. O pierw szym na dru giej ta bli cy. Pierw sze z nich od no si się do ojca
cie le sne go, tak jak pierw sze na pierw szej ta bli cy do Oj ca nie bie skie go; jest
to:934 Czcij oj ca twe go i mat kę two ją, abyś dłu go żył na zie mi, mia no wicie
ży ją cych.935 Ro dzi ców zaś tak na le ży czcić, by od da wa ne im by ło na le żne
po wa ża nie i do star cza ne to, co ko niecz ne.

[210] 3. O dru gim. Dru gie jest:936 Nie bę dziesz za bi jał. Gdzie li te ralnie
za ka za ne jest za bój stwo, zgod nie z du chem zaś ta kże wo la za bi ja nia. Dla -
te go przy ka za niu te mu we dług li te ry w Ewan ge lii do ko nu je się do da tek,937

po nie waż li te ra Ewan ge lii wy ra ża to, cze go li te ra Pra wa nie wy ra ża ła.
4. O zna cze niu du cho wym i cie le snym. Li te ra Ewan ge lii wy ra ża poj -

mo wa nie du cho we, to jest, ja kie ma ją du cho wi i we dług któ re go ży je się
du cho wo; li te ra Pra wa zna cze nie cie le sne, to jest, ja kie ma ją cie le śni, i we -
dług któ re go ży je się cie le śnie: dla te go uczy nio ny zo stał do da tek.
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929 Ser mo 71, roz dział 17, n. 28 (PL 38,460).
930 Zo bacz: Rz 8,15.
931 Zo bacz pierw szą Księ gę Sen ten cji, Dys tynk cja 10, roz dział 2, n. 4-5; oraz Dys tynk cja

31, roz dział 5.
932 Glos sa in ter li ne aris do Wj 20,8: „Trze cie przy ka za nie do ty czą ce Du cha Świę te go, 

z któ re go da ru obie ca ny jest wiecz ny od po czy nek i do ko nu je się uświę ce nie” (u Mi ko ła ja 
z Li ry, I,164 rec to).

933 Zo bacz: Glos sa or di na ria do Pwt 5,11 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,337a).
c Nu me ry 1-2: z Sum ma sen ten tia rum, IV,3 i 4 (PL 176,121A, 122A), oprócz ostat nich

słów, któ re po cho dzą z Glos sa Mi strza na Ef 6,2 (PL 192,217 D i C).
934 Wj 20,12; Pwt 5,16. Zo bacz  Glos sa or di na ria oraz in ter li ne aris do tych uryw ków

(164 ver so; 337 rec to).
935 Zo bacz: Psalm 26,13: Wie rzę, iż oglą dać bę dę do bra Pań skie w zie mi ży ją cych.
936 Wj 20,13; Pwt 5,17.
937 Zo bacz: Mt 5,21-22: Sły sze li ście, iż po wie dzia ne by ło sta rym: Nie bę dziesz za bi -

jał... A ja wam po wia dam, iż ka żdy, któ ry się gnie wa na bra ta swe go, bę dzie wi nien
sądu itd.



5. O trze cim. – Izy dor. Trze cie jest:938 Nie bę dziesz cu dzo ło żył, „to
jest:939 nie spół kuj z kim kol wiek, z wy jąt kiem związ ku ma łżeń skie go. Z czę -
ści bo wiem ro zu mie się ca łość.” – Au gu styn, Su per Exo dum: „Pod na zwą
prze to cu dzo łó stwa 940 na le ży ro zu mieć, że za ka za ne jest  wszel kie nie do -
zwo lo ne spół ko wa nie oraz uży cie tych człon ków nie zgod ne z pra wem”.

Roz dział 5d (142).

1. O czwar tym. Czwar te jest:941 Nie bę dziesz kra dzie ży czy nił. Gdzie
za ka za ne jest świę to kradz two i wszel kie po rwa nie. – Au gu styn, Su per
Exo dum: „Bo nie do zwo lił po rwa nia,942 kto za ka zał kra dzie ży, lecz pod
nazwą kra dzie ży słusz nie ze chciał po jąć wszel kie nie do zwo lo ne przy własz -
cze nie rze czy cu dzej.”

2. Świę to kradz two po peł nia się trze ma spo so ba mi: mia no wi cie kie dy
za bie ra się świę te ze świę te go, al bo nie świę te ze świę te go, al bo świę te z nie
świę te go.  [211] Świę te zaś na zy wa się, co kol wiek bie rze udział w kul cie
Bo żym, jak ko ściół lub rze czy ko ściel ne.

3. Hie ro nim w pew nej Epi sto la. Tu za ka za na jest ta kże li chwa, któ ra
mie ści się w po rwa niu. Dla te go Hie ro nim:943 „Li chwę po bie rać, al bo oszu -
ki wać, al bo po ry wać nic nie dzie li. Po życz bra tu swe mu i weź co da łeś, 
a ni cze go wię cej nie żą daj, bo nad miar li czy się w li chwie.” – Au gu styn,
Su per Psal mum. Jest bo wiem li chwa, jak mó wi Au gu styn,944 „gdy ktoś
wyma ga wię cej w krzyw dzie lub ja kiejś rze czy, któ rą wziął.” – Hie ro nim,
Su per Eze chie lem. Ta kże Hie ro nim:945 „Nie któ rzy my ślą, że li chwa jest
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938 Wj 20,14; Pwt 5,18.
939 Glos sa in ter li ne aris in Exo dum 20,14: „To zna czy...Przez część bo wiem chce poj mo -

wać ca łość” (u Mi ko ła ja z Li ry, I,164 ver so); z Izy do ra, Qu aestio nes in Ve tus Te sta men tum,
In Exo dum, roz dział 29, n. 11 (PL 83,302 D – 303 A).

940 Glossa ordinaria do Wj 20,14: „i pod nazwą cudzołóstwa należy rozumieć, że zakazane
jest wszel kie nie do zwo lo ne spół ko wa nie oraz uży cie tych człon ków nie zgod ne z pra wem”
(u Mi ko ła ja z Li ry, I, 164d); z Au gu sty na, Qu aestio nes in Hep ta teu chum, II, za gad nie nie 71
(PL 34,622; CSEL 28-II,138n; CCL 33,104n).

d Numer 1. Zobacz:: Hugo, De sacramentis, I,12,7 (PL 176,356 D). – Numer 2-3. Jak wyżej
za zna czo no, czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, IV,4 (PL 176,122 B -C); czę ścio wo (Au gu -
styn) z Glos sa do Psal mu 54,12 (PL 191,511 B); czę ścio wo z Hie ro ni ma In Eze chie lem.

941 Wj 20,15; Pwt 5,19; na stęp nie Glos sa in ter li ne aris do tych uryw ków: „Ka żde przy -
własz cze nie rze czy”, „Ka żde po rwa nie” (u Mi ko ła ja z Li ry, I,164 ver so, 337 rec to).

942 Glos sa or di na ria do Wj 20,14: „...pod na zwą kra dzie ży słusz nie poj mu je się wszel -
kie nie do zwo lo ne przy własz cze nie rze czy cu dzej (bo nie ze zwo lił na po rwa nie, kto za ka zał
kra dzie ży)” (u Mi ko ła ja z Li ry, I,164d); z Au gu sty na, jak wy żej.

943 Nie znaj du je się u Hie ro ni ma. Za czerp nię te wraz z in ną je go po wa gą na Eze chie la
(ni żej) z Sum ma sen ten tia rum, IV,4 (PL 176,122 C).

944 Glos sa or di na ria do Psal mu 54,12: li chwa i pod stęp (u Mi ko ła ja z Li ry, III,162a; rkp
Lau rent. Pl. XVII.4, kar ta 69d); z Au gu sty na do te go uryw ka, n. 14 (PL 36,638; CCL 39,667).

945 Glos sa or di na ria do Eze chie la 18,8 (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,237a); z Hie ro ni ma, 
In Eze chie lem 18,8 (PL 25[1845]176 C, 177 A; CCL 75,240).



tyl ko w pie nią dzach; lecz niech poj mą, że li chwą na zy wa się nad miar,
miano wi cie co kol wiek jest, je że li jest więk sze od te go, co dał: i je że li zi mą
dali by śmy dzie sięć kor ców, a w żni wa ode bra li by śmy pięt na ście.”

4.e Czy sy no wie Izra ela po peł ni li kra dzież, kie dy złu pi li Egip cjan.
Je że li zaś py ta się o sy nów Izra ela, któ rzy na roz kaz Pa na po ży czy li od Egip -
cjan zło te i srebr ne na czy nia oraz dro gie sza ty i wy nie śli,946 czy po peł ni li
kra dzież, od po wia da my, że ci któ rzy to uczy ni li, by po słu chać Bo ga roz ka -
zu ją ce go, nie po peł ni li kra dzie ży i w ogó le nie zgrze szy li. – Au gu styn,
Super Exo dum. Stąd Au gu styn:947 „Izra eli ci nie po peł ni li kra dzie ży, lecz
Bo gu roz ka zu ją ce mu zro bi li przy słu gę. To bo wiem na ka zał Bóg, któ ry dał
Pra wo. Jak słu ga sę dzie go bez grze chu za bi ja, któ re go na ka zu je Pra wo; lecz
je że li czy ni to sa mo wol nie, jest za bój cą, na wet je że li za bi ja te go, o któ rym
wie, że po wi nien być przez sę dzie go po zba wio ny ży cia. – Au gu styn, Super
Psal mos: „Cho rym zaś,948 któ rzy słusz nie to cier pie li, któ rzy z chci wo ści
oszu ka li Egip cjan, ra czej do zwo lo ne by ło to uczy nić, niż na ka za ne.

[212] 5.f Au gu styn, Su per Psal mum. Tu za rzu ca się, że na wet do brzy
zgrze szy li w tym czy nie, po nie waż prze kro czy li pra wo na tu ral ne, z któ rym
zga dza się Ewan ge lia i pra wo mo ral ne go na ka zu, któ rym jest: Cze go so bie
nie ży czysz, nie czyń dru gie mu.949 „Praw da za pi sa ła go w ser cu czło wie -
ka;950 a po nie waż w ser cu nie czy tał, po no wi ła na ta bli cach, by głos z ze -
wnątrz wpro wa dzo ny, na wró cił do ser ca,951 i tam zna lazł, co ze wnątrz
czy tał.” To więc oni zda je się prze kro czy li w tym czy nie, ro biąc in nym to,
cze go nie chcie li, by im się sta ło. – Lecz tam trze ba do my ślić się: „nie spra -
wie dli wie”, byś dru gie mu mia no wi cie nie spra wie dli wie nie ro bił te go, cze -
go nie ży czysz, by się to bie sta ło. Ina czej sę dzia by to ła mał, gdy ka rze
win ne go, nie chcąc, by coś ta kie go je mu się sta ło. Tak rów nież i to sło wo
Pa na:952 Wszyst ko te dy, co kol wiek chce cie, aby wam lu dzie czy ni li, itd.,
na le ży brać o do bru, któ re po win ni śmy so bie wza jem świad czyć.
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e Za gad nie nie  pod su nię te w Sum ma Sen ten tia rum, IV,4 (PL 176,122 C); zo bacz
następ nie Lom bar da, na Ps 104,37 (PL 191,955 C).

946 Wj 11,2 oraz 12,35-36.
947 Glos sa or di na ria do Wj 11,2 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,145a); z Au gu sty na, Qu aestio nes 

in Hep ta teu chum, II, za gad nie nie 39 (PL 34,607n; CSEL 28-II,112; CCL 33,85).
948 Glos sa or di na ria do Ps 104,37: I wy pro wa dził ich ze sre brem i zło tem, a w po kole -

niach ich nie by ło cho re go (u Mi ko ła ja z Li ry, III,243c; rkp Lau rent., k. 144a); z Au gu sty na,
do te go uryw ka, n. 28 (PL 37,1400; CCL 40,1547n).

f Sło wa Au gu sty na, z Glos sa do Ps 57,1 (PL 191,534 C).
949 Tb 4,16; Mt 7,12; Łk 6,31.
950 Czę ścio wo w Glos sa or di na ria do Ps 57,1: Je śli po praw dzie spra wie dli wość gło si -

cie (u Mi ko ła ja z Li ry, III,165c; rkp j.w., kar ta 72b, tyl ko w czę ści); z Au gu sty na (ru bry ka)
do te go uryw ka, n. 1 (PL 36,673n; CCL 39,708).

951 Iz 46,8: Na wróć cie się prze stęp cy do ser ca.
952 Mt 7,12: Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: „Wo la jest tu orze ka na tyl ko o do bru”

(u Mi ko ła ja z Li ry, V,28 ver so).



Roz dział 6 (143).

1. O pią tym. Pią te przy ka za nie jest:953 Nie bę dziesz mó wił fał szy we go
świa dec twa prze ciw bliź nie mu twe mu. Gdzie za ka za ny jest grzech kłam -
stwa i krzy wo przy się stwa.

2. Au gu styn, Su per Exo dum: mia no wi cie czy tam za ka za ne jest
wszel kie kłam stwo: „Zwy kło się zaś py tać,954 czy ka żde kłam stwo jest
zaka za ne. Ja cyś mó wią, że tyl ko to jest za ka za ne, któ re szko dzi, a nie po -
ma ga te mu, ko mu się mó wi. Ta kie bo wiem nie jest prze ciw ko bliź nie mu,
by wy da wa ło się, że Pi smo dla te go to do da ło. Lecz za gad nie nie kłam stwa
jest wiel kie i nie za raz mo żna je wy ja śnić.”

[213] DYS TYNK CJA XXXVIIIg

Roz dział 1 (144)

1. O trzech ro dza jach kłam stwa. – Au gu styn, Su per Psal mum V.
Trze ba jed nak wie dzieć, że są trzy ro dza je kłamstw. „Są bo wiem kłam stwa
dla wy ba wie nia i po żyt ku ko goś,955 jak kła ma ły po ło żne”956 oraz Ra hab.957

– Jest i dru gi ro dzaj kłam stwa, któ ry do ko nu je się żar tem, ono nie my li:
wie bo wiem, ko mu się mó wi, że mó wi się dla żar tu. I te dwa ro dza je kłam -
stwa nie są bez wi ny, lecz z nie wiel ką. Do sko na łym zaś nie wy pa da kła mać,
na wet nie dla do cze sne go ży cia ko goś, by dla cu dze go cia ła nie za bi li
własnej du szy. Wol no im zaś za mil czeć praw dę, lecz nie mó wić fał szu: jak
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953 Wj 20,16; Pwt 5,20. Glos sa in ter li ne aris do Wj 20,16: „To jest wy stę pek kłam stwa 
i fał szu” (u Mi ko ła ja z Li ry, I,165 rec to).

954 Glos sa or di na ria do Wj 20,16 (u Mi ko ła ja z Li ry, I. 165a); z Au gu sty na, Qu aestio nes
in Hep ta teu chum, II, za gad nie nie 71 (PL 34,622n; CSEL 28-II,139n; CCL 33,105).

g Zo bacz: Iwo z Char tres, De cre tum, XII, O kłam stwie i krzy wo przy się stwie (PL 161,779
nn; 792nn); oraz je go Pa nor mia, VIII, roz dzia ły 124-134 (PL 161,1333nn); Hu go, De sa -
cra men tis, I,12,7 (PL 176,356 D – 357 C); Sum ma sen ten tia rum, III,5 (PL 176,122 D – 123
D); Gra cjan, De cre tum, C. 22, zagadnienie 2 (wyd.: A. Fried berg, I,866-875). – Roz dział 1,
nu mer 1: Po wa ga Au gu sty na z Glos sa or di na ria do Ps 5,7 (rkp. Lau rent., Plut. XVII,4, karta
4c; u Mi ko ła ja z Li ry, III,93b); stąd za pew ne z ja ki miś do dat ka mi do tek stu ory gi nal ne go, 
w Glos sa Mi strza (PL 191,98 A -D); zo bacz Wstęp do to mu I, [59*]. – O za mil cza niu praw dy,
zo bacz A. M. Land graf, Der ver folg te Fe ind und das nicht ge hal te ne Ver spre chen in der 
The olo gie der Frühscho la stik, w Di vus Tho mas (Fr.), 22(1944)3-30. – Nu mer 3. Pierw sza
po wa ga Au gu sty na, z Glos sa or di na ria do Kpł 19,11 (u Mi ko ła ja z Li ry, I, 247b). Dru ga 
(i na stęp ne, któ re znaj du ją się ni żej) z En chi ri dion, z ory gi na łu, któ ry Lom bard miał pod
rę ką. Nie prze czy my, że pod na tchnie niem Gra cja na Mistrz  od wo łu je się od De crer tum do
ory gi na łu, rów nież ni żej.

955 Nu mer 7 (PL 36,85; CCL 38,22); zo bacz po ni ższy przy pis.
956 Zo bacz: Wj 1,15-21.
957 Zo bacz Joz 2,3-6.



gdy ktoś nie chce czło wie ka wy dać na śmierć, niech praw dę za mil czy, lecz
niech nie mó wi fał szu.” – Trze ci zaś ro dzaj kłam stwa jest, któ re ze zło ści 
i dwu li co wo ści po cho dzi, przez wszyst kich bar dzo po win no być ono
wystrze ga ne.

2. To zda je się wska zy wać, że kłam stwa, któ re wy po wia da ne są żar tem,
al bo dla wy ba wie nia ko goś, u nie do sko na łych są lek ki mi grze cha mi; u do -
sko na łych zaś, to co dla ko rzy ści dru gie go się mó wi, jest god ne po tę pie -
nia. To rów nież mo żna my śleć i o kłam stwie żar to bli wym, zwłasz cza gdy
się po wta rza.

3. Że kłam stwo po ło żnych oraz Ra chab by ło po wsze dnie. – Au gu -
styn, Su per Le vi ti cum. O kłam stwie zaś po ło żnych oraz Ra chab, że [214]
by ło po wsze dnie, prze ka zu je Au gu styn, mó wiąc:958 „Mo że jak po ło żne nie
za to zo sta ły na gro dzo ne, że kła ma ły, lecz że nie mow lę ta wy ba wia ły, i dla
te go mi ło sier dzia grzech był lek ki, lecz nie był „ża den”: tak Ra chab wy ba -
wio na zo sta ła, bo wy ba wi ła szpie gów, dla któ rej grzech był lek ki. Lecz niech
nikt nie my śli w in nych grze chach, je że li do ko nu ją się dla wy ba wia nia ludzi,
że tak mo że być da ne prze ba cze nie. Wie le bo wiem prze klę te go zła po stę -
pu je za ta kim błę dem.” – Au gu styn w En chi ri dion: „Mo że my bo wie m959

i krad nąc ko muś po móc, je że li ubo gi, któ re mu da je się, czu je ko rzyść, 
a bo ga ty, któ re mu się za bie ra nie czu je krzyw dy. Tak mo że my i cu dzo ło -
żąc, je że li któ raś, gdy jej się na to nie zgo dzi, wi dać, że z mi ło ści umrze; 
a gdy bę dzie ży ła, zo sta nie oczysz czo na po ku tą: ale dla te go nie za prze czy
się, że ta kie cu dzo łó stwo jest cię żkim grze chem.”

Roz dział 2.

1.h O ośmiu ro dza jach kłam stwa. Trze ba też wie dzieć, że jest osiem
ro dza jów kłam stwa, jak prze ka zu je Au gu styn w księ dze De men da cio;960

na le ży je do kład nie ozna czyć, by oka za ło się, któ re kłam stwo jest po wsze -
dnie, a któ re god ne po tę pie nia. Pierw sze głów ne jest kłam stwo, od któ re -
go na le ży z da le ka ucie kać, któ re do ko nu je się w na uce re li gii; do któ re go
z żad ne go po wo du nikt nie po wi nien się do pro wa dzać. Dru gie jest ta kie,
że ni ko mu nie po ma ga, lecz ko muś szko dzi. Trze cie, któ re tak po ma ga jed -
ne mu, by szko dzić dru gie mu. Czwar te z sa mej żą dzy kłam stwa i oszu stwa;
jest to dziw ne kłam stwo. Pią te do ko nu je się z żą dzy po do ba nia się po chleb -
stwem. Unik nąw szy tych wszyst kich, na stę pu je szó sty ro dzaj, któ ry i ni ko -
mu nie szko dzi i ko muś po ma ga, jak je że li ktoś wie dząc gdzie są pie nią dze,
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958 Qu aestio nes in Hep ta teu chum, III, zagadnienie 68 (PL 34,708; CSEL 28-II,296n; CCL
33,221n).

959 Roz dział 22 (PL 40,244; CCL 46,62); czę ścio wo w De cre tum Gra cja na, C. 22, za gad nie -
nie 2, rozdział 4, § 2 (wyd.: A. Fried berg, I,868).

h Z De cre tum Gra cja na, za rów no z je go wy po wie dzi przed roz dzia łem 8, jak z C. 22,
zagadnienie 2, roz dział 8 (869), coś nie coś opusz cza jąc.

960 Roz dział 14, n. 25 (PL 40,505; CSEL 41,444n).



któ re ma ją być nie spra wie dli wie za bra ne, kła mie, że nie wie. Siód me, które
i ni ko mu nie szko dzi i ko muś po ma ga, jak je że li ktoś kła mie, nie chcąc wy -
dać czło wie ka po szu ki wa ne go na śmierć. Ósme, któ re ni ko mu nie szkodzi,
a do te go po ma ga, jak: gdy by bro ni ło się ko goś od cie le snej nie czy sto ści.”

[215] 2.i „W nich za ś961 tym mniej ktoś grze szy, gdy kła mie, im bar dziej
od cho dzi od pierw sze go. Ka żdy zaś, kto by my ślał, że ja kiś ro dzaj kłam stwa
nie jest grze chem, sam sie bie wstręt nie zwo dzi, bo uwo dzi cie la in nych
uważa za uczci we go.” – „Ka żde go więc ro dza ju kłam stwa 962 jak naj bar dziej
uni kaj”, „bo żad ne kłam stwo 963 nie jest od Bo ga.”

Roz dział 3k (146).

Co to jest kłam stwo. Tu trze ba zo ba czyć, co to jest kłam stwo i co to
jest kła mać, wresz cie czy ka żde kłam stwo jest grze chem i dla cze go. – Augu -
styn w księ dze Con tra men da cium: „Kłam stwem jest, jak mó wi Au gu -
styn,964 błęd ne zna cze nie wy po wie dzi z za mia rem omy le nia.” Że by więc
by ło kłam stwo, ko niecz ne jest, by po wie dzia no błąd, i z za mia rem omy le -
nia: „to bo wiem jest wła ści wym złem kłam cy,965 in ne mieć za mknię te w sercu,
in ne jaw ne na ję zy ku.”

Roz dział 4 (147).

1.l Co to jest kła mać. Kła mać zaś,966 jest mó wić wbrew te mu, co ktoś
my śli w du chu, czy to jest praw da, czy nie. Ka żdy więc kto mó wi kłam stwo,
kła mie, po nie waż mó wi wbrew te mu, co my śli w du chu, to jest wo la omy -
le nia; lecz nie ka żdy, kto kła mie, mó wi kłam stwo, po nie waż cza sem kła -
miąc mó wi to, co jest pra wą, jak na od wrót mó wiąc błąd cza sem jest
praw do mów ny. – Au gu styn w En chi ri dion. Stąd Au gu - [216] styn:967
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i Z te go sa me go ka no nu De cre tum, § 2 (870). Ostat nie zaś sło wa z roz dzia łu 16 (872).
961 Au gu styn, ta mże, roz dział 21, n. 2 (PL 40,516; CSEL 41,464n).
962 Izy dor (bez ru bry ki), Sy no ny ma de la men ta tio ne ani mae pec ca tri cis, II, n. 52 (PL

83,857 C).
963 Nie wia do mo, ko mu na le ży przy pi sać tę wy po wiedź.
k Zo bacz: A. M. Land graf, De fi ni tion und Sündha ftig ke it der Lüge nach der Leh re der

Frühscho la stik, w Ze it schrift für ka tho li sche The olo gie, 63(1939)50-85, 157-180. – Okre -
śle nie znaj du je się w Glos sa na 2 Kor 1,17 (PL 192,14 D), oraz w wy po wie dzi Gra cja na do
dru giej czę ści C. 22, zagadnienie 2 (868).

964 Roz dział 12, n. 26 (PL 40,537; CSEL 41,507).
965 Au gu styn, En chi ri dion, roz dział 18 (PL 40,241; CCL 46,58).
l Nie mal wszyst kie sło wa Au gu sty na z En chi ri dion znaj du ją się ta kże w De cre tum Gra -

cja na, C. XXII, zagadnienie 2, rozdział 4, § 3 (868); Mistrz zaś, jak się zda je, po wa gę za czerp -
nął z ory gi na łu (tak też ni żej w na stęp nych roz dzia łach).

966 Ten opis Mi strza jest jak by pa ra fra zą Au gu sty na, En chi ri dion, roz dział 22 (PL 40,243;
CCL 46,62).

967 Roz dział 18 (PL 40,240; CCL 46,58).



„Niko go za iste nie mo żna osą dzić ja ko kła mią ce go, kto mó wi błąd, któ ry
uwa ża za praw dę, bo na ile odeń za le ży, on nie my li, lecz my li się. Więc nie
mo że być oska rża ny o kłam stwo, kto nie ostro żnie wie rzy w błę dy i ma za
praw dę; ra czej na od wrót ten kła mie, kto mó wi praw dę, któ rą uwa ża za
błąd. Co bo wiem do ty czy je go du cha, nie mó wi praw dy, po nie waż nie
mówi co my śli, cho ciaż praw dzi we oka zu je się, co mó wi. A nie jest wol ny
od kłam stwa, kto nie świa do mie wy po wia da usta mi praw dę, świa do mie zaś
kła mie wo lą.

2.m Za gad nie nie Ży da, któ ry mó wi, że Chry stus jest Bo giem. 
Tu zwy kło się py tać, je że li Żyd po wie, że Chry stus jest Bo giem, sko ro nie
tak my śli w du chu, czy mó wi kłam stwo. – Nie jest kłam stwem co mó wi, 
bo cho ciaż ina czej utrzy mu je w du chu, jed nak praw dą jest to, co mó wi 
i dla te go nie jest kłam stwem; jed nak kła mie, mó wiąc to, co jest praw dą.

Roz dział 5n (148).

1. Że wszel kie kłam stwo jest grze chem. Że wszel kie kłam stwo jest
grze chem wpa ja Au gu styn:968 „Mnie się wy da je, po wia da, że wszel kie
kłam stwo jest grze chem, lecz wie le za le ży od te go w ja kim du chu i o ja -
kich rze czach ktoś kła mie. Nie tak bo wiem grze szy ten, kto kła mie chcąc
za ra dzić, jak ten kto chcąc za szko dzić; i nie tak bar dzo szko dzi, kto kła miąc
po sy ła pod ró żne go w in ną dro gę, jak ten, kto dro gę ży cia kłam stwem znie -
pra wia.”

2. Dla cze go ka żde kłam stwo jest grze chem. „Na stęp nie ka żde kłam -
stwo dla te go po win no być na zy wa ne grze chem,969 po nie waż czło wiek po -
wi nien mó wić to co ma w ser cu, czy to jest praw da, czy uwa ża na, a nie jest.
Sło wa bo wiem po to są usta no wio ne; nie aby przez nie lu dzie wza jem
siebie zwo dzi li, lecz nie śli przez nie swo je my śli do wia do mo ści dru gie go.
Po słu gi wać się prze to słowa mi do oma mie nia, nie do cze go są usta no -
wione, jest grze chem.”

[217] 3.o Że kłam stwo nie prze sta je być grze chem, dla te go że
poma ga. „I dla te go też nie na le ży my śleć, że ja kieś kłam stwo nie jest
grzechem, po nie waż mo że my ko muś cza sem po móc kła miąc: mo że my
bowiem, jak po wie dzia no wy żej,970 po móc i krad nąc i cu dzo ło żąc.”
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m Za gad nie nie po cho dzi z Sum ma sen ten tia rum, IV,5 (PL 176,123 B).
n Nu mer 1. Zo bacz: De cre tum, C. 22, zagadnienie 2, rozdział 12 (871). – Nu mer 2.

Tamże, rozdział 4, § 1 (867n).
968 Roz dział 18 (PL 40,240; CCL 46,58).
969 Ta mże, roz dział 22 (243; 62).
o Numer 3. Decretum, tamże: § 2 (868). – Numer 4. Wydaje się, że nie pochodzi z Glossa

or di na ria do Kpł 19,11 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,247a), ani z ory gi na łu Au gu sty na; nie znaj du je
się w zbio rze Flo ru sa z Lyonu. – Nu mer 5. Zo bacz: wy po wiedź Gra cja na na C. 22, za gad nie -
nie 2, rozdział 6 (868-869).

970 Wy żej, roz dział 1, pod ko niec nu me ru 3.



4. Że nie tyl ko wte dy jest kłam stwo, kie dy szko dzi. – Au gu styn,
Su per Le vi ti cum: „Mo że my mó wić,971 że kłam stwo jest nie tyl ko wte dy,
kie dy ktoś jest krzyw dzo ny: gdy bo wiem świa do my wy po wia da błąd, jest
kłam stwo, czy ktoś, czy nikt nie jest skrzyw dzo ny.”

5. Tu roz strzy ga się po wy ższe za gad nie nie.972 Oto wia do mo z po -
wyższych, że wszel kie kłam stwo jest grze chem. Jed nak nie o ka żdym kłam -
stwie na le ży poj mo wać to:973 Za tra cisz wszyst kich, któ rzy mó wią kłam -
stwo; ani owo:974 Usta, któ re kła mią, za bi ja ją du szę. I nie ka żde kłam stwo
wy da je się tym przy ka za niem za ka za ne, a kłam stwo żar to bli we po wy ższym
okre śle niem ob ję te.

Roz dział 6 (149).

1.p Gdzie my li się z nie bez pie czeń stwem. – Au gu styn w En chi -
ridion. To ta kże na le ży wie dzieć, że „w nie któ rych rze czach my li my się 
z wiel kim złem,975 w nie któ rych z ma łym, w nie któ rych bez żad ne go.” 
„W któ rych rze czach nic nie szko dzi 976 zdo by ciu kró le stwa Bo że go, czy są
wie rzo ne, czy nie; al bo czy są uzna wa ne za praw dzi we, czy błęd ne; czy są,
czy ich brak; w tym błą dzić, to zna czy coś in ne go mieć za coś in ne go, nie
na le ży uwa żać za grzech; al bo je że li jest, bar dzo ma ły i bar dzo lek ki.” „A są
praw dy,977 cho ciaż nie wi docz ne, w któ re je śli się nie wie rzy, do ży cia wiecz -
ne go dojść nie mo żna.”

2. Co to jest błąd. A cho ciaż „Błę du z naj więk szym sta ra niem trze ba się
wy strze gać,978 nie tyl ko w więk szych lecz ta kże w mniej szych rze czach, i tylko
nie zna jo mość rze czy [218] mo że błą dzić, to jed nak nie wy ni ka, że za raz
błą dzi, kto cze goś nie wie, lecz kto uwa ża, że wie to, cze go nie wie: za prawdę
bo wiem uzna je fałsz, co jest wła ści we błę do wi. Ale naj wa żniej sze jest, w ja kiej
rze czy ktoś błą dzi. Są bo wiem rze czy, któ rych le piej nie wie dzieć, niż wie -
dzieć. Cza sem rów nież nie któ rym błą dze nie po mo gło, lecz na dro dze nóg,
a nie na dro dze oby cza jów.”

3. O Jakubie, czy skłamał. Zwykło się pytać o Jakuba, który powiedział,
że jest Eza wem,979 ina czej my śląc w du chu, czy skła mał. – O tym Augu styn
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971 To jest: Qu aestio nes in Hep ta teu chum, III, za gad nie nie 68 (PL 34,707; CSEL 28-II,
295; CCL 33,221).

972 Za gad nie nie po sta wio ne na koń cu Dys tynk cji 37, roz dzia łu 6, n. 2.
973 Ps 5,7.
974 Mdr 1,11.
p Pew ne sło wa Au gu sty na w De cre tum, C. 22, zagadnienie 2, rozdział 6 (868-869).

975 Roz dział 19 (PL 40,241; CCL 46,59).
976 Ta mże, roz dział 21 (PL 40,243; CCL 46,61).
977 Ta mże, roz dział 20 (242; 61).
978 Ta mże, roz dział 17 (239; 57); zo bacz ta kże: dru ga Księ ga  Sen ten cji, Dys tynk cja 22,

roz dział 5.
979 Zo bacz: Rdz 27,19-24.



mó wi:980 „Że Ja kub dzię ki mat ce spra wił, iż zwiódł oj ca, je śli pil niej 
zważyć, wy da je się, iż nie jest kłam stwem, lecz ta jem ni cą.” Chciał bo wiem
być mat ce po słusz ny, któ ra przez Du cha zna ła ta jem ni cę. I dla te go, z po -
wo du po uf nej ra dy Du cha Świę te go, któ rą otrzy ma ła mat ka, Ja kub jest
unie win nio ny z kłam stwa.

DYS TYNK CJA XXXIXr

Roz dział 1 (150).

O krzy wo przy się stwie. Roz pa trz my te raz krzy wo przy się stwo. Krzy wo -
przy się stwo jest kłam stwem umoc nio nym przy się gą.

Roz dział 2 (151).

1. Czy jest krzy wo przy się stwo, któ re nie jest kłam stwem. – Hie ro -
nim, Su per Ie re miam. Tu py ta się, czy jest krzy wo przy się stwo, gdzie nie
ma kłam stwa. Co nie któ rym się zda je, z po wa gi Hie ro ni ma mó wią ce go:981

„Trze ba za uwa żyć, że przy się ga ma trzech to wa rzy szy: praw dę, sąd i spra -
wie dli wość. Je że li ich brak, nie bę dzie przy się gi, lecz [219] krzy wo przy się -
stwo.” Gdzie zaś przy się ga się błąd, brak praw dy; je że li więc przy się ga się
błąd, cho ciaż nie ma tam za mia ru omy le nia, wy da je się, że jest krzy wo przy -
się stwo, po nie waż brak praw dy.

2.s Po gląd nie któ rych na tę spra wę. Nie któ rzy uwa ża ją, że nie ma krzy -
wo przy się stwa, gdzie nie ma kłam stwa: a jak cza sem wy po wia da się błąd
bez kłam stwa, tak przy się ga się błąd bez krzy wo przy się stwa. Mo że Apo stoł
wy po wie dział błąd,982 gdy obie cał, że przy bę dzie do Ko ryn tian, a jed nak,
jak mu za rzu ca no,983 nie za cią gnął wi ny kłam stwa, po nie waż tak w du chu
my ślał. I gdy by to po twier dził przy się gą, nie po padł by w krzy wo przy się -
stwo, po nie waż na ile od nie go za le ża ło po wie dział praw dę; i gdy by do dał
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980 Con tra men da cium, roz dział 10, n. 24 (PL 40,533; CSEL 41,499).
r Zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, I,12,7 (PL 176,357 C – 358 C); Sum ma sen ten tiarum,

IV,5 (PL 176,123 D – 124 B); oraz M. David, Parjure et mensonge dans le Décret de Gratien,
w Stu dia Gra tia na 3(1955)117-141. – Roz dział 1: Okre śle nie z Sum ma sen ten tia rum IV,5
(PL 176,123 D). – Rozdział 2, numer 1: Powaga Hieronima, z Decretum, C. 22, zagadnienie
2, roz dział 2 (867); trzech jed nak znaj du je się w wy po wie dzi Gra cja na po rozdziale 23 pod
ko niec zagadnienia 4 (882, linia 2). – Nu mer 2: Opie ra się, jak się zda je, na wy po wie dzi
Gra cja na po roz dzia le przy to czo nym już w nu me rze 1, gdzie do wo dzi się ze słów Apo sto -
ła, oraz in nej po roz dzia le 3 (ta mże).

981 In Ie re miam, 4,2 (PL 24[1845]706 A -B; CSEL 59,51; CCL 74,40).
s Wy da je się opie rać na wy po wie dzi Gra cja na po przy to czo nym już w nu me rze pierw -

szym roz dzia le, gdzie do wo dzi się ze słów Apo sto ła, oraz na in nym, po roz dzia le 3 (ta mże).
982 Zo bacz: 1 Kor 16,5.
983 Z te go za rzu tu Apo stoł oczysz cza się: 2 Kor 1,15-23; zo bacz: Glos sa Mi strza do te go

uryw ka (PL 192,14 C).



przy się gę, przy siągł by praw dę, na ile od nie go za le ża ło, cho ciaż ina czej
wyszło, niż po wie dział. Prze to jak ktoś nie jest kłam cą, je że li nie my śli
inaczej w du chu niż mó wi, czy tak jest czy nie, tak wy da je się nie któ rym,
że nikt nie sta je się krzy wo przy się żcą, je że li nie my śli ina czej w du chu niż
mó wi, czy tak jest czy nie.

Roz dział 3 (152).

1.s O trzech spo so bach krzy wo przy się stwa. – Po gląd praw dziw szy.
Lecz słusz niej wie rzy się, że i ten krzy wo przy się ga, kto przy się ga błąd, chcąc
omy lić, i kto uwa ża jąc za błąd, przy się ga co jest praw dą, i kto uwa ża jąc za
praw dę, przy się ga co jest błę dem. – Stąd Au gu styn:984 „Lu dzie przy się ga ją
błąd, al bo gdy my lą, al bo gdy my lą się. Al bo czło wiek uwa ża, że praw dą
jest, co jest błę dem i lek ko myśl nie przy się ga; al bo wie, al bo my śli, że jest
błę dem, a jed nak przy się ga ja ko praw dę, a nie mniej przy się ga ze zbrod nią.
Ró żnią się jed nak te dwa krzy wo przy się stwa, któ re wspo mnia łem. Za łóż,
że przy się ga ten, któ ry my śli, że jest praw dą to, co przy się ga: my śli, że jest
praw dą, a jed nak jest błę dem; ten nie z za mia ru krzy wo przy się ga, lecz myli
się: ma za praw dę to, co jest błę dem, nie skła da świa do mie przy się gi na
rzecz błęd ną. Do daj in ne go, któ ry wie, że jest błę dem, a mó wi, że jest praw -
dą i przy się ga tak, jak by by ło praw dą, co wie, że jest błę dem. Wi dzi cie jak
prze klę te jest to by dlę. [220] Za łóż in ne go, któ ry my śli, że jest błę dem, 
a przy się ga, jak by by ło praw dą, a mo że praw dą jest. Na przy kład, by ście
po ję li: Czy pa da ło w tym miej scu? Py ta cie czło wie ka. I po wia da, że pa da ło.
A wtedy padało tam, lecz myśli, że nie padało: jest krzywoprzysięzcą. Zależy
w ja ki spo sób sło wo wy cho dzi z du cha: nie po wo du je win ne go ję zy ka, jak
tyl ko win ny duch.” – Po wy ższym ja sno prze ka zu je się, że tro ja ko grzeszy
czło wiek, jak wy żej po wie dzie li śmy: gdy al bo świa do mie przy się ga błąd;
albo my śląc, że błąd, przy się ga co jest praw dą; al bo my śląc, że jest praw dą,
przy się ga co jest błę dem.

2.t Lecz to ostat nie nie wy da je się krzy wo przy się stwem; al bo je że li zwie
się krzy wo przy się stwem, dla te go, że przy się ga się błąd, nie wy da je się
winien krzy wo przy się stwa, kto tak przy się ga, po nie waż duch je go nie jest
winien, a dla te go i ję zyk nie. – Co wię cej duch je go jest wi nien, gdy ośmie -
la się przy się gać, cze go ja sno ja ko praw dy nie po zna je. Prze to nie ka żde
krzy wo przy się stwo jest kłam stwem, oraz nie ka żdy, kto krzy wo przy się ga
kła mie; lecz ka żdy kła miąc przy się ga ją cy krzy wo przy się ga, i ka żdy kto błąd
przy się ga, czy kła miąc, czy nie, krzy wo przy się ga.

3. Za gad nie nie. Gdy zaś ktoś przy się ga, co jest praw dą, są dząc, że jest
błędem, pyta się, co tam jest krzywoprzysięstwem. Samo bowiem znaczenie
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984 De ver bis Apo sto li in ser mo ne xxviii (ru bry ka); to jest Ser mo 180, roz dział 2, n. 2
(PL 38,973).

t Wy po wiedź Gra cja na po roz dzia le 3 (867).



wy po wie dzi jest praw dzi we, po nie waż nie świa do mie mó wi praw dę. Prze -
to nie sa mo zna cze nie jest al bo błę dem, al bo kłam stwem, po nie waż jest
praw dzi we; a co jest praw dą, wy da je się, że nie jest krzy wo przy się stwem.
– Roz wią za nie. Na to od po wia da my: mó wić tak, mia no wi cie wbrew my -
śli, pod po twier dze niem przy się gą, jest krzy wo przy się stwem. Prze to krzy -
wo przy się stwem jest, al bo przy się ga jąc mó wić błąd z za mia rem omy le nia,
al bo przy się ga jąc mó wić błąd bez za mia ru omy le nia, al bo przy się ga jąc
mówić praw dę z za mia rem omy le nia.

4. Prze ciw sta wie nie. Tu się prze ciw sta wia: Je że li ka żdy, kto przy się ga
błąd, krzywoprzysięga, wtedy kto komuś obiecuje coś dać w określonym
czasie, cze go jed nak nie uczy ni, sko ro przy siągł, krzy wo przy siągł, po nie -
waż przy siągł błąd: bo nie sta ło się tak, jak przy siągł. – Wy ja śnie nie. Na to
mo żna po wie dzieć, że nie ka żdy, kto przy się ga co jest błę dem, po nie waż
przy siągł, jest krzy wo przy sięz cą, jak ten o któ rym mó wi my; lecz po nie waż
zmie nia po sta no wie nie, al bo prze kra cza czas, przy się ga ta ka sta je się krzy -
wo przy się stwem.

[221] Roz dział 4v (153).

1. Czy przy się ga nie jest złem. Je że li zaś py ta się, czy przy się ga nie jest
złem, mó wi my, że cza sem jest złem, cza sem nie. Sa mo wol nie bo wiem i bez
ko niecz no ści przy się gać, al bo błąd przy się gać, jest wiel kim grze chem. Z ko -
niecz no ści zaś przy się gać, mia no wi cie al bo dla stwier dze nia nie win no ści,
al bo dla upra wo moc nie nia ukła dów po ko jo wych, al bo dla prze ko na nia
słucha czy, co jest dla nich po ży tecz ne, nie jest złem, bo ko niecz ne.

2. Au gu styn, O ka za niu Pa na na gó rze. Dla te go Au gu styn:985 „Przy -
się gę na le ży skła dać w spra wach ko niecz nych, po nie waż opie sza li są lu dzie
uwie rzyć, co jest im po ży tecz ne. Przy się ga nie nie jest do bre, jed nak nie złe,
gdy jest ko niecz ne,” to jest nie na le ży go pra gnąć ja ko do bre go, jed nak nie
uni kać ja ko złe go, gdy jest ko niecz ne.”

3. Au gu styn, Su per Epi sto lam ad Ga la tas: „Bo przy się ga nie nie jest
wbrew przy ka za niu Bo że mu;986 lecz tak poj mu je się, że Pan za ka zał przy -
się gi,987 aby na ile jest w mo cy, nikt nie przy się gał: wie lu to czy ni, ma jąc 

Księga III288

v Roz dział 4, nu mer 1: Za gad nie nie wy ni ka z wy po wie dzi Gra cja na do po cząt ku C. 22,
zagadnienie 1 do I czę ści (862)n; zo bacz ta kże Glos sa Mi strza na 1 Kor 15,30 (PL 191,1683 C).
– Numer 2: Powaga Augustyna, z Glossa ordinaria na Rz 1,9 (rkp „l” karta 1c; rkp „m” karta 1c;
u Mi ko ła ja z Li ry, VI, 4c), stąd w Glos sa Mi strza do te go uryw ka (PL 191,1318 C); po rów naj
Gracjan, C. 22, zagadnienie 1, rozdział 5 (862). Glosa do słów Augustyna, z wypowiedzi Gracjana,
tamże, część III (864). – Numer 3: Z Decretum, C. 22, zagadnienie 1, rozdział 2 (861). – Numer
4: zło żo ny z roz dzia łów 5 i 6, roz dzia ł 2 na koń cu oraz roz dzia ł 14 na koń cu (862, 861, 864);
lecz „kto ina czej nie wierzy”, z Au gu sty na (De ser mo ne Do mi ni in mon te, jak wyżej) w Glos sa
na 1 Kor 15,30 (PL 191,1683 D); zo bacz ta kże wy po wiedź Gra cja na, ta mże, część III (864).

985 Księ ga I, roz dział 17, n. 51 (PL 34,1255; CCL 35,58).
986 Na Ga 1,20: Oto Bóg wi dzi, że nie kła mię, n. 9 (PL 35,2110).
987 Mt 5,34 (jak ni żej, w nu me rze 4).



w ustach przy się gę ja ko coś wiel kie go i mi łe go. Apo stoł bo wiem znał przy -
ka za nie Pa na, a jed nak przy się gał.988 Za ka za ne jest nam przy się gać z żą dzy
al bo roz ko szy przy się ga nia.”

4. Au gu styn, De ser mo ne Do mi ni. Co więc Chry stus mó wi w Ewan -
ge lii:989 A ja wam po wia dam, aby ście zgo ła nie przy się ga li, „ro zu mie się,
iż tak przy ka zał, by ktoś nie pra gnął przy się gi ja ko do bra, a ze zwy cza ju
przy się ga nia nie po padł w krzy wo przy się stwo.” Co zaś do da je:990 „Nie chaj
mo wa wa sza bę dzie: Jest, jest; [222] Nie, nie, trze ba dą żyć do do bra. A co
nad to wię cej jest, od złe go jest, to zna czy, je że li je steś zmu szo ny przy się -
gać, wiedz, że po cho dzi to z ko niecz no ści nie mo cy tych, któ rych o czymś
prze ko nu jesz. Ta nie moc za iste jest złem, dla te go my co dzien nie pro si my
o uwol nie nie mó wiąc:991 Zbaw nas ode złe go. Dla te go nie po wie dział: 
Co wię cej jest, jest złem: ty bo wiem nie czy nisz złe go, któ ry do brze uży -
wasz przy się gi; lecz od złe go jest: te go,” „któ ry ina czej nie wie rzy”, to jest
od nie mo cy,992 któ ra cza sem jest ka rą, cza sem ka rą i wi ną.993 „Tam więc Pan
za ka zał zła, po ra dził do bro, do pu ścił ko niecz ne.”994

Roz dział 5 (154).

1. O przy się dze, któ ra skła da na jest na stwo rze nia. Py ta się ta kże,
czy wol no przy się gać na stwo rze nia. Nie wy da je się, bo w Pra wie na pi sa ne
jest:995 Ale od dasz Pa nu przy się gi two je, a Chry stus w Ewan ge lii 996 na ka -
zuje: aby ście zgo ła nie przy się ga li, ani na nie bo, ani na zie mię, ani na
Je ru za lem, ani na gło wę two ją.
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988 Na przy kład: Rz 1,9; 1 Kor 15,31; 2 Kor 11,31; Ga 1,30; Flp 1,8.
989 Mt 5,34; stąd Au gu styn, De ser mo ne Do mi ni in mon te, I, roz dział 17, n. 51 (PL 34,

1255n; CCL 35,58n).
990 Mt 5,37.
991 Mt 6,13.
992 Au gu styn ta mże: „te go, któ re go nie mo cą zmu szo ny je steś przy się gać” (PL 34,1256;

CCL 35,59); Glos sa or di na ria do Mt 5,37: Od złe go jest: „Nie two je go, lecz te go, przez
które go zmu szo ny je steś przy się gać, to jest przez je go nie moc, któ ra jest złem” (u Mi ko łaja
z Li ry, V, 22a).

993 Zo bacz: dru ga Księ ga Sen ten cji, Dys tynk cja 36, roz dział 1.
994 Ten ostat ni zwrot przy to czo ny jest ja ko Au gu sty na, a mia no wi cie pod ru bry ką: Te nże

ta mże (to jest: De ser mo ne Do mi ni in mon te), w Glos sa na Rz 1,9 (PL 191,1318 B; rkp „z”
kar ta 6a); skąd prze cho dzi do Sum ma Alek san dra z Ha les, III, n. 313, roz wią za nie (IV,473b),
i do in nych scho la sty ków. Lecz do tąd nie zna leź li śmy. Nie ma u Flo ru sa na Rz 1,9 (ko lum -
na 37-38); ani w ory gi na le Au gu sty na De ser mo ne Do mi ni in mon te, jak nie co wy żej. Stąd
wy da je się, że ni czym in nym nie jest, niż od no wie niem na uki Au gu sty na przez sa me go
Mistrza, że mia no wi cie Pan za ka zu je zła (w nu me rze 3), ra dzi do bro (n. 4), do pusz cza to,
co ko niecz ne (n. 1-2).

995 Sło wa są Chry stu sa, Mt 5,33, wspo mi na ją ce go przy ka za nie Pwt 23,31: Gdy ślub
zrobisz Pa nu, Bo gu twe mu, nie bę dziesz zwłó czył z od da niem; al bo Ps 49,14: Od daj 
Najwy ższe mu ślu by two je.

996 Mt 5,34-36.



2. Hie ro nim, Su per Mat tha eum:997 „Ży dom, jak nie mow lę tom, po -
zwo lo no przy się gać na Stwór cę”, oraz (Au gu styn): „przy ka za nie by [223]
je śli wy pa dło przy się gać, przy się ga li tyl ko na Stwór cę, nie na stwo rze nia;”
po nie waż „przy się ga ją cy na anio łów i na ży wio ły, czci li stwo rze nia za -
szczytem, a le piej by ło go zło żyć Bo gu, niż stwo rze niom”. Sła bym więc tego
za ka zał; świę tym zaś, któ rzy w stwo rze niach czci li tyl ko Stwór cę, nie za ka -
zał. Dla te go Jó zef przy się gał: Na zdro wie Fa ra ona,998 czcząc w nim sąd
Boga, któ rym umieszczo ny zo stał w podziemiu. Chry stus zaś za ka zał tak
na stwo rze nia przy się gać, by nie wie rzo no, że jest w nich coś bo skie go, za
co cześć by się im na le ża ła; al bo by błąd na nie przy się ga jąc, lu dzie my śleli,
że nie są obo wią za ni przy się gą.999

Roz dział 6x (155).

Któ ra przy się ga bar dziej obo wią zu je, czy skła da na na Bo ga, czy
skła da na na Ewan ge lię, czy na stwo rze nia. Je że li zaś py ta się, kto bar -
dziej jest zo bo wią za ny, czy kto przy się ga na Bo ga, czy kto na Ewan ge lię,
czy na stwo rze nia, mó wi my: kto na Bo ga, po nie waż przez nie go to zo sta ło
uczy nio ne. – Jan Zło to usty. Dla te go Zło to usty:1000 „Je śli za cho dzi ja kaś
przy czy na, wy da je się, że ro bi coś ma łe go, kto przy się ga na Bo ga; kto zaś
na Ewan ge lię, wy da je się, że zro bił coś więk sze go. Trze ba im po wie dzieć:
Głu pi! Pi smo jest Świę te z po wo du Bo ga, a nie Bóg z po wo du Pi sma.” Tak
i stwo rze nia przez Bo ga uczy nio ne zo sta ły.

Roz dział 7y (156).

1. Co zna czy mó wić: na Bo ga. Tu py ta się, co zna czy mó wić „Przy -
sięgam na Bo ga”. To zna czy wzy wać Bo ga na świad ka. Przy siągł bo wiem
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997 In Mat tha eum 5,33 (PL 26[1845]40 A; CCL 77,32); o ru bry ce: Au gu sti ni, zo bacz niżej
in ne przy pi sy.

998 Zo bacz: Rdz 42,15-16.
999 Glos sa or di na ria do Mt 5,34: „Al bo do my śla li się, że nie bo jest czymś wię cej, al bo

na nie przy się ga jąc, my śle li, że nie są obo wią za ni przy się gą” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,22a); osta -
tnie zda nie z Au gu sty na, De ser mo ne Do mi ni in mon te, I, roz dział 17, n. 52 (PL 34,1256;
CCL 35,59).

x Wszyst ko z De cre tum Gra cja na, ta mże, z wy po wie dzi oraz c. 11 (863n). Wnio sek jest
Mi strza.

1000 Pseu do -Chry zo stom, In Mat tha eum opus im per fec tum, ho mi lia 44 (PG 56,883).
y Czę ścio wo za le ży od Glos sa na Rz 1,9 (PL 191,1318 A -B); lecz jak wy ni ka z peł nej ru -

bry ki mar gi nal nej w rę ko pi sach Sen ten cji: In ser mo ne de pe riu rio qui sic in ci pit: Qu isquis est
pra vi et per ver si cor dis (te sło wa znaj du ją się w środ ku Ser mo 180, czy li Ser mo 28 De ver bis
Apo sto li, roz dział 6, n. 6, (PL 38,975); źró dło nu me rów 1-2 oraz 4 mo że znaj du je się w Pa nor -
mia Iwo na, VIII, roz dział 115-116 (PL 161,1332 B – 1333 A, gdzie ru bry ki rę ko pi sów oka le czył
wy daw ca M. de Vo smi dian), nie zaś w je go De cre tum, XII, roz dział 34 (PL 161,788 C – 798 A),
gdzie jest od mien na ru bry ka; ani w De cre tum Gra cja na, C. 22, zagadnienie 5, roz dzia ł 10 (885),
gdzie znaj du je się tyl ko czę ścio wo. – Nu mer 3: z Glos sa do Ps 7,5 (PL 191,113 A).



Apo stoł mó wiąc:1001 Świad kiem mi jest Bóg; tak jak by rzekł: Na Bo ga, tak
jest. – Au gu - [224] styn w ka za niu o krzy wo przy się stwie. Stąd Au gu -
styn:1002 „Śmiesz ne jest to my śleć.” „Je że li po wie dział byś „na Bo ga”, przy -
się gasz; jeże li po wiesz: „Bóg jest świad kiem”, nie przy się gasz? Cóż bo wiem
zna czy „na Bo ga”, je że li nie: „Bóg jest świad kiem”? Al bo co zna czy „Bóg
jest świad kiem”, je że li nie „na Bo ga? Co to zaś jest przy się gać, je że li nie
oddać prawo Bo gu, kie dy na Bo ga przy się gasz? Pra wo mia no wi cie praw dy,
a nie błę du.

2. W Sermo de periurio. Również:1003 „Oto mówię Waszej Miłości: Nawet
kto na ka mień przy się ga błąd, jest krzy wo przy sięz cą”, po nie waż nie ka mień,
któ ry „nie sły szy”, lecz je go Stwór cę uży wa za świad ka. To zna czy więc przy -
się gać na ja kie kol wiek stwo rze nie, mia no wi cie uży wać za świad ka je go
Stwo rzy cie la.

3. Au gu styn, Su per Psal mum VII: Jest ta kże „pe wien naj cię ższy ro dzaj
przy się gi,1004 któ ry do ko nu je się przez zło rze cze nie, jak gdy czło wiek mówi:
Je śli to zro bi łem, niech to wy cier pię”, al bo niech się to zda rzy mo im synom.
W ten spo sób nie kie dy poj mu je się też, gdy ktoś przy się ga jąc mó wi: „na
mo je zba wie nie”, al bo „na sy nów mo ich” i te go ro dza ju. To bo wiem zo bo -
wią zu je Bo gu.

4. W Ser mo de pe riu rio. Dla te go Au gu styn:1005 „Gdy ktoś mó wi: „na
moje zbawienie”, zbawienie swoje Bogu zobowiązuje; gdy mówi: „na synów
mo ich”, ich Bo gu za sta wia, by to za szło na ich gło wach, co wy cho dzi z jego
ust: je że li praw da, praw da; je że li błąd, błąd.” I jak cza sem na to przy się ga -
jąc, Bo gu to zo bo wią zu je, tak na Bo ga przy się ga jąc, je go uży wa za świadka.
W ka żdej więc przy się dze, al bo Bóg jest uży wa ny za świad ka, al bo Bo gu zo -
bo wią zu je się i za sta wia stwo rze nie: by to zna czy ło przy się gać, mia no wi cie
Bo ga uży wać za świad ka, al bo Bo gu coś za sta wiać.

Roz dział 8z (157).

O tych, któ rzy przy się ga ją na fał szy wych bo gów. Po tem py ta się, 
czy mo żna ko rzy stać z wia ry te go, kto przy siągł by na de mo ny lub bo żki. –
O tym Au- [225] gustyn mówi, pisząc Ad Publicolam:1006 „Chcę, byś najpierw
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1001 Rz 1,9; Flp 1,8.
1002 De ser mo ne Do mi ni in mon te, I, roz dział 17, n. 51: „Śmiesz ne jest to my śleć” (PL

34,1255; CCL 35,58); po zo sta łe z Ser mo 180, roz dział 6, n. 6-7 (L 38,975).
1003 Ser mo 180, roz dział 12, n. 13 (PL 38,978).
1004 Nu mer 3 (PL 36,99; CCL 38,38).
1005 Ser mo 180, roz dział 6, n. 7 (PL 38,975).
z Za gad nie nie po cho dzi z wy po wie dzi Gra cja na przed C. 22, zagadnienie 1, rozdział

16 (865), gdzie też sło wa Au gu sty na, któ re tu krót ko za sto so wa no. Ten sam roz dział znaj -
du je się u Iwo na, De cre tum, XII,35; oraz Pa nor mia, VIII,117 (PL 161,780 A -C, 1333 A -B);
lecz nie wy ni ka stąd bez po śred nio, że dzie ła te słu ży ły Mi strzo wi za źró dła.

1006 Epi sto la 47, n. 2 (PL 33,184; CSEL 34-II,130).



roz wa żył, czy je śli ktoś przy się gał by na fał szy wych bo gów, a wia ry nie do -
cho wał, nie wy da je ci się, że dwa ra zy zgrze szył. Za iste dwu krot nie zgrze -
szył, po nie waż i przy siągł na ko go nie po wi nien, i po stą pił wbrew obie ca nej
wie rze, cze go nie po wi nien. I dla te go kto ko rzy sta z wia ry te go, o któ rym
wia do mo, że przy siągł na fał szy wych bo gów, a ko rzy sta nie do złe go, lecz
do do bre go, nie łą czy się z je go grze chem, któ rym przy się gał na de mo ny,
lecz z do brą zgo dą, któ rą do cho wał wia ry. I bez wąt pie nia mniej szym złem
jest przy się gać praw dzi wie przez fał szy wych bo gów, niż fał szy wie przez
Boga praw dzi we go. Im bo wiem to na co się przy się ga jest bar dziej świę te,
tym bar dziej ka ral ne jest krzy wo przy się stwo.

Roz dział 9a (158).

1. Że przy się ga, któ rą nie bacz nie się przy się ga, nie po win na być
za cho wa na, al bo ślub, al bo przy rze cze nie nie spra wie dli wie zło żo ne.
Po zo sta je te raz zo ba czyć, czy wszel ką przy się gę na le ży wy peł nić. Je że li
bowiem ktoś przy siągł coś prze ciw ko wie rze i mi ło ści, „co za cho wa ne
dąży ło by do gor sze go wyj ścia”,1007 trze ba ra czej zmie nić, niż wy peł nić. –
Am bro ży w księ dze pierw szej De of fi ciis. Stąd Am bro ży:1008 „Nie kie dy
jest wbrew obo wiąz ko wi, przy rze czo ną speł nić przy się gę, jak zro bił
Herod.”1009

2. Izy dor w Sy no ny ma. Ta kże Izy dor:1010 „W złych obiet ni cach  cof nij
wia rę: w be zec nym ślu bie zmień po sta no wie nie. Nie czyń te go, co nie bacz -
nie przy sią głeś; nie zbo żna jest obiet ni ca, któ ra zbrod nią się speł nia.” – Izy -
dor w księ dze: Sen ten tiae. Te nże:1011 „Nie na le ży za cho wać przy się gi,
któ rą nie bacz nie przy rze ka się zło, jak kto cu dzo ło żni cy obie cu je wie czy -
stą wier ność po zo sta nia z nią. Zno śniej bo wiem jest nie do peł nić przy sięgi,
niż po zo stać w nie rzą dzie.

[226] 3. Be da w: Ho mi lia XLIII. Ta kże Be da:1012 „Je że li zda rzy nam się
coś nie bacz nie przy siąc, co speł nio ne dą ży ło by do gor sze go wyj ścia,
wiedzmy, że swo bod nie trze ba to zdrow szą ra dą zmie nić i ra czej wo bec 
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a Ru bry ka po cho dzi, przy naj mniej czę ścio wo z owej Gra cja na na C. 22, zagadnienie 4,
rozdział 6 (876), skąd rów nież i po wa ga te go roz dzia łu, cze go na ocz nie do wo dzą za rów no
ich ru bry ki jak tek sty. – Nu mer 1: Am bro ży, z ka no nu 2 Gra cja na (875). – Nu mer 2: Z  ka -
no nów 5 i 13 (876, 878). Nu mer 3: z ka no nu 6 Gra cja na (876, wraz z od mien nym od czy tem
co do nu meru ho mi lii). – Nu mer 4: z ka no nów 3-4 (876).

1007 Sło wa są Be dy, jak ni żej, na po cząt ku nu me ru 3.
1008 Roz dział 50, n. 254 (PL 16[1845]100 C – 101 A).
1009 Zo bacz: Mt 14,7-11.
1010 Księ ga II, n. 58 (PL 83,858 C).
1011 Księ ga II, roz dział 31, n. 9 (PL 83,634 A).
1012 In Evan ge lia, II, ho mi lia 20 (PL 94,239 D – 240 A; ho mi lia 23 w CCL 122,352).



ko niecz no ści trze ba nam krzy wo przy siąc, niż dla unik nię cia krzy wo przy -
się stwa po paść w in ną cię ższą zbrod nię. Osta tecz nie Da wid na Bo ga przy -
siągł zabić Na ba la,1013 mę ża głu pie go; lecz za pierw szym wsta wien nic twem
Abi ga il, niewia sty mą drej, po rzu cił groź by, wło żył miecz do po chwy, i nie
bo lał, że jakąś wi nę ta kim krzy wo przy się stwem na sie bie ścią gnął.”

4. Au gu styn w pew nym Ser mo. Ta kże Au gu styn:1014 „Że Da wid nie
speł nił przy się gi przez prze la nie krwi, by ło więk szą po bo żno ścią. Da wid
lek ko myśl nie przy siągł, lecz więk szą po bo żno ścią przy się gi nie speł nił.” –
Z tych i wie lu in nych oka zu je się, że nie któ rych przy siąg nie na le ży speł -
niać. A kto tak przy się ga, bardzo grze szy; gdy zaś zmie nia, do brze czy ni.
Kto zaś nie zmie nia, grze szy po dwój nie, i po nie waż nie spra wie dli wie przy -
siągł, i po nie waż uczy nił, cze go nie po wi nien.

Roz dział 10 (159).

1.b Czy jest krzy wo przy sięz cą, kto nie czy ni te go, co nie bacz nie
przy siągł. Kto zaś zmie nia, zwy kło się py tać, czy po wi nien być zwa ny
krzywo przy sięz cą. Be da, wy żej,1015 ta ką przy się gę na zwał krzy wo przy się -
stwem. – Ta kże Jan, nun cjusz sto lic wschod nich, rzekł:1016 „Mo wa oj ca
nasze go So fro niu sza ozna cza, że le piej jest, iż przy się ga ją cy krzy wo przy -
sięga, niż że za cho wu je przy się gę w bu rze niu świę tych ob ra zów.”

2. Lecz „krzy wo przy się stwem” zwie się ta ka przy się ga niedo trzy ma na, 
a „krzy wo przy się ga”, kto nie speł nia, po nie waż przy siągł błąd, nie po nieważ
stąd jest wi nien, że nie za cho wu je, lecz po nie waż przy siągł nie spra wie dli -
wość: przez co jest wi nien tak jak ten, kto krzy wo przy się ga.

[227] Roz dział 11c (160).

O tym, kto przy się ga chy tro ścią słów. – Izy dor w dru giej księ dze
Sen ten tiae. To też na le ży wie dzieć, że „ja ką kol wiek sztu ką słów ktoś by
przy się gał,1017 Bóg jed nak, któ ry jest świad kiem su mie nia, tak to przyj muje,
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1013 Zo bacz: 1 Krl 25,22-25.
1014 Ser mo 308, roz dział 2, n. 2 (PL 38,1408n).
b Sło wa Ja na z De cre tum Gra cja na, C. 22, zagadnienie 4, rozdział 18 (879).

1015 Jak wy żej, w roz dzia le 9, nu mer 3.
1016 Jan z Je ro zo li my, pod czas czwar tej czyn no ści II So bo ru Ni cej skie go (1 paź dzier ni ka

785 ro ku); w Con ci lio rum wy da niu kró lew skim, Pa ryż 18(1644)392; wyd. I. B. Man si, XIII,
599; zo bacz o nim: L. Pe tit, Je an de Jéru sa lem, w Dic tio na ire de théolo gie ca tho li que,
VIII,765n.

c Ru bry ka jest ta sa ma, co ty tuł Gra cja na do C. 22, zagadnienie 5, rozdział 9 (885), gdzie
i po wa ga Izy do ra; lecz na tej sa mej za sa dzie mo żna po wie dzieć, że wzię ta z Pa nor mia
Iwona, VIII, roz dział 112 (PL 161,1332 A).

1017 Roz dział 31, n. 8 (PL 83,634).



jak pojmuje ten, komu się przysięga. Podwójnie zaś winny staje się, kto i imię
Bo ga bie rze nada rem no i bliź nie go w pod stę pie chwy ta.”

Roz dział 12 (161).

1.d O tym, kto zmu sza ko goś przy się gać. Py ta się ta kże, czy grze szy,
kto zmu sza czło wie ka przy się gać. – Au gu styn w pew nym Ser mo. O tym
Au gu styn po wia da:1018 „Kto wy ma ga przy się gi, du żo zna czy, czy nie wie, 
że on przy się gnie błąd, czy wie. Je że li bo wiem nie wie i dla te go mó wi „przy -
się gnij mi”, aby mu uwie rzo no, nie ma grze chu; jed nak jest ludz kie ku sze -
nie.1019 Je że li zaś wie, że on zro bił i zmu sza go przy się gać, jest za bój cą.” –
Te nże:1020 „Kto wzy wa czło wie ka do przy się gi i wie, że on fał szy wie przy -
się ga, prze ści ga za bój cę; po nie waż za bój ca za bi je cia ło, ten du szę, a na wet
dwie du sze: i te go, któ re go we zwał przy się gać, i swo ją.”

2. Z Sy no du Or le ań skie go:1021 „Świę ty sy nod po sta no wił, by wszy scy
wier ni wy posz cze ni przy stę po wa li do przy siąg, chy ba że ma ją być skła dane
dla po ko ju.

[228] DYS TYNK CJA XL

Roz dział 1 (162)

1.e O szó stym przy ka za niu i siód mym. Szó ste przy ka za nie jest:1022 Nie
bę dziesz pra gnął żo ny bliź nie go twe go. Siód me jest: Nie bę dziesz po żą dał
do mu bliź nie go twe go, ani słu gi, ani słu żeb ni cy itd. – Lecz wy da je się, że
przy ka za nie o niepo żą da niu rze czy bliź nie go jest jed no z tym, któ re mówi:
Nie krad nij; a przy ka za nie o niepo żą da niu żo ny jed no jest z tym, któ re 
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d Pierw sza po wa ga (prócz ru bry ki) wzię ta na wet co do słów z De cre tum Gra cja na, 
C. XXII, zagadnienie 5, rozdział 6 (884). Dru ga, ta mże, rozdział 5 (883), cho ciaż tu za miast
es se iu ra tu rum czy ta się iu ra re, jak w Pa nor mia, VIII, roz dział 108 (PL 161,1330 D).

1018 Ser mo 180, roz dział 10, n. 11 (PL 38,978).
1019 Zo bacz: 1 Kor 10,13.
1020 Ser mo 308, roz dział 4, n. 4 (PL 38,1409).
1021 Je że li pój dzie my za ru bry ką i po rząd kiem słów, wy da je się wzię te z De cre tum Iwona,

XII, roz dział 70 (PL 161,797 D – 798 A); lecz rów nie do brze źró dłem mo że być De cre tum
Bur char da z Wor ma cji, XII, roz dział 13 (PL 140,878 C). W obu wy da je się, że wy ra zem sacra -
men ta poj mu je się przy się gi. Star szych czy li dal szych źró deł aż do tąd nie zna leź li śmy.

e Prócz Glos sa or di na ria do Księ gi Wyj ścia (ni żej), zo bacz: Hu go, De sa cra men tis,
I,12,7 (PL 176,358 C – 359 B); Sum ma sen ten tia rum, IV,6 (PL 176,124 B -D). – Po wa ga Augu -
sty na z Glos sa or di na ria, do Wj 20,15 oraz 14, i in ter li ne aris, do Wj 20,17 (u Mi ko ła ja 
z Li ry, I, 164d oraz rkp. „c” kar ta 165 rec to).

1022 Wj 20,17; Pwt 5,21; gdzie i na stęp ne.



mó wi: Nie cu dzo łóż. – Au gu styn, Su per Exo dum: „Mo gło bo wie m1023

przy ka za nie Nie krad nij poj mo wa ne być w tej ogól no ści, gdzie za ka zu je
się po żą dać rze czy bliź nie go; a w tym, że po wie dzia no Nie cu dzo łóż,
mogło być poj mo wa ne to: Nie bę dziesz po żą dał żo ny bliź nie go twe go.
Lecz w tych dwóch przy ka za niach: Nie cu dzo łóż oraz Nie krad nij, za zna -
czo ne i za ka za ne są sa me czy ny; w tych zaś ostat nich sa mo po żą da nie”.
Wie le więc ró żnią się te od tam tych. Stąd do te go przy ka za nia Nie cu dzo -
łóż, jest w Ewan ge lii do da tek,1024 gdzie wszel ka żą dza cu dzo łó stwa jest
zaka za na.

2. Dla cze go mó wi się, że Pra wo nie ści ska du cha, lecz rę kę. Lecz
sko ro tu za ka zu je sie po żą da nia cu dzej żo ne i cu dzej rze czy, dla cze go mówi
się, że Pra wo ści ska rę kę, a nie du cha, Ewan ge lia zaś i rę kę i du cha?1025 –
Roz strzy gnię cie: To mó wi się o Pra wie co do ob rzę do wych, nie co do oby -
cza jo wych. Al bo po nie waż w Pra wie nie ma ogól ne go za ka zu wszel kiej
śmier cio no śnej po żą dli wo ści, jak w Ewan ge lii.

[229] Roz dział 2f (163).

Któ ra li te ra za bi ja. – Au gu styn, De bap ti smo pa rvu lo rum. Je że li 
zaś py ta się, któ ra li te ra, mó wi Apo stoł,1026 że za bi ja, „jest nią z pew no ścią
De ka log.1027 Nie na zy wa się on li te rą za bi ja ją cą dla te go, że Pra wo jest złe,
lecz po nie waż za ka zu jąc grze chu, wzma ga żą dzę i do da je prze kro cze nie,
je że li ła ska nie wy zwo li;” ta ła ska nie ob fi to wa ła tak w Pra wie, jak w Ewan -
ge lii. „Pra wo więc do bre jest, a jed nak bez ła ski za bi ja, po nie waż jest si łą
grze chu,1028 któ ra na ka zu je, co bez ła ski nie mo że być speł nio ne.” Ła ski zaś
nie by ło, i dla te go li te ra by ła za bi ja ją ca.
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1023 Qu aestio nes in Hep ta teu chum, II, za gad nie nie 71 (PL 34,621; CSEL 28-II,137n; CCL
33,103n).

1024 Zo bacz: Mt 5,27-28.
1025 Glos sa or di na ria do Ps 18,8: Pra wo Pań skie nie po ka la ne, na wra ca ją ce du sze:

„Wole, nie tyl ko rę ce, jak Sta re” (rkp Lau ren ti nus Pl. XVII, 4. kar ta 21d; u Mi ko ła ja z Li ry,
III,111a); Lom bard, Glos sa do te go uryw ka: „I za znacz, że mó wi du sze, to jest wo le, nie tylko
rę ce, jak Sta re Pra wo naj bar dziej rę kę, a nie du cha po wścią ga ło” (PL 191,210 D).

f Opar ty na Glos sa do 2 Kor 3,6 (PL 192,24).
1026 Zo bacz: 2 Kor 3,6: Bo li te ra za bi ja.
1027 Bez wzglę du na ru bry kę (z błę du Flo ru sa, ko lum na 453; ten sam błąd wy żej, Sen -

ten tiae, Księ ga dru ga, Dys tynk cja 26, roz dział 4, n. 5, w to mie I, stro na [475]), sło wa Au gu -
sty na, tu bar dzo skró co ne, za czerp nię te są z De spi ri tu et lit te ra, roz dział 14, n. 24 
i 25 (PL 44,215, 216; CSEL 60,178n); na stęp nie, w czę ści ostat niej, któ ra jest w Glos sa ordi -
na ria na 2 Kor 3,6 (rkp „l” kar ta 79b; rkp „m” kar ta 75c; u Mi ko ła ja z Li ry, VI,64c), 
z Au gu sty na, Epi sto la 145 (ad Ana sta sium), n. 2-3 (PL 33,593; CSEL 44,268).

1028 Zo bacz: 1 Kor 15,56.



Roz dział 3 (164).

1.g O od le gło ści Pra wa i Ewan ge lii. – Au gu styn. Od le gła zaś jest li tera
Ewan ge lii od li te ry Pra wa:1029 po nie waż ró żne są obiet ni ce, tam obie cu je
ziem skie, tu nie biań skie. Ró żne ta kże sa kra men ty, po nie waż tam te tyl ko
ozna cza ły, te udzie la ją ła ski. Przy ka za nia też ró żne: co do ob rzę do wych, bo
co do oby cza jo wych są te sa me, lecz peł niej za wie ra ją się w Ewan ge lii.

2. Wy słu cha li ście dzie się ciu strun har fy,1030 obu płciom na ło żo nych: które
ma ją być do ty ka ne mi ło ścią, aby dzi kie zwie rzę ta wad zo sta ły za bi te.

KOŃ CZY SIĘ KSIĘ GA TRZE CIA.
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g Z Glos sa na Hbr 8,6-7 (PL 192,460 A); zo bacz też: Glos sa do Ps 73,1 (PL 191,682 D),
gdzie skró co na jest Glos sa me dia Gil ber ta Por re tań skie go do te go uryw ka (u D. Van den
Eyn de, L’oeu vre littéra ire de Géroch de Re ichers berg, Rzym 1957, s. 390n); oraz Hu go ze
Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, I,12,10 (PL 176,364 A).

1029 Zo bacz: Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum 73,1, n. 2 (PL 36,930n; CCL 39,1005n).
1030 O któ rej wy żej, Dys tynk cja 37, roz dział 1, n. 1; zo bacz: Au gu styn, Ser mo 9, roz dział

9, n. 13: „Do tknij ty chże dzie się ciu strun, a za bi jesz dzi kie zwie rzę ta ... Bo wie le roz dzia łów
jest pod ty mi roz dzia ła mi. W po szcze gól nych stru nach nie po je dyn cze dzi kie zwie rzęta, lecz
sta da dzi kich zwie rząt za bi jasz. Tak więc pieśń no wą z mi ło ścią, a nie z bo jaź nią bę dziesz
śpie wać” (PL 38,85; CCL 41,132,134).



[231] KSIĘ GA CZWAR TA

Na uka o Zna kach

Po omó wie niu te go, co do ty czy na uki o rze czach, któ ry mi na le ży się roz -
ko szo wać i któ rych na le ży uży wać oraz któ ry mi roz ko szu je my się i któ rych
uży wa my, przejdź my do na uki o zna kach.1

DYS TYNK CJA I

Roz dział pierw szy

1.a Sa ma ry ta nin bo wiem, zbli ża jąc się do ran ne go, użył ku le cze niu jego
opa sek sa kra men tów.2 Po nie waż na ra ny grze chu pier wo rod ne go i uczyn -
ko we go Bóg usta no wił le ki sa kra men tów. 

2.b O sa kra men tach, gdzie naj pierw czwo ro trze ba roz wa żyć. O nich
naj pierw wy pa da roz wa żyć czwo ro: co to jest sa kra ment, dla cze go usta no -
wio ny, na czym po le ga i z cze go się spo rzą dza, oraz ja ka jest od le głość
między sa kra men ta mi sta re go i no we go Pra wa.

1 Zo bacz Sen ten tiae, Księ ga I, Dys tynk cja 1, roz dział 1, n. 3, gdzie z Au gu sty nem wy róż-
nia się „rze czy” (o któ rych mo wa w Księ gach I -III) i „zna ki” (o któ rych tu, w Księ dze IV);
wresz cie ta mże w roz dzia le dru gim, gdzie po now nie wy ró żnia się z Au gu sty nem rze czy, któ -
ry mi na le ży się roz ko szo wać, te mia no wi cie, któ re nas uszczę śli wia ją, oraz te, któ rych na leży
uży wać (mia no wi cie świat, a w nim stwo rze nia); wresz cie te, któ ry mi roz ko szu je my się i ich
uży wa my (my sa mi i świę ci anio ło wie). To roz ró żnie nie w pe wien spo sób od po wia da po -
szcze gól nym księ gom.

a „Opa ski sa kra men tów” znaj du ją się już w Glos sa or di na ria do Ps 146,3: I za wią zu je
ich ra ny (Rkp Flor. Lau rent. Pl. XVII.4, kar ta 397a; u Mi ko ła ja z Li ry, III,303b). Po wtó rzo ne
jest to w Glos sa Mi strza do te go uryw ka (PL 191,1274 D) wraz z glo są Au gu sty na, Enar ra -
tio in Psal mum 146, n. 8 (PL 37,1903n; CCL 40,2127). Resz ta z Sum ma sen ten tia rum, IV,1
(PL 171,1145 D; 176.117 A).

2 Zo bacz: Łk 10,33-34: A Sa ma ry ta nin... przy bli żyw szy się, za wią zał ra ny je go.
b Czę ścią z te go sa me go miej sca Sum ma sen ten tia rum, za rów no jak z Hu go na ze Świę -

te go Wik to ra, De sa cra men tis, I, część 9, roz dział 1; oraz I,11,4 (PL 176,317 B, 345 A).



[232] Roz dział 2.c

Co to jest sa kra ment. – Au gu styn w X księ dze De ci vi ta te Dei:3

„Sakra ment jest zna kiem rze czy świę tej”. Sa kra ment na zy wa ny jest ta kże
„świę tą ta jem ni cą”,4 jak mó wi się sa kra ment Bó stwa:5 by sa kra ment był
świę tym zna kiem ozna cza ją cym i świę to ścią ozna czo ną. Lecz te raz mo wa 
o sa kra men cie, co do te go, że jest zna kiem. Rów nież: sa kra ment jest
widzial ną po sta cią nie wi dzial nej ła ski.6
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c Wśród nowych i starych w określeniu sakramentu, zobacz: J. de Ghellinck, Un chapitre
dans l’hi sto ire de la défi ni tion des sa cre ments au xiie siècle, w Mélan ges Man don net
(Bibl. Tho mi ste XIV) 2[1930]79-96; oraz te goż, Le mo uve ment théolo gi que du xiie siècle,
Bru ges 1948 (pod ha słem: Sa cre ments); F. Holböck, Der eu cha ri sti sche und der mysti sche
Le ib Chri sti in ih ren Bez ie hun gen zu einan der nach der Leh re der Frühscho la stik, Rzym
1941; N. M. Häring, Be ren gar’s De fi ni tions of Sa cra men tum and the ir In flu en ce on me -
die val Sa cra men to lo gy, w Me dia eval Stu dies 10(1948)109-146; D. van den Eyn de, Les défi -
ni tions des sa cra ments pen dant la pre mière pério de de la thèolo gie sco la sti que
(1050-1240), Rzym 1950; H. We iswe iler, Sa kra ment als Sym bol und The il ha be. Der Einfluss
des pseu do -Dio ny sius auf die al l ge me ine Sa kra men ten leh re Hu gos von St. Vik tor, w Scho -
la stik 30(1955)481-512; 31(1956)41-69, 182-212; J. Fin ken zel ler, ha sło Sa kra ment:
dogmen ge schich tlich, LThK 9(1964)220-225; a ta kże now sze A. Ca prio li, Al le ori gi ni della
„de fi ni zio ne” di sa cra men to: da Be ren ga rio a Pier Lom bar do, w La scu ola cat to li ca
102(1974)718-743. – Pierw sze tu przed ło żo ne okre śle nie przy pi sa ne jest Au gu sty no wi 
w Sum ma sen ten tia rum, ta mże; któ re już przy pi sał “dok to rom” Mistrz Hu go, De Sa cra -
men tis, I,9,2 (PL 176,317 B -C). Przy to czo ne jest już w Glos sa Mi strza na 1 Kor 11,24 (PL
191,1642 B) czy li w pier wot nej roz pra wie O eu cha ry stii, n. 9 (zo bacz wstęp do ni niej sze -
go to mu). O dru giej (sa crum se cre tum), zo bacz: D. van den Eyn de, Les défi ni tions, 22.
Ostat nia w Sum ma sen ten tia rum, IV,1 (PL 171,1145 D; 176,117 A) oraz w De cre tum, Gra -
cja na, „de con se cra tio ne”, Dystynkcja 2, roz dział 32 (1324). Być mo że spo rzą dzo na z Au gu -
sty na, Epi sto la 105, roz dział 3, n. 12: „Je że li zaś zły jest (sza farz), Bóg przez nie go wy ko nu je
po stać wi dzial ną sa kra men tu, sam zaś da je nie wi dzial ną ła skę” (PL 33,401; CSEL 34-II,604).

3 Roz dział 5; „sa kra ment, to jest świę ty znak” (PL 41,282; CSEL 40-I, 452; CCL 47,277).
Zo bacz ta kże: Con tra ad ver sa rios Le gis et Pro phe ta rum, II, roz dział 9, n. 34: „tak wiel kiej
rze czy sa kra men ty, to jest świę te zna ki” (PL 42,658); oraz Epi sto la 138 (ad Mar cel li num),
roz dział 1, n. 7: „Te [zna ki], po nie waż do ty czą rze czy Bo żych, na zy wa ne są sa kra men -
tami” (PL 33,527; CSEL 44,131).

4 Nie znaj du je się u Au gu sty na; zo bacz jed nak Enar ra tio in Psal mum 103,3, n. 14: 
„Co to jest, co jest ukry te, a nie po spo li te w ko ście le? sa kra ment chrztu, świę ty [sa kra ment]
eu cha ry stii” (PL 37,138; CCL 40,1487); a ta kże Epi sto la 55 (ad Ia nu arium II), n. 25: „Dolna
część (krzy ża), któ ra wbi ta jest w zie mię, wy obra ża ta jem ni cę sa kra men tu” (PL 33,216; CSEL
34-II,197).

5 Zo bacz Mdr 6,24: I nie za ta ję przed wa mi ta jem nic (sa cra men ta) Bo żych; oraz Ef 3,9:
roz rzą dze nie ta jem ni cy (sa cra men ti) ukry tej od wie ków w Bo gu.

6 Zo bacz Au gu styn: Qu aestio nes in Hep ta teu chum, III, za gad nie nie 84: “Pan [uświę cił]
nie wi dzial ną ła ską przez Du cha Świę te go, gdzie jest ca ły owoc ta kże wi dzial nych sa kra men -
tów. Bo bez te go uświę ce nia nie wi dzial nej ła ski, cóż wi dzial ne sa kra men ty po mo gą? (PL
34,712; CSEL 28-II,305; CCL 33,227n).



[233] Roz dział 3.d

Co to jest znak. – Au gu styn, De do ctri na chri stia na:7 „Znak zaś jest
rze czą przez się po wo du ją cą, że po za ob ra zem, któ ry wra ża w zmy sły, coś
in ne go na myśl przy cho dzi.”

Roz dział 4.

1.e Czym ró żnią się znak i sa kra ment. Ze zna ków zaś jed ne są przy -
ro dzo ne,8 jak dym ozna cza ją cy ogień; in ne są da ne.” A z tych, któ re są dane,
nie któ re są sa kra men ta mi, nie któ re nie. – Ka żdy bo wiem sa kra ment jest
zna kiem, lecz nie na od wrót. – Sa kra ment no si po do bi znę tej rze czy, której
jest znakiem. – Augustyn: „Jeżeli bowiem sakramenty nie miałyby podobień-
stwa rze czy,9 któ rych są sa kra men ta mi, nie by ły by ści śle na zy wa ne sakra -
men ta mi.”

2. Co ści śle zwie się sa kra men tem. Sa kra men tem bo wiem ści śle nazy -
wa się to, co tak jest zna kiem ła ski Bo żej i for mą ła ski nie wi dzial nej, że ma
jej po do bień stwo i jest przy czy ną. Prze to nie tyl ko do ozna cza nia usta no -
wio ne zo sta ły sa kra men ty, lecz i uświę ca nia.

3.f Że Sta re go Pra wa le piej zwie się zna ka mi niż sa kra men ta mi. Co
bo wiem usta no wio ne zo sta ło tyl ko do ozna cza nia, jest tyl ko zna kiem, a nie
sa kra men tem; jak by ły ofia ry cie le sne i ob rzę do we zwy cza je Sta re go Pra -
wa, któ re ni gdy nie mo gły ofia ru ją cych uczy nić spra wie dli wy mi;10 bo jak
mó wi [234] Apo stoł,11 krew ko złów i wo łów i po sy pa nie po pio łem ja ło -
wi cy uświę ca splu ga wio nych ku oczysz cze niu cia ła, „nie du szy”, bo to
splu ga wie nie by ło do tknię ciem zmar łe go. – Au gu styn. Stąd Au gu styn:12

„Ni cze go in ne go nie poj mu ję przez splu ga wie nie, któ re Pra wo oczysz cza,
jak tyl ko do tknię cie zmar łe go czło wie ka: kto go do tknął, nie czy sty był przez
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d Z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja 2, roz dział 33 (1324); al bo z ory -
gi na łu.

7 Księ ga II, roz dział 1, n. 1 (PL 34,35; CSEL 80,33; CCL 32,32).
e Część ostat nia spo rzą dzo na z Hu go na, De sa cra men tis, I,9,2 (PL 176,318 B), oraz (co

do po wa gi Au gu sty na) z Sum ma sen ten tia rum, IV,1 (PL 171,1146 A; 176,117 A).
8 Au gu styn, ta mże, n. 2 (36, 34, 32n).
9 Epi sto la 98 (ad Bo ni fa cium epi sco pum), n. 9: „Je że li bo wiem ... w ogó le nie by ły by

sa kra men ta mi” (PL 33,364; CSEL 34-II,531). 
f Zo bacz Mi strza na Hbr 9,13 (PL 192, 471 C) gdzie i sło wa Au gu sty na. Sło wa Am bro zja -

stra (Al ku ina) z Glos sa Mi strza na Hbr 10,5 (PL 192,480).
10 Zo bacz: Hbr 10,1-4: Ni gdy nie mo że do sko na ły mi uczy nić przy stę pu ją cych... Nie po -

dob na bo wiem, aby krew wo łów i ko złów mia ła gła dzić grze chy.
11 Hbr 9,13; na stę pu je Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: „nie du szy” (rkp „m” kar ta

178 ver so; u Mi ko ła ja z Li ry, VI,150 ver so).
12 Au gu styn, Qu aestio nes in Hep ta teu chum, IV, za gad nie nie 33 (PL 34,735; CSEL 28-II,

346n; CCL 33,258n).



sie dem dni; lecz oczysz czo ny był we dług Pra wa13 trze cie go i siód me go
dnia, a był czy sty”, by już wcho dził do świa ty ni. Oczysz cza ły też wów czas
te zwy cza je praw ne „od cie le sne go trą du;”14 lecz z uczyn ków Pra wa nikt
nigdy nie zo stał uspra wie dli wio ny, jak mó wi Apo stoł,15 na wet je że li w wie -
rze i mi ło ści zostałyby do ko na ne. Dla cze go? – Am bro ży, Su per epi sto lam
ad Hebra eos: „Po nie waż Bóg na ło żył je dla nie wo li,16 a nie dla uspra wie -
dli wie nia, i aby by ły fi gu rą przy szłe go,17 chcąc, by ra czej je mu by ły one ofia -
ro wa ne, niż bo żkom.” – By ły więc one zna ka mi; lecz jed nak i sa kra men ta mi
są czę sto w Pi śmie Świę tym na zy wa ne, cho ciaż mniej ści śle, po nie waż były
zna ka mi rze czy świę tej, któ rej za iste nie udzie la ły. 

4. Któ re zwą się uczyn ka mi Pra wa. Apo stoł na zy wa uczyn ka mi Pra wa
te,18 któ re usta no wio ne zo sta ły tyl ko dla ozna cza nia, lub ja ko cię żar.19

Roz dział 5.g

1. O przy czy nie usta no wie nia sa kra men tów. Z trzech po wo dów
sakra men ty zo sta ły usta no wio ne: dla po ko ry, na uki i ćwi cze nia.

[235] 2. Pierw szy po wód. Dla po ko ry mia no wi cie, aby, gdy czło wiek 
z na ka zu Stwór cy ze czcią pod da je się rze czom nie ro zum nym, któ re są 
z na tu ry po ni żej je go, z tej po ko ry i po słu szeń stwa bar dziej Bo gu po do bał
się i za słu gi wał u te go, z któ re go na ka zu szu ka zba wie nia w ni ższych od
sie bie, cho ciaż nie od nich, lecz przez nie od Bo ga.

3. Dru gi. Usta no wio ne są ta kże dla na uki, by przez to, co ze wnątrz
postrze ga się w wi dzial nym ob ra zie, duch na uczył się uzna wać moc nie wi -
dzial ną, któ ra jest we wnątrz. Czło wiek bo wiem, któ ry przed grze chem
widział Bo ga bez po śred nio, przez grzech tak da le ce stę piał, że nie zdo ła
po jąć rze czy Bo żych, jak tyl ko po bu dzo ny ziem ski mi.

4. Trze ci. Usta no wio ne są po dob nie dla ćwi cze nia: bo sko ro czło wiek
nie mo że być bez czyn ny, przed kła da mu się w sa kra men tach uży tecz ne 
i zba wien ne ćwi cze nie, przez któ re unik nie za ję cia pró żne go i szko dli wego.
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13 Kpł 19,11-12: Kto by się do tknął tru pa czło wie cze go, a dla te go był by nie czy sty przez
sie dem dni, bę dzie po kro pio ny tą wo dą trze cie go dnia i siód me go, i tak bę dzie oczysz czony.

14 Glos sa in ter li ne aris (ra czej na mar gi ne sie w rkp „m” k. 178d) na Hbr 9,13 uświę ca
„od cie le snej zma zy trą du” (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,150v); od trą du: Kpł 13-14; ta kże u Lom -
bar da na Hbr 9,13 (PL 192,471 C).

15 Rz 3,20: Z uczyn ków Pra wa żad ne cia ło nie bę dzie uspra wie dli wio ne; Ga 2,16:
Człowiek do stę pu je uspra wie dli wie nia nie z uczyn ków Pra wa.

16 Nie znaj du je się w Glos sa Am bro zja stra (Al ku ina) na Hbr 10,5 (PL 100,1078), lecz 
w Glos sa or di na ria do te go uryw ka (rkp „m” kar ta 180c; u Mi ko ła ja z Li ry, VI,152c).

17 Zo bacz: 1 Kor 10,6 i 11.
18 Zo bacz: Rz 3,20; Ga 2,16.
19 Zo bacz: Dz 15,10.
g Mie sza ni na z Hu go na, De sa cra men tis, I,9,3 (PL 176,319 A – 320 C) zwłasz cza w n. 1-3

oraz w n. 4 z Sum ma sen ten tia rum, IV,1 (PL 171,1146 C – 1147 A; 176,117 C – 118 B),
prócz po wa gi Hie ro ni ma.



Nie ła two bo wiem chwy ta ny jest przez ku si cie la, kto za ję ty jest do brym
ćwicze niem. Stąd Hie ro nim na po mi na:20 „Zaw sze wy ko nuj ja kieś dzie ło,
by dia beł zna lazł cie bie za ję te go.” – O trzech ro dza jach ćwi cze nia. Są zaś
trzy ga tun ki ćwi czeń: je den na le ży do zbu do wa nia du szy, dru gi do po krze -
pie nia cia ła, trze ci do oba le nia oboj ga.

5.h Cho ciaż więc bez sa kra men tów, któ ry mi Bóg nie skrę po wał swej
mocy, mo że da wać czło wie ko wi ła skę, z po wy ższych po wo dów usta no wił
sa kra men ty.

6.i Na czym po le ga sa kra ment. Dwo je zaś są, na któ rych po le ga sa kra -
ment, mia no wi cie sło wa i rze czy; sło wa, jak we zwa nie Trój cy; rze czy, jak
wo da, olej i te go ro dza ju.

Roz dział 6.k

O ró żni cy sa kra men tów sta rych i no wych. Po zo sta je już zo ba czyć od -
le głość sa kra men tów sta rych i no wych, nie chby śmy zwa li „sa kra men ta mi”,
[236] co w sta ro żyt no ści ozna cza ło rze czy świę te, jak ofia ry i dat ki oraz
tego ro dza ju. – Su per Psal mum LXXIII. Ich zaś ró żni cę krót ko Au gu styn
ozna cza mó wiąc:21 „Po nie waż one tyl ko obie cy wa ły” i ozna cza ły, „te zaś
zba wie nie da ją.”

Roz dział 7.l

O ob rze za niu. Był jed nak i wśród nich pe wien sa kra ment, mia no wi cie
ob rze za nia, to sa mo da ją cy le kar stwo na grzech, co obec nie chrzest. – 
Au gu styn, Ad Va le rium con tra Iu lia num. Dla te go Au gu styn:22 „Od kąd
ustanowione zostało obrzezanie w ludzie Bożym, które było wtedy pieczęcią
sprawiedliwości wiary,23 służyło dorosłym i niemowlętom do oczyszczenia
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20 Epi sto la 125 (ad Ru sti cum), n. 11 (PL 22[1859]1078; CSEL 56,130).
h Czę ścio wo z za koń cze nia 7 roz dzia łu w V roz pra wie Sum ma sen ten tia rum (PL

176,133 D); zo bacz: też Hu go, De sa cra men tis, I,9,5 (PL 176,323 C – 324 A).
i Z Sum ma sen ten tia rum, IV,1 (PL 171,1147 A; 176,118 C).
k Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, 126-30. Sło wa Au gu styna

(i cię żar te go roz dzia łu) z Glos sa na Hbr 8,6 (PL 192,460.
21 Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum 73, n. 2 (PL 36,931; CCL 39,1006); już w Glos sa

ordi na ria do Ps 73,1 (rkp Lau rent. XVII.4, 94c, bez i mien nie; u Mi ko ła ja z Li ry, III,190a).
Zo bacz wy żej, księ ga III Sen ten cji, Dystynkcja 40, roz dział 3 (s. 229).

l Roz dzia ły 7-9. A. M. Land graf: Die Wir kun gen der Be sch ne idung, in Do gmen ge schichte,
III -1,61-108. Roz dzia ły te, po za ni żej za zna czo ny mi wy jąt ka mi, za le żą od Glos sa Mi strza na
Rz 4,11-12 (PL 191,1371 C – 1372 C), w któ rej słusz nie mo żna wi dzieć pier wot ną roz prawę
o tej dzie dzi nie, gdzie bar dzo wie le za czerp nię te zo sta ło z Sum ma sen ten tia rum, IV,1 (PL
171,1147 D – 1148 B; 176,119 B -C). – Roz dział 7: Po wa ga Au gu sty na z ru bry ką, z De cre tum
Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja 4, roz dział 6 (1363); Be dy (któ ra znaj du je się już 
w Sum ma sen ten tia rum, IV,1; 1148 C; 119 D), z Glos sa na Rz 4,11 (PL 191,1372 B), gdzie
i wnio sek Mi strza.

22 Mia no wi cie, De nup tiis et con cu pi scen tia, II, roz dział 11, n. 24 (PL 44,450; CSEL
42,276n).

23 Rz 4,11.



pier wo rod ne go i sta re go grze chu; jak chrzest od tąd za czął mieć moc od -
na wia nia czło wie ka, od kąd zo stał usta no wio ny.” – Be da, Su per Evan ge -
lium. Ta kże Be da:24 „Ob rze za nie w Pra wie wy ko ny wa ło tę sa mą po moc
zba wien ne go le cze nia wzglę dem ra ny grze chu pier wo rod ne go, któ rą
chrzest zwykł wy ko ny wać w cza sie ła ski ob ja wio nej, wy jąw szy, że nie mo -
gli jesz cze wejść w bra mę kró le stwa nie bie skie go; jed nak na ło nie Abra ha -
ma po śmier ci szczę śli wym od po czyn kiem po cie sze ni, z bło gą uf no ścią
wej ścia do nie biań skie go po ko ju ocze ki wa li.” – Po wy ższe otwar cie prze ka -
zu ją, że przez ob rze za nie, od kąd zo sta ło usta no wio ne, od pusz cze nie grze -
chu pier wo rod ne go i uczyn ko we go da ne by ło od Bo ga nie mow lę tom 
i do ro słym; tak jak obec nie da wa ne jest przez chrzest.

[237] Roz dział 8.m

O mę żczy znach, któ rzy ży li przed ob rze za niem, i o nie wia stach,
któ re ży ły przed i po. Py ta się zaś o mę żczyzn, któ rzy ży li przed ob rze za -
niem oraz o nie wia sty, któ re ży ły przed i po, ja kie mie li le kar stwo na
grzech. – Nie któ rzy mó wią,25 że moc od pusz cza nia im grze chów mia ły obia -
ty i ofia ry. Lecz le piej jest mó wić, że ci, któ rzy po cho dzą od Abra ha ma
uspra wie dli wie ni przez ob rze za nie; nie wia sty zaś przez wia rę i do bre dzia -
ła nie: al bo wła sne, je że li są do ro słe, al bo ro dzi ców, je że li są ma łe; ci zaś,
któ rzy ży li przed ob rze za niem, nie mow lę ta w wie rze ro dzi ców; ro dzi ce zaś
uspra wie dli wie ni przez moc ofiar, mia no wi cie tę, któ rą du cho wo w tych
ofia rach poj mo wa li. – W IV księ dze Mo ra lia. Stąd Grze gorz:26 „Co u nas
mo że wo da chrztu, to u sta rych lub nie mow ląt czy ni ła sa ma wia ra, al bo dla
do ro słych moc ofia ry; al bo dla tych, któ rzy po cho dzą z ro du Abra ha ma,
tajem ni ca ob rze za nia.”

Roz dział 9.n

1. O ustanowieniu i powodzie obrzezania. Tu należy powiedzieć w kim
usta no wio ne zo sta ło ob rze za nie i po co, oraz dla cze go za mie nio ne przez
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24 In Evan ge lium, I, ho mi lia 10 (PL 94,54 B) czy li ho mi lia 11 (CCL 122,74).
m Przy sło wach w wie rze ro dzi ców Piotr Po że racz póź niej za pi sał: „O nie mow lę tach...

jest za gad nie nie: w wie rze któ rych ro dzi ców by ły zba wia ne przed ob rze za niem, to jest, czy
w wie rze ro dzi ców, z któ rych ro dzi li się we dług cia ła, czy du cho wych, to jest pa triar chów.
I nie sły sza łem Mi strza o tym z pew no ścią roz strzy ga ją ce go...” (zo bacz: I. Bra dy, Pe ter Man du-
cator and the oral Teachings of Peter Lombard, w Antonianum 41(1966)478. – Powaga Grze-
go rza z Glos sa na Rz 4,12 ((PL 191,1372 B -C), z Sum ma sen ten tia rum, IV,1 (1147 C; 119 A).

25 Mia no wi cie au tor Sum ma sen ten tia rum (skąd za czerp nię te jest za gad nie nie), IV,1:
„Py ta się o nie wia sty, ja kie le kar stwo mia ły na grzech pier wo rod ny. Od po wia da się: Wia rę,
obia ty i ofia ry” (PL 171,1148 B; 176,119 C); być mo że z Glos sa or di na ria do Rdz 17,23-27
(u Mi ko ła ja z Li ry, I,69a).

26 Roz dział 3 (PL 75,635 B).
n Powtórzenie Glossa na Rz 4,11-12 (PL 191,1371 C – 1372 C), która w wielu zależy co do

litery od Summa sententiarum, IV,3 (PL 171,1147 D – 1148 A; 176,119 B-C); wiele powtarza
Mistrz w Ka za niu 7, In Cir cum ci sio ne Do mi ni (PL 171,400 A).



chrzest. – Abra ham pierw szy do stał na kaz ob rze za nia, dla spraw dze nia
posłu szeń stwa.27 I nie je mu sa me mu przy ka za ne zo sta ło ob rze za nie, lecz 
i jego potomstwu, to [238] jest wszystkim Hebrajczykom. Dokonywano go
zgodnie z Pra we m28 ósme go dnia, ka mien nym no żem, na cie le na plet ka.

2. Dla cze go da ne zo sta ło ob rze za nie. Ob rze za nie zaś da ne zo sta ło 
z wie lu po wo dów: mia no wi cie (Stra bo:)29 „by przez ule głość na ka zo wi
Abra ham po do bał się Bo gu, któ re mu Adam przez grzech prze stał się po -
do bać.” Da ne też zo sta ło (Au gu styn:)30 „na znak wiel kiej wia ry Abra ha ma,
któ ry uwie rzył, że bę dzie miał sy na, w któ rym bę dzie bło go sła wień stwo
wszyst kich.” Wresz cie, „by tym zna kiem od in nych na ro dów wy ró żniał się
ten na ród.

3. Dla cze go na cie le na plet ka. Na cie le zaś na plet ka dla te go na ka za ne
by ło do ko ny wa nie ob rze za nia, po nie waż usta no wio ne zo sta ło ja ko le kar -
stwo grze chu pier wo rod ne go, któ ry od ro dzi ców za cią ga my przez po żą dli -
wość, któ ra w tej czę ści bar dziej pa nu je. Oraz „po nie waż w tej czę ści
pierw szy czło wiek od czuł wi nę nie po słu szeń stwa, wy pa da ło, by tam otrzy -
mał znak po słu szeń stwa.”31

4. Dla cze go ósme go dnia i no żem ka mien nym. Do ko ny wa ne by ło
ósme go dnia, no żem ka mien nym, po nie waż i w po wszech nym zmar twych -
wsta niu, w przy szłej ósmej epo ce, przez ska łę Chry stu sa32 wszel kie ze psu -
cie zo sta nie wy cię te z wy bra nych; a przez Chry stu so we zmar twych wsta nie,
ósme go dnia do ko na ne, ob rze zu je się od grze chów du sza ka żde go weń
wie rzą ce go.33 Dwie więc są rze czy te go sa kra men tu.

5. Dla cze go za mie nio ne zo sta ło przez chrzest. Dla te go zaś za mie -
nio ne zo sta ło przez chrzest, po nie waż sa kra ment chrztu i ogól niej szy jest
i do sko nal szy, bo peł niej szą ła ską na peł nio ny. Tam bo wiem tyl ko grze chy
by ły od pusz cza ne, lecz ani ła ska wspo ma ga ją ca do do bre go dzia ła nia, ani
po sia da nie lub wzrost cnót nie by ły tam da wa ne, jak w chrzcie, gdzie nie
tyl ko grze chy są ni we czo ne, lecz ta kże ła ska wspo ma ga ją ca jest udzie la na,
a cno ty po mna ża ne. Stąd na zy wa ny jest wo dą po si le nia,34 któ ra zwi lża
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27 Zo bacz: Rdz 17,10-20.
28 Zo bacz: Rdz 17,11-12; oraz 21,4.
29 Glos sa or di na ria do Rdz 17,10-11 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,68c); z pseu do -Re mi giu sza 

z Au xer re (Stra bo?) do te go uryw ka (PL 131,88 C).
30 Ra czej Am bro zja ster, na Rz 4-11 (PL 17[1845]84 B -C; CSEL 81-I,134-137). Imio na

zarów no Au gu styn, jak Am bro ży, znaj du ją się na mar gi ne sie rę ko pi sów Glos sa Mi strza (rkp
„x” kar ta 25d; rkp „z” oraz rkp „f” kar ta 14c) i w wy da niui (PL 191,1371 C).

31 Glos sa or di na ria do Rdz 17,11 (I,68c).
32 Zo bacz: 1 Kor 10,4: Ska łą zaś był Chry stus.
33 Zobacz: Rz 4,24: Będzie poczytane wierzącym w tego, który wzbudził Jezusa Chrystusa.
34 Zo bacz: Ps 22,2 gdzie Glos sa in ter li ne aris: „po si la ni są, któ rzy utra ci li si ły, a du sza

jało wa przez su szę grze chów sta je się ży zna (u Mi ko ła ja z Li ry, III,117 rec to; rkp Lau rent,
XVII.4, kar ta 26 ver so); Pio tra Lom bar da Glos sa do te go uryw ka (PL 191,242 D); z Au gu styna,
Enar ra tio in Psal mum 22, n. 2 (PL 36,182; CCL 38,134) oraz Ka sjo do ra do te go uryw ka
(PL 70,168 B; CCL 97,210).



suchych, a owo cu ją cych już, da rzy ob fit szą owoc no ścią. Bo je że li przez wia -
rę [239] i mi łość przed tem po sia da ną, ktoś spra wie dli wy przy stę pu je do
chrztu, ob fit szą tam otrzy mu je ła skę; a nie tak w ob rze za niu. Stąd Abra ha -
mo wi, przez wia rę już uspra wie dli wio ne mu, by ło tyl ko zna kiem;35 ni cze go
mu we wnątrz nie da ło.

Roz dział 10.o

O nie mow lę tach zmar łych przed dniem ósmym. Je śli zaś py ta się 
o nie mow lę ta, któ re umie ra ły przed ósmym dniem, za nim do ko na ne zosta -
ło ob rze za nie z Pra wa,36 czy zba wia ły się czy nie, to sa mo mo żna od po wie -
dzieć, co my śli się o nie mow lę tach zmar łych przed chrztem: o któ rych
wia do mo, że gi ną.37 – Be da. Dla te go Be da:38 „On te raz przez Ewan ge lię
przerażająco i zbawiennie woła:39 Jeśli kto się nie odrodzi z wody a z Ducha
Świę te go, nie wej dzie do kró le stwa Bo że go, on od daw na wo ła przez swoje
Pra wo:40 Mę żczy zna, któ re go cia ło na plet ka nie bę dzie ob rze za ne, bę dzie
wy gła dzo na du sza ona z lu du swe go, iż przy mie rze mo je zła mał.” – Może
jed nak pod Pra wem, w za gra ża ją cej ko niecz no ści śmier ci, przed ósmym
dniem ob rze zy wa li bez grze chu sy nów, jak obec nie dzie je się w Ko ście le
ze chrztem.

DYS TYNK CJA II

Roz dział 1 (11).

1.p O sa kra men tach No we go Pra wa. Przy stąp my już do sa kra men tów
No we go Pra wa: któ ry mi są chrzest, bierz mo wa nie, chleb bło go sła wień stwa,
to jest eucharystia, pokuta, ostatnie namaszczenie, kapłaństwo, małżeństwo.
Z nich jed ne [240] do star cza ją le kar stwa prze ciw grze cho wi i udzie la ją łaski
wspie ra ją cej, jak chrzest; in ne są tyl ko na le kar stwo, jak ma łżeń stwo;
jeszcze in ne ła ską i mo cą nas orzeź wia ją, jak eu cha ry stia i ka płań stwo.
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35 Zobacz Rz 4,11: I otrzymał znak obrzezania, pieczęć sprawiedliwości z wiary. Zobacz:
Glos sa Mi strza do te go uryw ka: „znak spra wie dli wo ści już po sia da nej. A więc ob rze za nie
nie mia ło ja kiejś wiel kiej god no ści, lecz by ło tyl ko jej zna kiem” (PL 191,1371 A), z Am bro -
zja stra do te go uryw ka (PL 17,84 B -C; CSEL 81-I,134-137).

o Za gad nie nie sta wia Sum ma sen ten tia rum, IV,1 (PL 171,1148 B; 176,119 C -D), gdzie
ta kże po wa ga Be dy, bez ty tu łu dzie ła.

36 Zo bacz: Rdz 17,12.
37 Zo bacz ni żej: Dys tynk cja 4, roz dział 4, n. 12-13.
38 In Evan ge lium, I, ho mi lia 10 (Pl 94,54 C) czy li ho mi lia 11 (CCL 122,74).
39 J 3,5.
40 Rdz 17,14.
p Co do dzie jów tej sió dem ki zo bacz: B. Gey er, Die Sie ben zahl der Sa kra men te in ihrer

hi sto ri schen En twic klung, w The olo gie und Glau be 10(1918)325-348; E. Dha nis, Qu elques
an cien nes for mu les septéna ires des sa cre ments, w Re vue d’Hi sto ire Ec c le sia sti que
26(1930)574-608, 916-950; 27(1931)5-26; H. We iswe iler, Maître Si mon et son gro upe 
„De sa cra men tis” (Spi ci le gium Sa crum Lo va nien se 17), LXXV -LXXX; Van den Eyn de, Les



2. Dla cze go nie zo sta ły usta no wio ne za raz po upad ku. Je że li zaś
pyta się, dla cze go te sa kra men ty nie zo sta ły usta no wio ne za raz po upad ku
czło wie ka, sko ro w nich jest spra wie dli wość i zba wie nie, mó wi my, że sa -
kra men ty ła ski nie po win ny być da ne przed przyj ściem Chry stu sa, któ ry
przy niósł ła skę;41 one z je go śmier ci i mę ki do stą pi ły mo cy. Chry stus zaś
nie chciał przyjść, za nim czło wiek prze ko nał się z pra wa na tu ral ne go i pi -
sa ne go, iż żad ne z nich nie mo że po móc.

3. Że sa kra ment ma łżeń stwa był przed grze chem. Ma łżeń stwo zaś
zo sta ło usta no wio ne przed grze chem, za iste nie ja ko le kar stwo, lecz ja ko
sa kra ment i ja ko obo wią zek. Po grze chu zaś by ło le kar stwem na ze psu cie
po żą dli wo ści cia ła. O czym na swo im miej scu42 bę dzie my roz pra wiać.

Roz dział 2r (12).

1. O chrzcie. Te raz zaś roz pa trz my sa kra ment chrztu, któ ry wśród sa -
kra men tów no wej ła ski jest pierw szy.

2. O chrzcie Ja na. Jan swo im chrztem za po wie dział chrzest Chry stu sa.
Czy ta się,43 że on pierw szy chrzcił, lecz wo dą, nie w Du chu, jak on po wie -
dział:44 Ja was chrzczę wo dą ku po ku cie. Sa me tyl ko cia ła ob my wał, od
grze chów zaś nie oczysz czał.

[241] Roz dział 3s (13).

O ró żni cach chrztu Chry stu sa i Ja na. Chrzest Ja na był ku po ku cie,
nie na od pusz cze nie; chrzest zaś Chry stu sa na od pusz cze nie.45 Po nie waż
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défi ni tions, 44n; J. de Ghel linck, Le mo uve ment théolo gi que, 537-547; A. Mi chel, Sa cre -
ments, w DThC XIV -1,545-551. – Nu mer 2. To sa mo za gad nie nie w Sum ma sen ten tia rum,
IV,1 (PL 171,1147 B; 176,118 C). – Nu mer 3. Utka ny ze słów Hu go na, De sa cra men tis,
I,8,12-13 (PL 176,314 A -C). 

41 J 1,17: Ła ska i praw da sta ła się przez Je zu sa Chry stu sa.
42 Mia no wi cie ni żej, w Dys tynk cji 26.
r Oparty co do słowa na Summa sententiarum, V,1 (PL 176,127 A; już brak tekstu w PL

171).
43 „U Ma te usza” (ru bry ka w nie któ rych rę ko pi sach) 3,5-11; zo bacz też: Mk 1,4-8; Łk 3,3-

16; J 1,25.
44 Mt 3,11; Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: wo dą: „tyl ko, nie Du chem”; oraz Glossa

or di na ria: „Tyl ko cia ła ob my wam,bo grze chów roz wią zy wać nie mog®” (u Mi ko ła ja z Li ry,
V,14v oraz 14a); zo bacz ta kże Glos sa or di na ria, do Łk 3,16: „chrzci wo dą, nie Du chem
(karta 134c).

s Roz dzia ły 3-4: Zo bacz Sum ma sen ten tia rum, ta mże (skąd nie któ re sło wa) oraz Hu go,
De sa cra men tis, II,6,6 (PL 176,451 C -D); wie le u J. Kürzin ge ra, Zur Deu tung der Jo han nes-
tau fe in der mit te lal ter li chen The olo gie, w Aus der Ge iste swelt des Mit te lal ters (BGPT MA,
Sup ple ment band III -2,954-973.

45 Glos sa or di na ria do Mt 3,11: Moc niej szy jest niż ja: „Po nie waż ja chrzczę ku po kucie,
on na od pusz cze nie” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,14c).



Jan chrzcząc wzy wał lu dzi do po ku ty; a któ rych chrzcił uczył po ku to wać,46

zgod nie z tym:47 Przy cho dzi li do Ja na nad Jor dan, wy zna jąc grze chy
swoje. Lecz w chrzcie Ja na nie by ło da wa ne od pusz cze nie grze chów, któ re
da ne jest w chrzcie Chry stu sa.

Roz dział 4 (14).

1. Co po ży tecz ne go miał chrzest Ja na. Do cze go więc po ży tecz ny był
chrzest Ja na? Po nie waż ko rzy sta niem z chrztu przy go to wy wał do chrztu
Chry stu sa.

2. Dla cze go zwa ny chrztem Ja no wym. Lecz py ta się, dla cze go zwa ny
jest chrztem Ja no wym, jak mó wi Praw da:48 Chrzest Ja no wy skąd jest? Ponie -
waż tam wi dzial na by ła tyl ko czyn ność Ja na, ze wnętrz nie ob my wa ją ce go, 
a nie nie wi dzial na ła ska Bo ga we wnętrz nie dzia ła ją ce go. Lecz jed nak i ta
czyn ność Ja na od Bo ga by ła i chrzest ten od Bo ga był, nie od czło wie ka;
lecz zwa ny był czło wie czym, po nie waż nic tam się nie dzia ło, cze go by nie
czy nił czło wiek.

Roz dział 5t (15).

Czy ten chrzest był praw dzi wie sa kra men tem. Je że li zaś py ta się, 
czy był sa kra men tem, mo żna wy star cza ją co po twier dzić, w tym zna cze niu,
w któ rym zna ki Praw ne zwa - [242] ne są sa kra men ta mi.49 Bo chrzest Ja na
ozna czał rzecz świę tą, mia no wi cie chrzest Chry stu sa, któ ry jest nie tyl ko
po ku ty, lecz i od pusz cze nia grze chów.

Roz dział 6v (16).

1. O for mie chrztu Ja na i o ochrzczo nych przez nie go. Tu na le ży
roz wa żyć, czy ochrzcze ni przez Ja na zo sta li po now nie ochrzcze ni chrztem
Chry stu sa i ja kiej for my słow nej uży wał Jan. 
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46 Glos sa in ter li ne aris do Mt 3,11: ku po ku cie: „ucząc po ku to wać” (u Mi ko ła ja z Li ry,
V,14c).

47 Po mie sza ne z J 3,23: I przy cho dzi li i chrzci li się, oraz Mt 3,6: I by li chrzcze ni w Jor -
da nie od nie go, spo wia da jąc się grze chów swo ich.

48 Mt 21,25.
t Prze czy Mistrz Szy mon, Trac ta tus de sa cra men tis, oraz au tor Trac ta tus de sep tem

sacra men tis Ec c le siae (wyd. H. We iswe iler, w Ma gi ster Si mon..., 15 i 83); twier dzi Hu go,
De sa cra men tis, II,6,6: „Sa kra ment więc i tu i tam, co do ze wnętrz nej po sta ci, był ten sam”
(PL 176,451 D).

49 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 1, roz dział 4, n. 1 oraz 3.
v Nu me ry 1-2 oraz pierw sza część nu me ru 3, za le żą od Sum ma sen ten tia rum, V,1 (PL

176,127 B – 128A, skąd też po wa ga Hie ro ni ma w nu me rze 3). Zda nie Mi strza przed ło żo ne
na po cząt ku nu me ru 3 opie ra się na błęd nym wy ja śnie niu Dz 8,16-17: Al bo wiem jesz cze
na żad ne go z nich nie był przy szedł [Duch Świę ty], ale ochrzcze ni tyl ko by li w imię Pa na
Je zu so we. Te dy wkła da li na nich rę ce, i otrzy my wa li Du cha Świę te go. Dla te go „tu Mi strza
się nie trzy ma” (rkp „W” kar ta 223c). – Sło wa Am bro że go jak wy da je się z ory gi na łu. Zobacz
ta kże II Księ ga Sen ten cji, Dys tynk cja 43, roz dział je dy ny, n. 10.



2. Ci, któ rzy ochrzcze ni zo sta li przez Ja na nie wie dząc, że ist nie je Duch
Świę ty, a po kła da ją cy na dzie ję w tym chrzcie, po tem ochrzcze ni zo sta li
chrztem Chry stu sa.50 – Chrzest zaś Ja na udzie la ny był w imię Przy cho dzą -
ce go.51 – Hie ro nim. Dla te go Hie ro nim, Su per Io el:52 „Kto mó wi, że wie rzy
w Chry stu sa, a nie wie rzy w Du cha Świę te go, jesz cze nie ma ja snych oczu.
Dla te go ochrzcze ni przez Ja na w imię Przy cho dzą ce go, to jest Pa na Je zu sa,
po nie waż rze kli:53 Ani nie sły sze li śmy, czy jest Duch Świę ty, po now nie są
chrzcze ni, co wię cej, przyj mu ją chrzest praw dzi wy.

3. Ci zaś, któ rzy nie zło ży li na dziei w chrzcie Ja na, a wie rzy li w Oj ca i Sy na
i Du cha Świę te go, nie by li po tem chrzcze ni; lecz wło że niem rąk przez Apo -
sto łów na nich do ko na nym, otrzy ma li Du cha Świę te go. In ni zaś, któ rzy nie
tak wie rzy li, ochrzcze ni zo sta li chrztem Chry stu sa, jak wy żej po wie dzia no.
– Hie ro nim w Epi sto la de unius uxo ris vi ro. Stąd Hie ro nim:54 „Któ rzy
nie zna li Du cha Świę te go [243] gdy chrzest od Ja na przy ję li, zno wu
ochrzcze ni zo sta li, by ktoś z Ży dów lub Po gan nie my ślał, że wo da bez
Ducha Świę te go mo że wy star czyć do zba wie nia.” – W księ dze De Spi ri tu
Sanc to. O tym też Am bro ży:55 „Nie któ rzy za prze czy li, że zna ją Du cha Świę -
te go, gdy mó wi li, że ochrzcze ni zo sta li chrztem Ja no wym,56 któ ry chrzcił 
w imię przy cho dzą ce go Je zu sa, a nie w swo im. Ci więc, któ rzy zo sta li
ochrzcze ni, ani w imię Chry stu sa, ani z wia rą w Du cha Świę te go, nie mogli
przyjąć sakramentu chrztu. Zostali więc ochrzczeni w imię Chrystusa, a chrzest
nie zo stał w nich po wtó rzo ny, lecz świe żo da ny.”

DYS TYNK CJA IIIx

Roz dział 1 (17).

1. Co to jest chrzest. Po po wy ższych trze ba zo ba czyć, co to jest chrzest,
ja ka jest for ma, kie dy usta no wio ny i ja ki po wód usta no wie nia.
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50 Zo bacz: Dz 19,2-6.
51 Dz 19,4: Jan chrzcił lud chrztem po ku ty, mó wiąc, aby w te go wie rzy li, któ ry miał

przyjść po nim, to jest w Je zu sa.
52 Glos sa or di na ria do Jo ela 2,28: Wy le ję du cha me go (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,335c), 

z Hie ro ni ma do te go uryw ka (PL 25[1845]976 A -B).
53 Dz 19,2.
54 Epi sto la 69 (ad Oce anum), n. 6 (PL 22[1859]660; CSEL 54,691).
55 Księ ga I, roz dział 3, n. 41-42 (PL 16[1854]713 A -B; CSEL 79,31n).
56 Dz 19,2.
x Zo bacz: J. Bel la my, Bap tê me dans l’Égli se la ti ne de pu is le VIIIe siècle,in DThC

2(1910)83-88. – Roz dział 1, n. 1: Nie mal te sa me py ta nia, w od wrot nym po rząd ku, w Summa
sen ten tia rum V,2 (PL 176,128 A). – Nu mer 2: Tym okre śle niem, (któ re by ło już w Sum ma
sen ten tia rum, V,4, 129 C -D) Mistrz w pe wien spo sób prze ciw sta wia się Hu go no wi ze Świę -
te go Wik to ra, któ ry umie ścił sa kra ment w wo dzie uświę co nej przez Sło wo Bo ga, a nie 
w czy nie ob my cia (De sa cra men tis, II,6,2; PL 176,443 A -C). Zo bacz N. M. Häring, Si gnum



2. Chrztem na zy wa się zwi lże nie, to jest ze wnętrz ne ob my cie cia ła, do -
ko na ne pod prze pi sa ną for mą słów. Je że li bo wiem do ko nu je się ob my cia
bez sło wa, nie ma tam sa kra men tu; lecz gdy doj dzie sło wo do two rzy wa,
po wsta je sa kra ment: za iste nie sa mo two rzy wo sta je się sa kra men tem, lecz
ob my cie do ko na ne w two rzy wie. – Su per Io an nem. Dla te go Au gu styn:57

„Chrzest uświę ca ny jest sło wem. Za bierz sło wo, a czym jest wo da, je śli nie
wo dą? Do cho dzi sło wo do two rzy wa i po wsta je sa kra ment. Skąd jest owa
tak wiel ka moc wo dy, że do ty ka cia ła, a ob my wa ser ce, je śli nie dzia ła niem
sło wa? Nie po nie waż się mó wi, lecz po nie waż się wie rzy. Bo i w sa mym
sło wie czym in nym jest dźwięk prze mi ja ją cy, czym in nym moc po zo sta ją -
ca.” – Na dwoj gu więc po le ga sa kra ment chrztu, mia - [244] no wi cie sło -
wie i two rzy wie. Prze to, cho ciaż brak in nych, któ re usta no wio ne zo sta ły
dla ozdo by, nie mniej jed nak jest praw dzi wy i świę ty sa kra ment, je że li jest
tam sło wo i two rzy wo.

3. Że w tym i w in nych sa kra men tach coś dzie je się dla ozdo by,
coś z ko niecz no ści. Bo i w tym sa kra men cie, i w in nych, zwy kło dziać się
coś na le żą ce go do ozdo by i za cno ści sa kra men tu, coś do sub stan cji i przy -
czy ny sa kra men tu. Do sub stan cji te go sa kra men tu na le żą sło wo i two rzy -
wo; resz ta do je go uro czy sto ści.

Roz dział 2y (18).

O for mie chrztu. Lecz co to jest za sło wo, po przyj ściu któ re go do two -
rzy wa po wsta je sa kra ment? – Praw da po ucza cię, któ ra prze ka zu jąc for mę
te go sa kra men tu mó wi uczniom:58 Idąc te dy, na uczaj cie wszyst kie na ro -
dy, chrzcząc je w imię Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go. We zwa nie więc Trój -
cy na zy wa się sło wem, któ rym chrzest jest uświę co ny; i to jest for ma słów,
pod któ rą udzie la się chrztu. – Za cha riasz. Dla te go pa pież Za cha riasz 
do bi sku pa Bo ni fa ce go:59 „Jak naj moc niej przy ka za ne zo sta ło na sy no dzie
An glów, by kto kol wiek zo stał za nu rzo ny bez we zwa nia Trój cy, że by nie
miał sa kra men tu od ro dze nia. To jest cał kiem praw dzi we, że je śli ktoś zo -
stał za nu rzo ny w źró dle chrztu bez we zwa nia Trój cy, nie jest do sko na łym

Księga IV308

und si gna cu lum..., w Scho la stik 31(1956)188. Po wa ga Au gu sty na z Glos sa Lom bar da na
Rz 10,8 (PL 191,1475 C), z Flo ru sa do te go uryw ka (199). – Nu mer 3 za le ży od Sum ma
senten tia rum, V,4 (129 D).

57 Roz pra wa 80, n. 3 (PL 35,1840; CCL 36,529).
y O za gad nie niu, czy Ja cie bie chrzczę na le ży do for my chrztu, zo bacz A. M. Land graf,

Die An sicht der Frühscho la stik von der Zu gehörig ke it des Bap ti zo te zur Tauf form, w Scho -
la stik 17(1942)412-427, 531-555; al bo: Die Fra ge der Zu gehörig ke it des Bap ti zo te zur
Form der Tau fe, w Do gmen ge schich te III -2,47-86, zwłasz cza 47-56. – Zo bacz: Hu go, De sacra -
men tis, II,6,2 (PL 176,443 B, 445 D); oraz Sum ma sen ten tia rum, V,3 (PL 176,129 A -C).
Słowa Za cha ria sza z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja 4, roz dział 83 (1389).

58 Mt 28,19.
59 Epi sto la 11 ad Bo ni fa cium Mo gun ti num ar chie pi sco pum (PL 89,943 D).



chrze ści ja ni nem, je że li nie zo stał ochrzczo ny w imię Oj ca i Sy na i Du cha
Świę tego.”

[245] Roz dział 3z (19).

Że Apo sto ło wie chrzci li w imię Chry stu sa. Czy ta się zaś w Dzie jach
Apo stol skich,60 że Apo sto ło wie chrzci li w imię Chry stu sa. Lecz w tym imie -
niu, jak wy ja śnia Am bro ży,61 ro zu mie się ca łą Trój cę: „Poj mo wa ny jest
bowiem, gdy mó wisz Chry stus, i Oj ciec przez któ re go zo stał na masz czo ny,
i On, któ ry zo stał na masz czo ny, i Duch Świę ty, przez któ re go zo stał na -
masz czo ny.” – Mi ko łaj. Stąd Pa pież Mi ko łaj na py ta nia Buł ga rów:62

„Twier dzi cie, że wie lu zo sta ło ochrzczo nych przez pew ne go Ży da i py ta cie
się, co na le ży z tym zro bić. Ci za iste, je że li w imię Trój cy świę tej, al bo 
w imię Chry stu sa, jak w czy ta my w Dzie jach Apo stol skich, są chrzcze ni,
ochrzcze ni są. Je den bo wiem i ten sam jest, (chrzest), jak wy kła da świę ty
Am bro ży.”

Roz dział 4a (20).

1. Czy w imię oj ca tyl ko, al bo Du cha Świę te go, mo żna udzie lać
chrztu. Tu py ta się, czy chrzest był by praw dzi wy, gdy by mó wi ło się tyl ko
w imię Oj ca, al bo Du cha Świę te go, jak gdy mó wi się w imię Chry stu sa. –
Am bro ży zda je się mó wić, że je śli wia rą utrzy mu je się ta jem ni cę Trój cy, 
a tyl ko jed na oso ba jest wy mie nia na, sa kra ment jest peł ny; i na od wrót,
jeże li trzej są wy mie nie ni, a nie po praw nie o któ rymś z nich się my śli, tajem -
ni ca sta je się pu sta. (Am bro ży w I księ dze De Spi ri tu Sanc to). Mó wi bo -
wiem [246] tak:63 „Gdzie nie ma peł ne go sa kra men tu chrztu, nie uzna je my
ani po cząt ku, ani ja kiejś po sta ci chrztu. Peł ny zaś jest, je że li Oj ca i Sy na 
i Du cha Świę te go wy znasz. Je że li jed ne go za prze czysz, wszyst ko pod ko pu -
jesz. I tak je że li jed ne go obej miesz w mo wie, al bo Oj ca, al bo Sy na, al bo
Du cha Świę te go, wia rą zaś nie za prze czysz ani Oj ca, ani Sy na, ani Du cha
Świę te go, sa kra ment wia ry jest peł ny. (Uwa ga!) tak rów nież cho ciaż Oj ca
i Syna i Ducha Świętego wypowiesz, i Ojca, albo Syna, albo Ducha Świętego
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z Pierw sza część z po wa gą Am bro że go wzię ta jest nie mal co do li te ry z Sum ma sen ten -
tia rum, V,2 (PL 176,129 A -B). Dru ga z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja 4,
roz dział 24 (1368); zo bacz: DS 646.-

60 Zobacz: Dz 8,12: Chrzcili się w imię Jezusa Chrystusa; 19,5: Zostali ochrzczeni w imię
Pa na Je zu so we; Zo bacz ta kże: 2,38: Niech ka żdy z was ochrzci się w imię Je zu sa Chry stusa.

61 De Spi ri tu Sanc to, I, roz dział 3, n. 44 (PL 16[1845]715 A; CSEL 79,33).
62 Mi ko łaj I, Epi sto lae et de cre ta, roz dział 104 (PL 119,1014 D; z: I. Man si 15,432 C -D;

zo bacz DS 646).
a Za gad nie nie sta wia za rów no Hu go, De sa cra men tis, II,6,2 (PL 176,446 A) jak au tor

Sum ma sen ten tia rum, V,3 (129 B). Od po wiedź, czy li sło wa Am bro że go (w nu me rach 1-2),
wzię ta jest z te go sa me go roz dzia łu Hu go na (446 B i D, 447 A -B); uści śle nie zaś (w n. 3)
opie ra się na je go sło wach (447 C); jak rów nież wy ja śnie nie Mi strza w nu me rze 4. – Wnio -
sek (n. 5) jest wła sny Mi strza.

63 Roz dział 3, n. 42-43 (PL 16[1845]713 B – 714 B’ CSEL 79,32).



umniej szysz moc, pró żna jest ca ła ta jem ni ca. Gdy mó wi się w imię Chrystu -
sa, przez jed ność imie nia wy peł nio na jest ta jem ni ca; i od chrztu Chry stusa
Duch nie jest od dzie lo ny, bo Chry stus chrzcił w Du chu.”64

2. Py ta nie Am bro że go. „Te raz za sta nów my się,65 czy jak czy ta my, że 
w imię Chry stu sa jest peł ny sa kra ment chrztu, tak też po wy ra że niu tyl ko
Du cha świę te go, ni cze go nie bra ku je do peł ni ta jem ni cy” – Roz wią zu je.
„Idź my za ro zu mem. Kto jed ne go wy ra ził, Trój cę ozna czył. Je że li po wiesz
Chry stus, i Oj ca, przez któ re go Syn zo stał na masz czo ny, i te go Sy na, któ ry
zo stał na masz czo ny, i Du cha, któ rym zo stał na masz czo ny, ozna czy łeś. 
Napi sa ne jest bo wiem:66 Je zus z Na za re tu, któ re go na ma ścił Bóg Du chem
Świę tym. A je że li po wiesz Oj ciec, Sy na je go, i Du cha ust je go, za ra zem
wska zu jesz; je że li jed nak obej mu jesz to ta kże ser cem. A je że li po wiesz
Duch Świę ty, Bo ga Oj ca, od któ re go po cho dzi, i Sy na, któ re go jest
Duchem, wy mie ni łeś. Dla te go, by do ro zu mu do łą czo na zo sta ła po wa ga,
Pan mó wi:67 A wy bę dzie cie ochrzcze ni Du chem Świę tym; przez co wska -
zu je, że mo że my po praw nie być chrzcze ni w Du chu Świę tym.”

3. Uści śla się poj mo wa nie po wy ższych, z wy ja śnie niem pew nej
wypo wie dzi. Z te go ja sno po ją łeś, że w imię Chry stu sa udzie la się praw -
dzi we go chrztu. Gdzie nie mniej wy da je się oznaj miać, że praw dzi wy
chrzest mo że być udzie lo ny w imię Oj ca tyl ko, al bo Du cha Świę te go, je żeli
jed nak ten, kto chrzci wy zna je wia rę w Trój cę: któ ra to Trój ca w ka żdym 
z tych imion jest poj mo wa na. Je że li zaś ktoś wie rząc prze wrot nie, i za mie -
rza jąc wpro wa dzić błąd, jed ne go tyl ko spo śród trzech wy mie ni, nie do peł -
nił tajem ni cy.

4. Oto, co trze ba okre ślić. Co zaś mó wi: „wy mie niw szy trzech, pró żna
jest ta jem ni ca, je że li chrzczą cy umniej sza moc Oj ca, al bo Sy na, [247] al bo
Du cha Świę te go”, to zna czy źle my śli o mo cy któ re goś z nich, nie wie rząc,
że jed na jest moc trzech, to trze ba o nim po my śleć, że nie wie rzy, ani nie
za mie rza chrzcić: że on nie tyl ko po zba wio ny jest wia ry, lecz ta kże nie ma
za mia ru chrzcze nia.

5. Co to jest: „w imię Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go”. Kto więc chrzci
w imię Chry stu sa, chrzci w imię Trój cy, kie dy tam jest poj mo wa na. Bez -
piecz niej jest jed nak wy mie niać tam trzy oso by, aby mó wio no: w imię Oj -
ca i Sy na i Du cha Świę te go. – Am bro ży w pierw szej księ dze De Spi ri tu
Sancto:68 „Nie w imionach, lecz w imię,” to jest w wezwaniu, albo wyznaniu
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64 Zo bacz: J 1,33: Na ko go uj rzysz zstę pu ją ce go i na nim zo sta ją ce go Du cha, ten jest,
któ ry chrzci Du chem Świę tym; Mk 1,8: Ale on was bę dzie chrzcił Du chem Świę tym; Dz 1,5:
A wy bę dzie cie ochrzcze ni Du chem Świę tym.

65 Am bro ży, ta mże, n. 44-45 (PL 16,714 B – 715 A; CSEL 79,32n), gdzie i na stę pu ją ce
roz wią za nie.

66 Dz 10,38.
67 Dz 1,5.
68 Rozdział 13, n. 132 (PL 16[1845]735 C; CSEL 79,72); zobacz także wyżej, Księga pierwsza

Sen ten cji, Dys tynk cja 2, roz dział 5, n. 2.



Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go. Wzy wa na jest tam bo wiem Trój ca, by nie wi -
dzial nie sa ma przez się tam dzia ła ła, jak ze wnątrz wi dzial nie przez sza fa -
rza. Gdy by zaś mó wi ło się w imio nach, nie ma tam sa kra men tu, bo nie jest
za cho wa na for ma.

Roz dział 5 (21).

1.b O usta no wie niu chrztu. Ró żne są po glą dy na usta no wie nie chrztu,
kie dy się za czął. – Jed ni mó wią, że chrzest wte dy zo stał usta no wio ny, 
gdy Chry stus po wie dział Ni ko de mo wi:69 Je śli kto się nie od ro dzi z wo dy,
a z Du cha Świę te go. – In ni mó wią że usta no wie nie chrztu do ko na ło się,
gdy po wie dział Apo sto łom:70 Idź cie, na uczaj cie wszyst kie na ro dy,
chrzcząc je w imię Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go. Lecz to po wie dział im
po zmar twych wsta niu, przy ka zu jąc po wo ła nie po gan im, któ rych przed
męką po dwóch i dwóch ro ze słał na gło sze nie w Ju dei i na chrzcze nie,
mówiąc:71 Na dro gę po gan nie za chodź cie. Już więc chrzest był usta no wio -
ny, po nie waż chrzci li i gło si li.

[248]2. O for mie, któ rą chrzci li Apo sto ło wie przed mę ką Chry stu -
sa. Je że li zaś py ta się, ja ką for mą wte dy chrzci li, za iste mo żna po wie dzieć:
w imię Trój cy, mia no wi cie tą for mą, któ rą po tem chrzci li po gan: któ rą
można wie rzyć, że przed mę ką zo sta ła prze ka za na, cho ciaż nie jest na pi sa -
ne. A więc nie do pie ro wte dy for mę tę Chry stus prze ka zał, gdy po słał do
gło sze nia Ewan ge lii po ga nom;72 lecz tę, któ rą prze ka zał przed tem po sy ła -
jąc do Ju dei,73 po wtó rzył po tem, gdy po słał do po gan.

3.c Sto sow niej więc mó wi się, że usta no wie nie zo sta ło do ko na ne, kie dy
Chry stus zo stał przez Ja na ochrzczo ny w Jor da nie:74 co wy ło żył (Am -
broży:)75 nie po nie waż chciał być oczysz czo ny, sko ro był bez grze chu; lecz
po nie waż do tknię ciem czy ste go cia ła swe go udzie lił wo dom mo cy od ra -
dza ją cej, by kto po tem zo stał za nu rzo ny, z we zwa niem imie nia Trój cy, był
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b Opie ra się na sło wach Hu go na, De sa cra men tis, II,6,4 (PL 176,449 C).
69 J 3,5; tak Au gu styn, jak ni żej, Dys tynk cja 4, roz dział 4, n. 9.
70 Mt 28,19.
71 Mt 10,5; zo bacz też: Mk 6,7; Łk 9,1-2. W tych miej scach ma ją po le ce nie gło sze nia 

i uzdra wia nia, nie zaś, jak rze cze Mistrz, chrzcze nia; zo bacz jed nak J 3,22 oraz 4,2.
72 Zo bacz: Mt 28,19 czy li po zmar twych wsta niu.
73 J 3,22. Za rów no tu, jak pod ko niec nu me ru 1 Mistrz sa mo dziel nie zda je się wpro wa -

dzać tę wy kład nię.
c Zło żo ny ze słów Hu go na, De sa cra men tis, II,6,4 (449 D), Sum ma sen ten tia rum, V,1

(127 C), oraz Glos sa or di na ria (jak wy żej.
74 Zo bacz: Mt 3,16; Mk 1,9; Łk 3,21.
75 In Lu cam, II, n. 83 (PL 15[1845]1583 A; CSEL 32-III,87; CCL 14,67); lecz za iste ra czej

w for mie Glos sa or di na ria do Łk 3,21: „Chrzczo ny jest Pan, nie po trze bu ją cy się oczy ścić,
lecz dotknięciem swego czystego ciała oczyszczający wody, by miały moc obmywania. I dlatego,
kto przy stę pu je do ob my cia Chry stu so we go ... moc uświę ce nia od ra dza ją ce go od wo dy
otrzy mu je” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,135a); z Be dy do te go uryw ka (PL 92,358 B; CCL 120,83).



z grze chów oczysz czo ny. Wte dy więc usta no wio ny zo stał chrzest Chry stu -
sa, w któ rym Trój ca, któ rej ta jem ni ca tam zo sta ła oznaj mio na,76 chrzci czło -
wie ka we wnętrz nie.

Roz dział 6d (22).

Dla cze go do ko nu je się tyl ko w wo dzie. Spra wu je się zaś ten sa kra -
ment tyl ko w wo dzie, nie w in nym pły nie, jak Chry stus mó wi:77 Je śli kto
się nie od ro dzi z wo dy itd. – Am bro ży, Su per Epi sto lam ad Ro ma nos:78

„Dla te go jed - [249] no li cie na ka za ne jest, by dzia ło się to w wo dzie, że by
poj mo wa no, iż jak wo da my je bru dy cia ła oraz sza ty, tak chrzest oczysz cza -
jąc, ście ra pla my du szy i bru dy wad”. – Au gu styn:79 Al bo dla te go, „by niko -
go nie uspra wie dli wia ła bie da: co mo gło by się dziać, gdy by do ko ny wał się
w wi nie al bo w oli wie; oraz by zwy kła ma te ria chrztu znaj do wa ła się 
u wszyst kich.” Ozna cza ła to wo da, któ ra wy pły nę ła z bo ku Chry stu sa;80 tak
jak krew by ła zna kiem dru gie go sa kra men tu. Prze to nie w in nym pły nie
mo że chrzest uświę cać, jak tyl ko w wo dzie.

Roz dział 7e (23).

1. O za nu rze niu, ile ra zy po win no się do ko ny wać. O za nu rze niu zaś,
je że li py ta się, w ja ki spo sób ma się do kład nie do ko ny wać, od po wia da my:
al bo raz, al bo trzy kroć, we dług ró żne go zwy cza ju Ko ścio ła. – Grze gorz do
bi sku pa Le an dra. Dla te go Grze gorz:81 „O trzy krot nym za nu rze niu
chrzciel nym, ni cze go praw dzi wiej nie mo żna od po wie dzieć, niż co sa mi
my śli cie; po nie waż w jed nej wie rze nic nie prze szka dza Ko ścio ło wi świę -
te mu ró żny oby czaj. Po nie waż bo wiem w trzech sa mo ist no ściach jest jedna
sub stan cja, w ża den spo sób nie mo że być na gan ne, dziec ko w chrzcie al bo
trzy kroć, al bo raz za nu rzać: bo w trzech za nu rze niach trój ca osób, a w jed -
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76 Zo bacz Glos sa or di na ria do Mk 1,10: „Ta jem ni ca Trój cy uka za na jest w chrzcie: Syn
jest chrzczo ny, Duch jest w go łę bi cy, Oj ciec brzmi w gło sie” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,91a); z Bedy
do te go uryw ka (PL 92,138 B; CCL 120,442).

d Ca ły roz dział za czerp nię ty jest z Sum ma sen ten tia rum, V,10 (PL 176,136 A -B).
77 J 3,5.
78 Am bro zja ster, na Rz 6,4: „Dla te go bo wiem spra wo wa ny jest w wo dzie, by śmy wie rzyli,

że jak wo da ob my wa bru dy cia ła, tak i my przez chrzest od wszel kie go grze chu je ste śmy
du cho wo oczysz cze ni i od no wie ni” (PL 17[1845]100 C; CSEL 81-I,192n).

79 Nie znaj du je się u Au gu sty na.
80 J 19,34.
e Trzy po wa gi (w n. 1-3), w ró żnej jed nak ko lej no ści, czy ta się w Sum ma sen ten tia rum,

V,4 (PL 176,129 D – 130 B). Do tej Grze go rza (w n. 1) Mistrz coś do da je z uję cia Gra cja na
w De cre tum, de con se cra tio ne, Dystynkcja 4, c. 80 (1388). W tej przy pi sa nej Au gu sty no wi
(ta kże w De cre tum, c. 79) za miast: wy ście ... przy rze kli, Mistrz czy ta: my śmy ... przy rze kli.

81 Re gi strum epi sto la rum, I, list 43 (41) do bi sku pa Le an dra (PL 77,497 C – 498 A; MGH,
Li sty I,56).



nym ozna czo na mo że być je dy ność Bó stwa. My zaś, któ rzy trzy kroć za nu -
rza my, rów nież ta jem ni cę trzy dnio we go po grze ba nia ozna cza my.” – Zgod -
nie z tym wol no nie tyl ko trzy kroć, lecz ta kże raz tyl ko za nu rzać.

2. Tam tyl ko wol no raz za nu rzać, gdzie ist nie je ta ki zwy czaj Ko ścio ła.
Je że li zaś ktoś za cznie to czy nić, gdzie zwy cza ju ta kie go nie ma, al bo twier -
dzi, że raz tyl ko za nu rzać na le ży, sta je się na gan ny. – Hay mon, Su per Epi -
sto lam ad Ro ma nos. Stąd Hay mon:82 „Ob fi to wał w swo je zda nie Cy prian,
gdy je den raz za nu rzał pod czas chrztu [250] nie mow lę ta: któ ry co wiedział,
pil nie wy ko ny wał, ob fi tu jąc w do bre uczyn ki, cho ciaż w tym nie świa do mie
uchy biał. Lecz po nie waż ob fi to wał w do bre uczyn ki, po tem skar co ny przez
Bo ga, ob fi to wał w wy ższym zna cze niu, trzy krot nie ich za nu rza jąc”. – Oto
masz, że uchy bił, kto raz za nu rzał; lecz to dla te go, że ina czej miał się zwy -
czaj te go Ko ścio ła, al bo po nie waż twier dził, że jed no tyl ko na le ży wy ko ny -
wać za nu rze nie. 

3. Au gu styn w pew nej Ho mi lia. O trzy krot nym za nu rze niu Au gu styn
mó wi:83 „Sko ro obie ca li śmy wie rzyć, trzy kroć gło wy na sze w świę tym, za -
nu rzy li śmy źró dle. Ten ob rzęd chrztu spra wu je się w zna cze niu po dwój -
nej ta jem ni cy. Słusz nie bo wiem trzy krot nie je ste ście za nu rze ni, któ rzy
przy ję li ście chrzest w imię Chry stu sa, któ ry trze cie go dnia po wstał z mar -
twych. To bo wiem trzy ra zy po wtó rzo ne za nu rze nie wy ra ża od bi cie po grze -
ba nia Pań skie go.”

4. Wia do mo więc, że chrzczo nych trze ba trzy krot nie za nu rzać; a jed nak,
je że li raz tyl ko są za nu rza ni, praw dzi wy chrzest przyj mu ją. I kto raz tyl ko
za nu rza, nie grze szy, chy ba że sprze ci wia się zwy cza jo wi Ko ścio ła, al bo
twier dzi, że tyl ko w ten spo sób po win no się udzie lać.

Roz dział 8f (24).

Kie dy ob rze za nie utra ci ło swo ją moc. Zwy kło się py tać, czy ob rze za -
nie stra ci ło zna cze nie od usta no wie nia chrztu. – Na to mó wi my, że w śmier -
ci Chry stu sa za koń czy ło się wszyst ko, co Pra wa. Od wte dy więc ob rze za nie
stra ci ło moc swo ją, tak że po tem nie po ma ga ło, ra czej prze szka dza ło przyj -
mu ją cym je.84 Lecz aż do ofia ro wa nia praw dzi wej żer twy, mo gło po ma gać.
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82 Hay mon z Au xer re, In Rom 14,5: Ka żdy niech ob fi tu je we wła snym zda niu (PL
117,488 A). O po glą dzie Cy pria na zo bacz Au gu styn, Epi sto la 93 (ad Vin cen tium), roz dział
10, n. 38-40 (PL 33,340; CSEL 34-II,482nn).

83 Ser mo de my ste rio bap ti sma tis, wśród dzieł Au gu sty na, PL 40,1211; ta kże wśród dzieł
Mak sy ma z Tu ry nu, PL 57,778 A); ra czej w Me dio la nie spo rzą dzo ny w po ło wie VI wie ku
(Cla vis, n. 222; PLS II,1370).

f Py ta nie po sta wio ne ty mi sa my mi pra wie sło wa mi, jak w Sum ma sen ten tia rum, V,2 (PL
176,128 C). Roz wią za nie zaś jest Mi strza; czę ścio wo znaj du je się w je go Glos sa na Ga 5,2
(PL 192,153 C). Zobacz: L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur, 502n, 505.

84 Zo bacz: Ga 5,2: Oto ja Pa weł po wia dam wam, że je śli bę dzie cie się ob rze zy wać,
Chry stus wam nic nie po mo że.
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85 Zo bacz: Mt 26,17nn; Mk 14,12nn; Łk 22,7nn; J 13,1nn.
g Py ta nie na su wa Sum ma sen ten tia rum (128 B). (Mistrz) roz wią zu je, jak się zda je, z po -

mo cą Glos sa na Rz 6,5 (PL 191,1403).
86 Zo bacz: Rz 6,2-11; Ef 4,22-24; Kol 3,9-10.
87 Zo bacz: Mi strza, Glos sa in Psal mum 103,2: Ob lo kłeś się w chwa łę i ozdo bę: „Naj -

pierw jest w niej wy zna nie grze chów, przez któ re zdej mu je brzy do tę; po tem ozdo ba cnót”
(PL 191,927 C); z Au gu sty na do te go uryw ka, ka za nie 1, n. 6 (PL 37,1340; CCL 40,1478).

88 O któ rej sze rzej po ni żej, Dys tynk cja 4, roz dział 7.
89 Zo bacz wy żej, trze cia księ ga Sen ten cji, Dys tynk cja 18, roz dział 5.
90 Zo bacz ni żej: Dys tynk cja 4, roz dział 7.
h Za czerp nię ty z Sum ma sen ten tia rum, V,5 (PL 176,130 B). Zo bacz: D. Van den Eyn de,

Wil liam of St. Thier ry and the Au thor of the Sum ma sen ten tia rum, w Franc. Stu dies
10(1950)241-252.

i Zno wu od po cząt ku do koń ca za le ży od te go sa me go roz dzia łu Sum ma Sen ten tia rum.
Błąd, że tym, któ rzy ma ją zgi nąć, grze chy w chrzcie nie są od pusz cza ne, był mo że Por re ta -

Gdy by bo wiem przed mę ką mia ło kres to co Pra wa, to tuż przed nią nie
spo żył by daw nej pas chy z ucznia mi.85

[251] Roz dział 9g (25).

1. O przy czy nie usta no wie nia. Przy czy ną zaś usta no wie nia chrztu jest
od no wie nie du cha, by czło wiek, któ ry przez grzech był stary, przez ła skę
chrztu zo stał od no wio ny:86 co do ko nu je się przez zdję cie wad i udzie le nie
cnót. Tak bo wiem ka żdy sta je się no wym czło wie kiem, gdy po zni we cze -
niu grze chów, ozdo bio ny jest cno ta mi. Zni we cze nie grze chów, wy pę dza
brzy do tę; przy da nie cnót da je ozdo bę.87 I to jest rzecz te go sa kra men tu,
mia no wi cie we wnętrz na czy stość.88

2. Czy chrzest otwo rzył nie bo, któ re go nie otwo rzy ło ob rze za nie.
Je że li py ta się, czy chrzest otwo rzył nie bo, któ re go nie otwo rzy ło ob rze za -
nie, mó wi my, że ani chrzest, ani ob rze za nie nie otwo rzy ło nam do stę pu
do kró le stwa, lecz żer twa Zba wi cie la;89 gdy by ona w cza sach ob rze za nia
zosta ła zło żo na, lu dzie tam tych cza sów we szli by do kró le stwa. Rze czą więc
te go sa kra men tu jest uspra wie dli wie nie.90

DYS TYNK CJA IV

Roz dział 1 (26).

1. h Że jed ni przyj mu ją sa kra ment i rzecz, in ni sa kra ment a nie
rzecz, jesz cze in ni rzecz a nie sa kra ment. Tu na le ży po wie dzieć, że
niektó rzy przyj mu ją sa kra ment i rzecz, in ni sa kra ment a nie rzecz, jesz cze
in ni rzecz a nie sa kra ment.

2.i O błędzie niektórych. Sakrament i rzecz razem przyjmują wszystkie
dzie ci, któ re w chrzcie oczysz cza ne są z grze chu pier wo rod ne go. Cho ciaż



[252] nie któ rzy nie wie rzy li, że tym, któ rzy ma ją zgi nąć, ja ko dzie ciom 
w chrzcie od pusz cza ne są grze chy. Ci opie ra jąc się na sło wie Au gu sty na:91

„Sa kra men ty tyl ko w wy bra nych spra wu ją to, co ozna cza ją”; nie poj mu jąc,
że to tak trze ba brać: iż gdy w in nych po wo du ją od pusz cze nie, nie czy nią
te go ku zba wie niu im, lecz sa mym wy bra nym. – Au gu styn w En chi ri dion.
Bo Au gu sty n92 wy raź nie mó wi, że wszyst kim dzie ciom grzech jest w chrzcie
od pusz cza ny: „Od no wo na ro dzo ne go nie mow lę cia, rze cze, aż po skrzy -
pią ce go star ca, jak nikt nie jest po wstrzy my wa ny od chrztu, tak nie ma niko -
go, kto by nie umarł grze cho wi; lecz nie mow lę ta tyl ko pier wo rod ne mu,
star si zaś ta kże wszyst kim, któ re źle ży jąc do nie go do da li”, je że li nie pra -
wość ży cia nie prze szko dzi. – Do ro śli rów nież, któ rzy z wia rą są chrzcze ni,
przyj mu ją sa kra ment i rzecz.

Roz dział 2k (27).

1. O przy stę pu ją cych ob łud nie. Któ rzy zaś przy stę pu ją bez wia ry, albo
ob łud nie, przyj mu ją sa kra ment a nie rzecz. – Hie ro nim, Su per Eze chie -
lem. Stąd Hie ro nim:93 „Są ob my cia po gan, błęd no wier ców, lecz nie ob my -
wa ją ku zba wie niu. Ta kże w Ko ście le, któ rzy nie przyj mu ją chrztu peł ną
wia rą, nie Du cha, lecz wo dę przyj mu ją.”

2. Au gu styn, na Psalm LXXVII. Ta kże Au gu styn po wia da:94 „Wszyst -
kim Ży dom wspól ne by ły sa kra men ty, lecz nie wspól na wszyst kim by ła
łaska, któ ra jest mo cą sa kra men tów. Tak i te raz, chrzest jest wspól ny wszyst -
kim ochrzczo nym, lecz nie moc chrztu, to [253] jest sa ma ła ska.” – Au gu -
styn, De po eni ten tia. Te nże:95 „Ka żdy, kto już stał się pa nem swo jej wo li,
gdy przy stę pu je do sa kra men tu wier nych, je że li nie ża łu je za daw ne ży cie,
no we go nie mo że roz po cząć. Od tej skru chy, gdy są chrzczo ne, sa me
niemow lę ta są wol ne.”
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nów, a nie Mi strza Gil ber ta. Zo bacz: A. M. Land graf, Die Sum me des co dex la ti nus 109 der
Sti fts bi blio thek von Zwettl und die Leh re von der Na chlas sung zukünfti ger Sünden durch
die Tau fe, w Do gmen ge schich te, III -2,187n.

91 Bez wzglę du na ru bry kę mar gi nal ną: W księ dze o chrzcie, zda nie nie jest Au gu sty na;
zo bacz jed nak De bap ti smo con tra Do na ti stas, V, roz dzia ły 27-28, n. 38-39 (PL 43,195nn;
CSEL 51,293-297) i po ni ższe przy pi sy.

92 Roz dział 43 (PL 40,253; CCL 46,73).
k Zo bacz: A. M. Land graf, Die Wir kung der Tau fe im Fic tus und im Con tri tus, 

w Do gmen ge schich te, III -2,87-128. – Nu mer 1 wpro wa dzo ny jest sło wa mi Sum ma sen ten -
tia rum, V,5 (PL 176,130), skąd ta kże dru ga po wa ga w n. 2. Ta Hie ro ni ma, z Glos sa or di na -
ria do Ez 16,4: I wo dą cię nie umy to na zdro wie (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,231a). – Nu mer 2:
Owa Au gu sty na do Psal mu, z Glos sa na 1 Kor 10,5: Ale w więk szej ich czę ści nie upodo bało
się Bo gu (PL 191,1620 B -C); przy sto so wa ne z Flo ru sa do te go uryw ka (358).

93 In Eze chie lem, 16,4 (PL 25[1845]127 B -C; CCL 75,163n).
94 Enar ra tio in Psal mum 77,q, n. 2 (PL 36,983n; CCL 39,1067).
95 To jest, Ser mo 351 (czy li ra czej Li ber de pa eni ten tia), roz dział 2, n. 2 (PL 39,1537);

cho ciaż sześć ra zy przy ta cza ny jest przez Flo ru sa z Lyonu, w au ten tycz ność bar dzo wąt pi 
(i słusz nie) Cla vis Pa trum, n. 284 (s. 75); zo bacz ta kże: Re vue Béne dic ti ne 48(1936)118.



3. Te i in ne świa dec twa wy raź nie wy ka zu ją, że do ro słym bez wia ry i skru -
chy nie jest udzie la na w chrzcie praw dzi wa ła ska od pusz cze nia, bo na wet
nie mow lę tom, któ re wła snej mieć nie mo gą, bez cu dzej wia ry we chrzcie
od pusz cze nie nie jest da wa ne. Je że li więc ktoś przy stę pu je ob łud nie, nie
ma jąc praw dzi wej skru chy ser ca, przyj mu je sa kra ment bez rze czy.

4.l Zważ pil nie. Au gu styn jed nak zda je się mó wić, że ob łud nie przy stę -
pu ją ce mu, któ ry na wet ma brat nią nie na wiść, w sa mej chwi li, w któ rej jest
chrzczo ny, wszyst ko jest da ro wa ne, a po chrzcie za raz wra ca; lecz nie mówi
te go twier dząc, co wię cej po rów nu jąc ten po gląd i po przed ni. – Au gu styn,
w księ dze De bap ti smo. Mó wi bo wiem tak:96 „Tym, któ rzy chrzcze ni są
ob łud nym ser cem, al bo grze chy w ogó le nie są od pusz cza ne, po nie waż
Duch Świę ty kar no ści ucie cze przed ob łu dą;97 al bo w sa mej chwi li cza su
mo cą sa kra men tu od pusz czo ne, znów się przez ob łu dę roz wi ja ją: by i to
by ło praw dzi we:98 Wszy scy, któ rzy w Chry stu sie zo sta li ście ochrzcze ni itd.,
i to:99 Duch Świę ty kar no ści ucie cze przed ob łu dą: by Chry stu sa przy oble -
kła świę tość chrztu, a zdję ta z Chry stu sa by ła za gła da ob łu dy.” – O po wro -
cie grze chu. „Bo, że wra ca ją od pusz czo ne grze chy, gdzie nie ma brat niej
mi ło ści, otwar cie na ucza Pa n100 w owym słu dze, od któ re go pan za żą dał
da ro wa ne go dłu gu, po nie waż on współ słu dze swo je mu da ro wać nie chciał.
Tak nie jest wstrzy ma na ła ska chrztu, by wszyst kie grze chy nie by ły od pusz -
cza ne, na wet je że li brat nia nie na wiść trwa w du chu te go, któ re mu są od -
pusz cza ne. Roz wią za ny bo wiem jest dzień po przed ni i co kol wiek po zo sta-
je; roz wią za na jest ta kże sa ma go dzi na i chwi la przed chrztem i w chrzcie;
po tem zaś za raz za czy na być win ny, nie tyl ko na stęp nych, lecz i mi nio nych
dni, go dzin, chwil, gdy po wra ca wszyst ko co zo sta ło od pusz czo ne.”

[254] 5.m Te go zaś, jak po wie dzie li śmy,101 nie wy ra ził ja ko twier dze nie.
Wy ni ka to stąd, że w tej sa mej księ dze mó wi tak:102 „Je że li przy stę pu je do
chrztu ob łud ny, grze chy są mu od pusz czo ne, al bo nie są od pusz czo ne?
Niech wy bio rą, co chcą.” Oto otwar cie wi dzisz, że Au gu styn po wie dział to
nie twier dząc, lecz py ta jąc i po gląd in nych przed sta wia jąc. – Au gu styn, 
w te jże księ dze. Ten sam bo wiem rze cze: „Wte dy chrzest za czy na mieć
zna cze nie dla zba wie nia, gdy przez szcze rą spo wiedź ustą pi ta ob łu da, która
nie po zwa la ła do ko nać się ob my ciu grze chów, bo ser ce trwa ło w zło ści.” 
A więc ob łud nie przy stę pu ją ce mu grze chy nie są od pusz cza ne.
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l Zo bacz zda nie szko ły An zel ma z La on, n. 370, wyd.: O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo rale,
V,275. Źró dłem zaś Mi strza jest De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja 4, c. 41,
§ 6 (1379).

96 De bap ti smo con tra Do na ti stas, I, roz dział 12, n. 19-20 (PL 43,119n; CSEL 51,163nn).
97 Mdr 1,5.
98 Ga 3,27.
99 Mdr 1,5.

100 Zo bacz: Mt 18,23-25.
m Pierw sza po wa ga nie co wy żej w De cre tum, c. 32, § 2 (1372); dru ga z c. 42 (1379).

101 Wy żej, na po cząt ku n. 4.
102 Ta mże, n. 18 (PL 43,119; CSEL 51,162).



Roz dział 3n (28).

Jak poj mu je się to: „Wszy scy, któ rzy w Chry stu sie zo sta li ście
ochrzcze ni, ob le kli ście się w Chry stu sa.” Py ta się prze to, jak na le ży
przyj mo wać to: Wszy scy, któ rzy w Chry stu sie zo sta li ście ochrzcze ni,
oblekli ście się w Chry stu sa. – Mo żna po wie dzieć, że któ rzy w Chry stu sie,
to jest po do bień stwie Chry stu sa są chrzcze ni: by mia no wi cie umie ra li sta -
ro ści grze chu 103 tak jak Chry stus sta ro ści ka ry, przy oble ka ją Chry stu sa,
które go ma ją za miesz ku ją ce go przez ła skę. – Mo żna i ina czej roz wią zać.
Dwo ma bo wiem spo so ba mi mó wi się, że przy oble ka my Chry stu sa: al bo
przez przy ję cie sa kra men tu, al bo przy ję cie rze czy. – Au gu styn w księ dze:
De bap ti smo. Stąd Au gu styn:104 „Lu dzie przy oble ka ją Chry stu sa cza sem 
aż do przy ję cia sa kra men tu, cza sem aż do uświę ce nia ży cia. I to pierw sze
mo że być wspól ne do brym i złym; to (dru gie) zaś wła sne jest do brych i po -
bożnych.” Wszy scy więc, któ rzy w imię Chry stu sa są chrzcze ni, Chry stu sa
przy oble ka ją, al bo we dług przy ję cia sa kra men tu, al bo we dług uświę ce nia.

[255] Roz dział 4o (29).

1. O tych, któ rzy przyj mu ją rzecz, a nie sa kra ment. Są i in ni, jak
wyżej przed ło ży li śmy,105 któ rzy przyj mu ją rzecz, a nie sa kra ment.

2. Że mę czeń stwo speł nia za da nie chrztu. Ci bo wiem, któ rzy prze -
lewa ją krew dla imie nia Je zu sa, cho ciaż nie sa kra ment, to jed nak rzecz
przyj mu ją. – W księ dze XIII De ci vi ta te Dei. Dla te go Au gu styn:106 „Którzy -
kol wiek nie przy jąw szy ob my cia od ro dze nia umie ra ją za wy zna nie Chrystu -
sa, ta kie ma dla nich zna cze nie do od pusz cze nia grze chów, jak gdy by zo sta li
ob my ci świę tym źró dłem chrztu.” Usły sza łeś, że mę ka dla imie nia Je zus
przy ję ta, speł nia za da nie chrztu.

3.p Że nie tyl ko mę ka, lecz wia ra i skru cha speł nia za da nie chrztu.
– Au gu styn w IV księ dze De bap ti smo. A nie tyl ko mę ka speł nia za da nie
chrztu, lecz ta kże wia ra i skru cha, gdzie ko niecz ność wy klu cza sa kra ment,
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n Nie mal ca ły z Sum ma sen ten tia rum, V,5 (PL 176,131 A -B); po wa ga zaś Au gu sty na
raczej z De cre tum, jak wy żej, c. 41, § 1 (1377) niż z Sum ma sen ten tia rum 131 B).

103 Zo bacz: Ef 4,22-23; Rz 6,3-4.
104 De bap ti smo con tra Do na ti stas, V, roz dział 24, n. 34 (PL 43,193; CSEL 51,291).
o Zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur, 507-527; A. M. Land -

graf, Das Sa cra men tum in vo to, w Do gmen ge schich te, III -1, 210-253; oraz: Kin der tau fe
und Glau be, ta mże, 279-345. Więk szość w tym roz dzia le z tej sa mej Sum ma sen ten tia rum,
V, roz dzia ły 5-6 (PL 176,131 B – 133 A).

105 Na po cząt ku Dys tynk cji IV, roz dział 1, n. 1.
106 Roz dział 7 (PL 41,381; CSEL 40-I,622; CCL 48,389).
p Po wa ga Au gu sty na ra czej z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja 4, roz -

dział 34 (1372-1373) niż z Sum ma sen ten tia rum, V,5 (PL 176,131 C – 132 A), cho ciaż zakoń -
cze nie, czy li ze bra nie, pod ko niec te go nu me ru jest te jże Sum ma (132 B).



jak otwar cie uczy Au gu styn, mó wiąc:107 „Za da nie chrztu nie kie dy speł nia
mę ka, z te go ło tra, któ re mu nie ochrz czo ne mu po wie dzia ne zo sta ło:108 Dziś
ze mną bę dziesz w ra ju, świę ty Cy pria n109 czer pie po wa żny do wód. Co
usta wicz nie roz wa ża jąc, znaj du ję, że nie tyl ko cier pie nie dla imie nia
Chrystu sa mo że uzu peł nić to, cze go bra kło chrzto wi, lecz rów nież wia ra 
i na wró ce nie ser ca, je śli przy pad kiem do spra wo wa nia ta jem ni cy chrztu, 
w trud nościach cza su, uciec się nie mo żna. Bo ten łotr nie dla imie nia Chry -
stu sa zo stał ukrzy żo wa ny, lecz za wi - [256] ny swych zbrod ni: i cier piał nie
dla te go, że wie rzył, lecz kie dy cier piał, uwie rzył. Ile więc zna czy na wet bez
wi dzial ne go sa kra men tu chrztu, co mó wi Apo stoł:110 Ser cem wie rzy się ku
spra wie dli wo ści, a usta mi wy zna je się ku zba wie niu, w tym ło trze zo sta -
ło wy ja śnio ne. Lecz wte dy nie wi dzial nie się speł nia, gdy ta jem ni cy chrztu
nie wy klu cza wzgar da re li gii, lecz chwi la ko niecz no ści.” „I chrzest za iste
może być, gdzie brakło nawrócenia serca;111 nawrócenie zaś serca może zaiste
tkwić bez przy ję cia chrztu; lecz po wzgar dzie chrztu nie mo że. I w ża den
spo sób nie ma mo wy o na wró ce niu ser ca do Bo ga, gdy Bo ski sa kra ment
jest wzgar dzo ny.” – Oto tu masz, że nie tyl ko mę ka, lecz ta kże wia ra i skru -
cha udzie la ją od pusz cze nia, gdzie nie gar dzi się sa kra men tem, jak oka zu je
się w tym ło trze: któ ry nie przez mę kę, lecz przez wia rę zo stał zba wio ny
bez chrztu.

4.r Au gu styn w księ dze Re trac ta tio nes II. Lecz mó wią nie któ rzy,112

że Au gu styn to od wo łał. Od wo łał mia no wi cie przy kład, lecz nie po gląd.
Mó wi bo wiem tak:113 „W czwar tej księ dze De bap ti smo, gdy mó wi łem, 
że za da nie chrztu mo że mieć mę ka, nie dość od po wied ni da łem przy kład
te go ło tra, bo czy nie był ochrzczo ny, jest nie pew ne.”

5. Am bro ży. Wia do mo więc, że bez chrztu nie któ rzy są uspra wie dli -
wieni i zba wie ni. Dla te go Am bro ży o Wa len ty nia nie:114 „Wnętrz no ści mo je
bo lą mnie,115 bym pro roc ką po słu żył się mo wą, po nie waż utra ci łem te go,
któ re go mia łem od ro dzić; on jed nak ła ski, o któ rą pro sił, nie utra cił.”
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107 De bap ti smo con tra Do na ti stas, IV, roz dział 22, n. 29 (PL 43,173; CSEL 51,257).
108 Łk 23,43.
109 Epi sto la 73 (ad Iu ba ia num et epi sco pum Nu mi diae), n. 22 (PL 3[1844]1124 B –

1125 A; CSEL 3-I,796).
110 Rz 10,10.
111 Au gu styn, jak wy żej, roz dział 25, n. 32 (PL 43,176; CSEL 51,260).
r Nu me ry 4-5: z Sum ma sen ten tia rum, jak wy żej (132 A); n. 6, ta mże (131 B -C), gdzie

bra ku je pew nych słów, jak za zna cza ksiądz L. Ott, Brie fli te ra tur 517, n. 54.
112 Wśród nich bez i mien ny (i Mi strzo wi nie zna ny) au tor Sen ten tiae di vi nae pa gi nae:

„Au gu styn mó wi: Je że li nie wzgar da re li gii, lecz chwi la ko niecz no ści wy klu cza, są zba wie ni.
Lecz w księ dze od wo łań wy zna je, że źle po wie dział, otwar cie oka zu jąc, że nikt bez ła ski
chrztu nie mo że być zba wio ny” (wyd.: Blie met zrie der. BGPT MA XVIII, ze szyt 2-3,46).

113 Roz dział 18 (PL 32,638; CSEL 36,153).
114 De obi tu Va len ti nia ni, n. 29-30 (PL 16[1845]1368 B -C; CSEL 73,344).
115 Jr 4,19.



6. Co wy da je się prze czyć po wy ższym. Te mu zaś wy da je się prze czyć,
co mó wi Pan:116 Je śli kto się nie od ro dzi z wo dy a z Du cha Świę te go, nie
mo że wejść do kró le stwa Bo że go. Co je że li jest ogól nie praw dzi we, po wyż-
sze praw dzi we się nie wy da ją.

[257] 7.s Uści śle nie. Lecz to na le ży poj mo wać o tych, któ rzy mo gą się
ochrzcić a gar dzą. Al bo tak na le ży poj mo wać: Je śli kto się nie od ro dzi 
z wo dy a z Du cha Świę te go, to jest tym od ro dze niem, któ re do ko nu je się
przez wo dę i Du cha Świę te go, nie bę dzie zba wio ny. To zaś od ro dze nie
doko nu je się nie tyl ko przez chrzest, lecz ta kże przez po ku tę i krew. –
Super Epi sto lam ad He bra eos. Stąd po wa ga 117 mó wi, że Apo stoł dla te -
go po wie dział w licz bie mno giej: fun da men tu chrztów, „bo jest chrzest 
w wo dzie, w krwi, w po ku cie”. To zaś nie dla te go mó wi, że sa kra ment
chrztu do ko nu je się tyl ko w wo dzie, lecz po nie waż je go moc, to jest uświę -
ce nie, da wa ne jest nie tyl ko przez wo dę, lecz przez krew al bo po ku tę.

8.t Ro zum też o tym prze ko nu je. Je że li bo wiem nie mow lę tom nie mo -
gą cym wie rzyć chrzest wy star czy, wie le bar dziej wy star czy wia ra do ro słym
chcą cym, lecz nie mo gą cym się ochrzcić. – W księ dze De uni co bap ti -
smo. Dla te go Au gu styn:118 „Py tasz, co jest więk sze, wia ra, czy wo da? Nie
wąt pię, że od po wiem: wia ra. Je że li więc co mniej sze jest, mo że uświę cać,
czyż nie to, co jest więk sze, to zna czy wia ra, o któ rej Chry stus po wia da:119

Kto we mnie wie rzy, choć by i umarł, żyć bę dzie?”
9.v Po gląd nie któ rych, że nikt bez chrztu nie mo że się zba wić,

chyba cier piąc z Chry stu sem. Lecz mó wią nie któ rzy,120 że ża den do ro sły
bez chrztu nie wie rzy w Chry stu sa, al bo nie ma mi ło ści, chy ba że za Pa na
wy le je krew; po ni ższe przy ta cza jąc świa dec twa. – Au gu styn w księ dze De
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116 J 3,5.
s Z Glos sa Mi strza na Hbr 6,2 (PL 192,440 C – 441 A).

117 Glos sa or di na ria, na Hbr 6,1-2: Nie za kła daj my na po wrót fun da men tu na wró ce -
nia ... Na uki o chrztach itd. (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,143a; rkp „l” kar ta 194b, gdzie czy ta się
„w na wró ce niu, we krwi”, jak też w Glos sa Mi strza tu [PL 192,440 C; rkp „m” kar ta 172b]).

t Ro zum za le ży od Sum ma sen ten tia rum, V,5 (PL 176,132 B). Co na stę pu je pod imie -
niem Au gu sty na, nie znaj du je się u nie go, ani u Flo ru sa, ani w Glo sach Mi strza; wy da je się
zło żo ne ze słów Hu go na, De sa cra men tis, I,9,5: „Czy więk sza jest wo da, czy wia ra? ... Kto
we mnie wie rzy, nie umrze na wie ki” (PL 176,324 D – 325 A). 

118 Nie znaj du je my u Au gu sty na; zo bacz jed nak De uni co bap ti smo con tra Pe ti lia num,
roz dział 11, n. 18 (PL 43,604; CSEL 53,18), oraz przy pis po ni żej.

119 J 11,25.
v Z Sum ma sen ten tia rum, V,5 (PL 176,132 B -C), gdzie i po wa gi. O pierw szej Ge na diu -

sza rę ko pi sy te jże Sum ma czy ta ją: Ze słów Au gu sty na Bi sku pa za miast An zel ma (132 C),
jak za zna cza L. Ott, Brie fli te ra tur, 512,517. Praw do po dob nie Mistrz udał się do ory gi na łu
Ge na diu sza, dla te go, że ostat niej po wa gi nie ma w Sum ma sen ten tia rum. Zo bacz ta kże 
H. Gril l me ier, Ful gen tius von Ru spe, De fi de ad Pe trum, und die Sum ma sen ten tia rum, 
w Scho la stik 34(1959)539.

120 Zda nie jest Pio tra Abe lar da, In Rom 11 (PL 178,837 A – 838 C; CCL, Con ti nu atio
Media eva lis, 11,117-121).



[258] fi de ad Pe trum. Au gu styn rze cze:121 „Od te go cza su, gdy Zba wi ciel
po wie dział:122 Je śli kto się nie od ro dzi z wo dy a z Du cha Świę te go itd., bez
sa kra men tu chrztu, prócz tych, któ rzy w Ko ście le krew prze le wa ją, nikt
życia wiecz ne go otrzy mać nie mo że.” – W Ec c le sia sti ca do gma ta z wy -
po wie dzi Au gu sty na. Ta kże:123 „Wie rzy my, że ża den ka te chu men, cho ciaż
w do brych uczyn kach zmar ły, nie ma ży cia wiecz ne go, z wy jąt kiem mę czeń -
stwa, gdzie ca łe sa kra men ty chrztu się do peł nia ją.” – Ta mże. Rów nież:124

„Wie rzy my, iż tyl ko dla ochrzczo nych jest dro ga zba wie nia.”
10.x Od po wiedź. Lecz to, cze go w tych za ma ło po wie dział, w in nych

roz dzia łach, wy żej umiesz czo nych, uzu peł nił;125 i dla te go trze ba to tak poj -
mo wać, że sa mi ma ją cy czas są wy ję ci. Je że li bo wiem ktoś ma jąc wia rę i mi -
łość chce się ochrzcić, a ubie gnię ty lo sem nie mo że, (Au gu styn:)
„ła ska wość Wszech mo gą ce go uzu peł nia to,126 cze go bra kło sa kra men to wi.”
Gdy bo wiem roz wią zać mo że, je że li nie roz wią zu je, jest zwią za ny; lecz gdy
już nie mo że, a jed nak chce, nie po czy tu je mu Bóg, któ ry mo cy swo jej nie
skrę po wał sa kra men ta mi.127

11.y Że zaś nie wi dzial ne uświę ce nie bez wi dzial ne go sa kra men tu mo że
być w nie któ rych, wy raź nie prze ka zu je Au gu styn mó wiąc o Księ dze Ka płań -
skiej:128 „nie wi dzial ne uświę ce nie by ło w nie któ rych i po mo gło bez wi dzial -
nych sa kra men tów; wi dzial ne zaś uświę ce nie, któ re do ko nu je się wi dzial-
nym sa kra men tem, bez nie wi dzial ne go mo że być, a po móc nie mo że. [259]
Jed nak nie na le ży dla te go gar dzić wi dzial nym sa kra men tem, bo kto nim
gar dzi, nie mo że nie wi dzial nie się uświę cić. Stąd Kor ne liusz, i któ rzy z nim
by li, już uświę ce ni przez Du cha, zo sta li ochrzcze ni;129 a wi dzialne uświę -
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121 W rze czy wi sto ści Ful gen cjusz, De fi de ad Pe trum, roz dział 3, n. 41 (PL 65,692 B; CCL
91 A,740).

122 J 3,5.
123 Gen a diusz, Li ber si ve dif fi ni tio ec c le sia sti co rum do gma tum, roz dział 74 (PL 58,997

C; roz dział 41 w PL 42,1220).
124 Ta mże, przed uryw kiem już przy to czo nym.
x Prócz pierw sze go zwro tu, wzię ty z Sum ma sen ten tia rum, V,7 (133 C -D). Zo bacz: 

L. Ott, jak wy żej, 518. 
125 Mia no wi cie w nu me rach 2-4 te goż roz dzia łu..
126 De bap ti smo con tra Do na ti stas, IV, roz dział 24: „W tym ło trze ła ska wość Wszech -

moc ne go do peł ni ła, cze go bra kło z sa kra men tu chrztu” (PL 43,175; CSEL 51,260).
127 Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, VI, roz dział 13, n. 23: “Tak bo wiem pew ne pra wa

cza sów ro dza jom i ja ko ściom rze czy ... przy dzie lił, by je go wo la by ła po nad wszyst ko. Moc
bo wiem je go da ła licz by stwo rze niu, a nie zwią zał ty mi licz ba mi tej mo cy” (PL 34,348n;
CSEL 28-I,188). Za sto so wa nie za sa dy do sa kra men tów wska zu je ten sam, De di ver sis
quaestio ni bus 83, za gad nie nie 62 (PL 40,53).

y Z Glos sa or di na ria, do Kpł 21,12-13 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,252b); al bo mo że z nie zna -
nej Glo sy sa me go Mi strza do te go uryw ka..

128 Qu aestio nes in Hep ta teu chum, III, za ga dnie nie 84 (PL 34,713, po tem 712; CSEL 
28-II,305n; CCL 33,228); lecz ra czej tak, jak tekst wy stę pu je w źró dle, mia no wi cie: Glos sa
ordi na ria.

129 Zo bacz: Dz 10,44-48.



ce nie nie zo sta ło uzna ne za zbęd ne, bo po prze dzi ło je nie wi dzial ne.” „Bez
wi dzial ne go więc mo że być i po móc uświę ce nie nie wi dzial ne; wi dzial ne
zaś, któ re do ko nu je się sa kra men tal nie, bez nie wi dzial ne go po móc nie
może, po nie waż ono jest ca łym je go po żyt kiem. Szy mo no wi Ma go wi
widzial ny chrzest nie po mógł,130 po nie waż nie by ło nie wi dzial ne go; lecz
któ rzy mie li nie wi dzial ny, tym po mógł.”

12.z „Jak naj moc niej utrzy muj.” Nie tak wiel kie zna cze nie cu dza wiara
ma dla nie mow lę cia, jak wiel kie ma wła sna dla do ro słe go. Nie mow lę tom
bowiem nie wystarczy wiara Kościoła bez sakramentu. Jeżeli one bez chrztu umie-
rają, na wet gdy są nie sio ne do chrztu, bę dą po tę pio ne, jak do wo dzi wie le
świadectw Świętych. – Augustyn w księdze De fide ad Petrum. Niech do
tego wystarczy to jedno Augustyna:131 „Jak najmocniej utrzymuj, że niemow -
lę ta, któ re al bo w ło nach ma tek żyć za czy na ją i tam umie ra ją, albo z ma tek
zro dzo ne, bez sa kra men tu chrztu, z te go świa ta od cho dzą, wie czy stą ka rą
ma ją być ka ra ne, bo cho ciaż nie mia ły żad ne go grze chu z wła sne go dzia ła -
nia, za cią gnę ły jed nak grzech pier wo rod ny cie le snym po czę ciem.”

13.a A jak nie mow lę ta, któ re umie ra ją bez chrztu do licz by nie wier nych
są przy pi sa ne, tak te, któ re są ochrzczo ne zwą się wier ne. Nie są bo wiem
wy dzie lo ne ze wspól no ty wier nych, sko ro Ko ściół mo dli się za wier nych
zmar łych; wier ne są więc nie z po wo du cno ty, lecz sa kra men tu wia ry. –
Augu styn, Ad Bo ni fa cium. Dla te go Au gu styn:132 „Nie mow lę bo wiem
czyni wier ne, cho ciaż jesz cze nie ta wia ra, któ ra po le ga na wo li wie rzą cych,
już jed nak sa kra ment tej wia ry, to jest chrzest. Jak od po wia da się, że wierzy,
tak rów nież wier ne jest zwa ne: nie zga dza jąc się w du chu na tę rzecz, lecz
przyj mu jąc sa kra ment tej rze czy.

[260] Roz dział 5b (31).

Co da je chrzest tym, któ rzy przy stę pu ją z wia rą. Zwy kło się py tać 
o tych, któ rzy już uświę ce ni Du chem, z wia rą i mi ło ścią przy stę pu ją do
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130 Zo bacz: Dz 8,13-24.
z Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, V,6 (PL 176,132 D).

131 Pra wi dło wo: Ful gen cju sza, roz dział 27, n. 70: „Jak naj moc niej utrzy muj i żad ną 
miarą nie wątp, że nie tyl ko lu dzie już uży wa ją cy ro zu mu, lecz ta kże nie mow lę ta, któ re czy
to w ło nach ma tek żyć za czy na ją i tam umie ra ją, czy to już z ma tek zro dzo ne, bez sa kra -
men tu chrztu świę te go, któ ry udzie la ny jest w imię Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go, z te go
świa ta od cho dzą, wie czy stą ka rą ognia wiecz ne go ma ją być ka ra ne. Bo cho ciaż nie mia ły
żad ne go grze chu wła sne go dzia ła nia, za cią gnę ły jed nak po tę pie nie cie le snym po czę ciem 
i na ro dze niem” (PL 65.701 B -C; CCL 91 A,753).

a Sło wa Au gu sty na znaj du ją się u Flo ru sa na Rz 6,4 (100); nie po wta rza ich Mistrz do
te go uryw ka (PL 191,1402).

132 Epi sto la 98, n. 10 (PL 33,364; CSEL 34-II,531 n).
b Zo bacz: A. M. Land graf, Die Wir kung der Tau fe im Fic tus und im Con tri tus, 

w Do gmen ge schich te III -2,128-169. Na uka Mi strza opie ra się na Sum ma sen ten tia rum, V,7
(PL 176,133 A -D). Skąd, al bo czy ja, jest po wa ga przy pi sa na Hie ro ni mo wi (w owych dniach
bar dzo czę sta), nie wie my.



chrztu, co im da je chrzest. Wy da je się bo wiem, że nie da je im nic, sko ro
uspra wie dli wie ni są po od pusz cze niu grze chów przez wia rę i skru chę. –
Od po wiedź. Na co za iste mo żna po wie dzieć, że oni wpraw dzie przez wiarę
i skru chę są uspra wie dli wie ni, to zna czy ze zma zy grze chy pier wo rod ne go
oczysz cze ni i od po win no ści ka ry wiecz nej uwol nie ni; jed nak na dal obo -
wią za ni do za dość uczy nie nia do cze sne go, któ rym po ku tu ją cy zwią za ni są
w Ko ście le. Gdy zaś przyj mu ją chrzest, i od grze chów, je że li ja kieś w cza sie
po na wró ce niu za cią gnę li, są oczysz cza ni, i od ze wnętrz ne go za dość uczy -
nie nia uwal nia ni, i ła ska wspo ma ga ją ca i wszel ka cno ta po więk sza się, aby
praw dzi wie no wym czło wie kiem mógł wte dy być zwa ny. Za rze wie zaś grze -
chu w nim bardziej się osła bia. – Dla te go Hie ro nim po wia da,133 że „wia ra,
któ ra ro bi wier nych, w wo dach chrztu da na jest lub ży wio na”: po nie waż
cza sem nie ma ją ce mu jest tam da na, a już ma ją ce mu, by peł niej by ła posia -
da na. Tak i o in nych trze ba poj mo wać. – Kto więc przy stę pu je czy sty, tam
sta je się czyst szy; a ka żde mu ma ją ce mu tam wię cej jest da ne.134

Roz dział 6 (31).

1.c Że od pusz cza ne jest wte dy za dość uczy nie nie ze wnętrz ne. – Am -
bro ży. Że zaś wszel kie za dość uczy nie nie ze wnętrz ne jest tam znie sio ne
wyka zu je Am bro ży,135 o tym uryw ku: Bez ża ło wa nia bo wiem są da ry i we -
zwa nia Bo że, mó wiąc: „Ła ska Bo ża w chrzcie nie po trze bu je ję ku al bo
płaczu, al bo ja kie goś czy nu, i wszyst ko dar mo wo prze ba cza.” Co za iste 
o ze wnętrz nym ję ku al bo pła czu [261] przyj mo wać na le ży, bo bez we -
wnętrz ne go ża den do ro sły nie jest od no wio ny; lecz ze wnętrz ne za dość -
uczy nie nia i utra pie nia, mia no wi cie po ni że nia po ku tu ją cych są tam
od pusz czo ne. – Wie le więc da je chrzest, ta kże już przez wia rę uspra wie dli -
wio ne mu, któ ry przy stę pu jąc do chrztu, jest jak by ga łąz ką nie sio ną przez
go łę bi cę do ar ki:136 przed tem na le żał we wnątrz do są du Bo że go, lecz te raz
na le ży we wnątrz ta kże do są du Ko ścio ła.

2.d Ponieważ zaś w chrzcie grzech jest gładzony, a zewnętrzne zadośćuczy-
nie nie nie jest po czy ty wa ne, py ta się, dla cze go cier pie nie, któ re mu z po -
wo du grze chu je ste śmy pod da ni nie jest znie sio ne. – Świę ci prze ka zu ją,137
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133 Po wa ga nie au ten tycz na. Zo bacz jed nak Hie ro ni ma: „po chwa ły wód i chrztu” w Epi -
sto la 69 (ad Oce anum), n. 6-7 (PL 22[1859]659nn; CSEL 54,689-694).

134 Zo bacz: Mt 25,29: Wszel kie mu, któ ry ma, bę dzie da ne i ob fi to wać bę dzie.
c Sło wa Am bro zja stra już w Glos sa or di na ria na Rz 11,29 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,26a;

rkp „l” kar ta 26a; rkp „m” kar ta 27d, gdzie do da ne jest: Ambr.); wresz cie w Glos sa Mi strza
(PL 191,1491 A).

135 Am bro zja ster na Rz 11,29 (PL 17[1845]154 A; CSEL 81-I, 384-387).
136 Rdz 8,11-12.
d Za le ży od Sum ma sen ten tia rum, V,11 (PL 176,136 D), gdzie po wa ga przy pi sa na jest

(i słusz nie) Izy do ro wi, De sum mo bo no.
137 Bli żej Izy dor, Sen ten tiae, I, roz dział 22, n. 3 (PL 83,588 A - 589 A).



że to dzie je się dla te go, „Bo gdy by lu dzie przez chrzest by li uwol nie ni od
cier pie nia, to, a nie kró le stwo wiecz ne, uwa ża li by za na gro dę chrztu. Dla -
te go po roz wią za niu wi ny grze chu, cier pie nie do cze sne jed nak po zo sta je,
by pil niej szu ka no te go ży cia, któ re bę dzie od wszel kich cier pień wy ob co -
wa ne.” Dla te go też po zo sta je, aby wier ny miał ma te rię do wal ki oraz spo -
sob ność do zwy cię stwa; któ ry by nie zwy cię żał, gdy by nie wal czył, a nie
wal czył by, gdy by w chrzcie sta wał się nie śmier tel ny.

Roz dział 7e (32).

1. Ja kiej rze czy sa kra men tem jest chrzest, któ ry udzie la ny jest już
spra wie dli we mu. Je śli py ta się, któ rej rze czy sa kra men tem jest ten chrzest,
któ ry da wa ny jest już spra wie dli we mu, mó wi my, że jest sa kra men tem i rze -
czy, któ ra po prze dzi ła, to jest od pusz cze nia przed tem przez wia rę da ne go,
i od pusz cze nia do cze snej ka ry (czy grze chu, je że li jest ja kiś w tym cza sie
po peł nio ny) i no wo ści oraz oczysz cze nia tam da ne go. Bo jest zna kiem
wszel kiej rze czy, któ rej sta no wi przy czy nę.

2. Nie dziw się, że cza sem rzecz wy prze dza sa kra ment, sko ro cza - [262]
sem na stę pu je też dłu go po: jak u tych, któ rzy przy stę pu ją ob łud nie, któ -
rym gdy po tem bę dą po ku to wa li, chrzest za cznie po ma gać; w nich był
chrzest sa kra men tem te go uświę ce nia, któ re po ku tu jąc otrzy mu ją. – Lecz
gdy by ni gdy nie po ku to wa li i od ob łu dy nie od stą pi li, ja kiej rze czy sa kra -
men tem był by chrzest przez nich przy ję ty? Mo żna rzec: rze czy, któ ra tam
by za ist nia ła, gdy by ich nie nor mal ność nie prze szko dzi ła.

3.f Czy nie mow lę tom da wa na jest w chrzcie ła ska, w któ rej w star -
szym wie ku mo gły by po stę po wać. Zwy kło się ta kże py tać, czy nie mow -
lę tom w chrzcie da wa na jest ła ska, w któ rej, gdy bę dą mia ły czas uży wa nia
wol nej wo li, mo gły by chcieć i biec.138 – O do ro słych bo wiem, któ rzy god -
nie przyj mu ją sa kra ment, nie wąt pi się, że otrzy ma li ła skę dzia ła ją cą 
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e Zobacz: A. M. Landgraf, Nebenfragen: res et sacramentum in der Taufe des Gerechten,
w Do gmen ge schich te, III -2,169-172; J. Schupp, Die Gna den leh re... § 18,189. – Wy pa da
zazna czyć, że we dług lep szych rę ko pi sów, (zo bacz od czy ty od mien ne), uwa ża my, iż trze ba
za cho wać ostat nie sło wa pod ko niec nu me ru 1, dla te go, że znaj du ją się w Glo sie: Sum ma
di vi nae pa gi nae, przy pi sy wa nej on giś Pio tro wi z Po itiers (rkp „b” 5; rkp „n” 49b; rkp „p” 95).

f Nu me ry 3-5. O przed ło żo nym tu za gad nie niu zo bacz: A. M. Land graf, Kin der tau fe
und Glau be, w Do gmen ge schich te III -1,320-324. Co uka za ne jest ja ko roz wią za nie sa me go
Mi strza pod nu me rem 5, wy ni ka ze świa dec twa Pio tra Po że ra cza: „Roz wią za nie. Jest pogląd
nie któ rych, po wia da, że nie mow lę tom w chrzcie tyl ko grze chy są od pusz czo ne, a nie jest
udzie la na żad na cno ta. I te go, rze cze, zda nia Mistrz w Sen ten cjach nie ga ni. My zaś, któ rzy
słu cha li śmy go, wie my, że był prze ciw ne go zda nia, mia no wi cie, że nie mow lę tom w chrzcie
da wa ne są cno ty, lecz w da rze lub spraw no ści, nie w uzy ciu. Jesz cze bo wiem nie ma ją 
używa nia ja kiejś cno ty, lecz dar, a z da ru otrzy mu je się uży wa nie”. Zo bacz: I. Bra dy, Pe ter
man du ca tor and the oral Te achings of Pe ter Lom bard, w An to nia num 41(1966)478.

138 Zo bacz: Rz 9,16: Nie te go, co chce, al bo bie gnie, ale li tu ją ce go się Bo ga.



i współ dzia ła ją cą.139 Ona im da rem nie przy cho dzi,140 je że li przez wol ną
wolę po tem śmier tel nie zgrze szą; ci wi ną grze chu tra cą przydaną ła skę. 
Dla te go też mó wi się, że wy rzą dza ją znie wa gę Du cho wi Świę te mu 141 i wy -
pę dza ją go od sie bie.142 – Co do nie mow ląt zaś, któ re jesz cze nie uży wa ją
ro zu mu, za cho dzi py ta nie, czy w chrzcie otrzy ma ły ła skę, dzię ki któ rej
docho dząc do star sze go wie ku, mo gą chcieć i dzia łać do bro.

4. Prze ciw sta wia z jed nej i dru giej stro ny. Wy da je się, że nie otrzy -
ma ły, po nie waż ła ska ta jest mi ło ścią i wia rą, któ ra przy go to wu je i wspie ra
wo lę. Lecz kto po wie, że one przy ję ły wia rę i mi łość? – Je że li więc ła ski nie
przy ję ły, przez któ rą mo gą do brze dzia łać, gdy bę dą do ro słe, prze to nie
wy star czy im w tym sta nie ła ska w chrzcie da na; ani przez nią nie mo gą
obecnie być dobre, jeżeli inna nie będzie dodana; która jeśli nie jest dodana,
nie jest to z ich wi ny, po nie waż są uspra wie dli wio ne od grze chu.

5. Od po wiedź. Nie któ rzy my ślą, że ła ska dzia ła ją ca i współ dzia ła ją ca
wszyst kim nie mow lę tom w chrzcie da wa na jest w da rze, nie w uży ciu, 
a gdy do star - [263] sze go do cho dzą wie ku, z da ru otrzy mu ją uży cie; chyba
że przez wol ną wo lę grze sząc zga szą uży cie da ru. I tak z ich wi ny jest, nie
z bra ku ła ski, że sta ją się źli, któ rzy z da ru Bo ga mo gąc mieć do bre uży cie,
przez wol ną wo lę od mó wi li i złe uży cie wy bra li.

DYS TYNK CJA V

Roz dział 1g (33).

1. Że chrzest rów nie świę ty jest, przez do bre go al bo złe go udzie -
lo ny do bre mu al bo złe mu. Po tem na le ży wie dzieć, że sa kra ment chrztu
da wa ny jest przez do brych i złych sza fa rzy, tak jak przez do brych i złych
jest przyj mo wa ny. I nie lep szy jest chrzest, któ ry udzie la ny jest przez lep -
sze go, ani mniej do bry, któ ry przez mniej do bre go jest udzie la ny, ani zły,
któ ry da wa ny jest przez złe go. I nie więk szy dar da wa ny jest w chrzcie
danym przez dobrego, ani mniejszy w chrzcie danym przez złego, lecz równy,
ponieważ nie jest człowieka, lecz Boga darem. Wszystko to wyjaśniają niżej
po da ne świa dec twa.
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139 O tych ła skach w księ dze dru giej Sen ten cji, Dys tynk cja 26-27.
140 2 Kor 6,1: Że by ście ła ski Bo żej nie przyj mo wa li nada rem nie.
141 Hbr 10,29: O ileż cię ższej ka ry god nym ten uzna ny bę dzie, kto ... Du cha ła ski ze lży.
142 Zo bacz: Glos sa in ter li ne aris, na Ef 4,30: A nie za smu caj cie Du cha Świę te go: od siebie

przez złe czy ny wy pę dza jąc” (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,95r; rkp „l” kar ta 122 ver so; rkp „m” karta
115 rec to).

g Zo bacz: L. Ott, Brie fli te ra tur, 146-160. Głów nym źró dłem jest Sum ma sen ten tia rum,
V,8 (PL 176,133 D – 134 C), wraz z po wa ga mi z roz ma itych źró deł. – Nu mer 2: Pierw sza
po wa ga (z ru bry ką) z Sum ma sen ten tia rum (134 B), al bo z De cre tum, de con se cra tio ne,
Dystynkcja 4, c. 26 (1369); dru ga z Glos sa na 1 Kor 1,13 (PL 191,1540 A), z Flo ru sa do tego
uryw ka (259); trze cia z De cre tum, c. 25 (1368) wraz z ru bry ką.



2. Au gu styn, Su per Io an nem. Au gu styn po wia da:143 „Chrzest ta ki jest,
ja ki jest ten, któ re go mo cą jest udzie la ny, nie ja ki jest ten, przez któ re go
po słu gę jest udzie la ny.” – Au gu styn w księ dze De uni co bap ti smo. Rów -
nież:144 „Wprost mo że się zda rzyć, że ja cyś ma ją praw dzi wy chrzest, a nie
ma ją praw dzi wej wia ry.” – Au gu styn, Con tra Cre scen tium gram ma ti -
cum. Ta kże:145 „Je że li wśród do brych sza fa rzy, po nie waż je den jest lep szy
od dru gie go, nie [264] lep szy jest chrzest, któ ry udzie la ny jest przez lep -
sze go, w ża den spo sób nie jest zły, któ ry na wet przez złe go jest udzie la ny,
po nie waż udzie la ny jest ten sam chrzest. I dla te go przez nie rów nych szafa -
rzy dar Bo ży jest rów ny, po nie waż nie jest ich, lecz je go.”

3.h Au gu styn, Su per Io an nem. Te nże:146 „Gdy chrzci zły, to co da ne
jest, jed no jest, i nie nie rów no z po wo du nie rów nych sza fa rzy, lecz rów ne
i jed na ko we z po wo du te go:147 Ten jest, któ ry chrzci.” – Rów nież:148

„Ja mówię i my wszy scy mó wi my, że po win ni być spra wie dli wi, przez któ -
rych się chrzci, spra wie dli wi po win ni być sza fa rze tak wiel kie go sę dzie go.
Niech bę dą spra wie dli wy mi sza fa rza mi, je że li chcą; je że li zaś nie chcie li by
być spra wie dli wi, któ rzy za sia da ją na ka te drze Mo jże sza,149 bez piecz nym
mnie uczy nił mistrz mój, o któ rym Duch Świę ty mó wi:150 Ten jest, któ ry
chrzci.” – Ta kże:151 „Któ rych Ju dasz ochrzcił, Chry stus ochrzcił. Je że li więc
ko goś ochrzcił pi ja ny, za bój ca, cu dzo ło żnik: je że li był chrzest Chry stu sa,
Chry stus ochrzcił. Nie bo ję się cu dzo ło żne go, ani pi ja ne go, ani za bój cy,
po nie waż pa trzę na go łę bi cę, przez któ rą mó wio ne jest do mnie: Ten jest,
któ ry chrzci. – Też:152 „Za bój ca udzie lił chrztu Chry stu so we go. Sa kra ment
ten tak świę ty jest, że na wet gdy za bój ca udzie la, nie ka zi się.”

4.i Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe trum. Rów nież:153 „Je że li 
w błęd no wier stwie ja kimś lub od szcze pień stwie ktoś w imię Oj ca i Sy na 
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143 In Io an nem, roz pra wa 5, n. 6 (PL 35,1417; CCL 36,43n).
144 Roz dział 11, n. 18 (PL 43,604; CSEL 53,18).
145 Po praw niej: Con tra Cre sco nium, III, roz dział 6 (PL 43,499; CSEL 52,415).
h Pierw sza z De cre tum, ta mże, rozdział 27 (1369); dru ga, mo że z te go sa me go De cre -

tum, rozdział 26 (1369), z pew ny mi sło wa mi („Niech bę dą spra wie dli wy mi sza fa rza mi, jeżeli
chcą”) uzu peł nio ny mi z Sum ma sen ten tia rum (134 C); trze cia ze źró dła, któ re nam uszło;
nie ma u Flo ru sa, al bo w Glos sa Mi strza, i nie wy da je się zło żo na z dwu roz dzia łów Gra cja -
na, miano wi cie C. 1, zagadnienie 1, rozdział 46 (376), oraz de con se cra tio ne, Dys tynk cja 4,
rozdział 26, § 4 (1369); to sa mo na le ży po wie dzieć o ostat niej.

146 Roz pra wa 6, n. 8 (PL 35,1429; CCL 36,57).
147 J 1,33.
148 In Io an nem, roz pra wa 5, n. 15 (PL 35,1422; CCL 36,49).
149 Mt 23,2.
150 J 1, 33.
151 In Io an nem, roz pra wa 5, n. 18 (PL 35,1424; CCL 35,51n).
152 Ta mże, n. 19 (1424; 52).
i Praw do po dob nie z ory gi na łu; przy pi sa na jest ona Izy do ro wi w nu me rze 5, z De cre -

tum, de con se cra tio ne, Dystynkcja 4, rozdział 23 (1368), jak za pi sa no dru gą rę ką na mar gi -
ne sie rkp „A” kar ta 72a; zo bacz też C. 1, zagadnienie 1, rozdział 59 (380).

153 Czy li Ful gen cjusz, roz dział 3, n. 43 (PL 65,692 B -C; CCL 91 A,741).



i Du cha Świę te go 154 przy jął sa kra ment chrztu, peł ny sa kra ment przy jął; lecz
zba wie nia, któ re jest mo cą sa kra men tu, nie bę dzie miał, je że li po za Ko ścio -
łem ka to lic kim miał ten sa kra ment. Po wi nien więc do Ko ścio ła po wró cić:
nie by po now nie przyj mo wał sa kra ment chrztu, któ re go nikt nie po wi nien
w kimś po wta rzać; lecz by we wspól no cie ka to lic kiej otrzy mał ży cie. Chrzest
bo wiem po za Ko ścio łem nie mo że po móc: tam bo wiem chrzest mo że po -
móc ka żde mu, ko mu mo że po móc jał mu żna, mia no wi cie w Ko ście le.”

[265] 5. Izy dor. Ta kże Izy dor:155 „Rzym ski Pa pież nie uwa ża, że czło -
wiek, któ ry chrzci, lecz że Duch Świę ty da je ła skę chrztu, cho ciaż po ga ni -
nem jest ten, kto chrzci.” – W tym przej rzy ście wi dzisz, że praw dzi wy
chrzest udzie la ny jest do brym i złym, przez do brych i złych; a on jed nak
rów nie świę ty jest i dar je go rów ny w do brych, czy chrzcze ni są przez
dobrych, czy przez złych.

Roz dział 2k (34).

1. O mo cy i po słu dze chrztu. Bo tyl ko po słu gę ma ją, a nie moc chrztu,
moc bo wiem za trzy mał so bie. Po znał to Jan, gdy zo ba czył go łę bi cę zstę pu -
ją cą na Chry stu sa.156 – Su per Io an nem. Stąd Au gu styn:157 „Co po znał Jan
Chrzci ciel? Pa na. Cze go nie po znał? Że moc chrztu Pań skie go na żad ne go
czło wie ka od Pa na nie przej dzie, lecz na pew no przej dzie po słu ga: moc od
Pa na na ni ko go, ale po słu ga na do brych i złych. Niech go łę bi ca nie lę ka się
po słu gi złych: niech pa trzy na moc Pa na. Co zro bi ci zły sza farz, gdzie Pan
jest do bry?” „Ani ten,158 co sa dzi, ani ten, co pod le wa, jest czymś; ale Bóg,
któ ry po mno że nie da je.159 Je że li sza farz bę dzie pysz ny, za li czo ny bę dzie 
z dia błem; lecz dar Chry stu sa nie pla mi się. Co prze zeń pły nie, jest czy ste.
Przez ka mien ny ka nał pły nie wo da na grząd ki; w ka mien nym ka na le nic się
nie ro dzi, lecz ogród przy no si ob fi te owo ce.” Ma ją więc nie tyl ko do brzy,
lecz i źli po słu gę chrzcze nia; lecz ani jed ni, ani dru dzy, nie ma ją mo cy
chrztu.
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154 Mt 28,19.
155 Wy ra że nie nie au ten tycz ne; co do dzie jów za rów no tej wy po wie dzi, jak ca łe go za gad -

nie nia, zo bacz: N. M. Häring, A Brief Hi sto ri cal Com ment on St. Tho mas, Sum ma the olo gi ca,
III, qu. 67, a. 5: „Utrum non bap ti za tus po ssit sa cra men tum bap ti smi con fer re” (Czy nie-
ochrzczo ny mo że udzie lać sa kra men tu chrztu), w Me dia eval Stu dies 14(1952)153-159.

k Po czą tek tak zwar ty, (od ostat nich słów po przed nie go roz dzia łu), jest Mi strza, wy ko -
na ny być mo że, kie dy ukła dał spis roz dzia łów i dzie lił ma te rię. – Nu mer 1. Po wa ga Au gu -
sty na za pew ne z ory gi na łu; tyl ko czę ścio wo znaj du je się w Sum ma sen ten tia rum, V,8 (PL
176,134 B -C); nie ma u Flo ru sa.

156 J 1,32-33: Wi dzia łem Du cha zstę pu ją ce go jak go łę bi cę... A ja go nie zna łem; ale ten
któ ry po słał mnie... on mi po wie dział: Na ko go uj rzysz zstę pu ją ce go Du cha, ten jest, który
chrzci Du chem Świę tym.

157 Roz pra wa 5, n. 11 (PL 35,1419; CCL 36,46).
158 Ta mże, n. 15 (1422; 50).
159 1 Kor 3,7.



[266] 2.l Au gu styn, Su per Io an nem: „Chry stus bo wiem słu gom dał
po słu gę,160 lecz moc za cho wał so bie. Gdy by chciał, mógł ją dać słu gom, 
by słu ga udzie lał swo je go chrztu, tak jak wła sne go. I moc swo ją mógł usta -
no wić w ja kimś, al bo w ja kichś swo ich słu gach, by ta ka si ła by ła w chrzcie
słu gi, ja ka jest w chrzcie Pa na. Lecz nie chciał, by słu ga po kła dał na dzie ję
w słu dze. Słu ga chrzci ja ko sza farz; Pan chrzci ja ko ma ją cy moc. Gdy by dał
ją słu gom, by mia no wi cie ich by ło to, co by ło Pa na, ty le by ło by chrztów,
ilu sług: by tak jak zwał się chrzest Ja no wy,161 tak zwał by się chrzest Pio tro -
wy al bo Paw ło wy. Aby to się nie sta ło, za trzy mał Pan so bie moc chrztu, słu -
gom dał po słu gę. Je że li więc słu ga mó wi, że chrzci, po praw nie mó wi, lecz
chrzci ja ko sza farz; i dla te go nie ma ró żni cy, czy do bry, czy zły chrzci.” „Stąd
ta kże nikt nie mó wi: mój chrzest,162 cho ciaż jed nak mó wi mo ja ewan -
gelia,163 mo je zro zu mie nie,164 mi mo, iż są one od Bo ga. W nich za cho dzi
różni ca: bo je den od dru gie go le piej dzia ła ewan ge li zu jąc, oraz je den od
dru gie go ma lep sze zro zu mie nie; na to miast nie mo żna mó wić, że je den 
od dru gie go bar dziej al bo mniej jest ochrzczo ny, czy przez ni ższe go, czy
przez wy ższe go jest chrzczo ny.”

Roz dział 3m (35).

1. Ja ka to by ła moc chrztu, któ rą Chry stus mógł dać słu dze. Tu pyta
się, ja ka to jest moc chrztu, któ rą Chry stus so bie za trzy mał a mógł dać
sługom. – Jest nią, jak chce wie lu, moc od pusz cza nia grze chów w chrzcie.
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l Czę ścio wo już w Glos sa or di na ria na 1 Kor 1,12 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,34a; rkp „l”
kar ta 37c; brak w rkp „m”); na stęp nie, tak jak tu, w Glos sa Mi strza do te go uryw ka (PL
191,1538 C – 1539 A; rkp „x” kar ta 70c; rkp „z” kar ta 44c); u Flo ru sa nie ma.

160 Roz pra wa 5, n. 7 (1417; 44).
161 Zo bacz: Mt 21,25: Chrzest Ja no wy skąd był?
162 Cho ciaż znaj du je się pod tą sa mą ru bry ką, w rze czy wi sto ści jest z Au gu sty na, De bapti -

smo con tra Do na ti stas, V, roz dział 14, n. 16 (PL 43,185; CSEL 51,277).
163 Zo bacz 2 Tm 2,8:We dle ewan ge lii mo jej.
164 Zo bacz Ef 3,4: Czy ta jąc mo że cie po jąć, ja kie mam zro zu mie nie.
m Zo bacz: A. M. Land graf, „Po te stas auc to ri ta tis, mi ni ste rii, excel len tiae” und der Streit

um die “po te stas, qu am Chri stus po tu it da re se rvis et non de dit”, w Do gmen ge schich te
III -1,169-209. – Nu mer 1. Trze ba za zna czyć, że ru bry ka tu jest krót sza niż w spi sie roz -
działów (wy żej, s. [12]), gdzie do da ne jest „et non de dit” (a nie dał). – Nu mer 2: Pierw szy
do wód prze ciw ne go już w Glos sa pri mi ti va na 1 Kor 1,13 (PL 191,1539 A -B; rkp „x” kar ta
70d; rkp „z” karta 43c-d), którą Mistrz sporządził po Wielkanocy 1148 roku. Oba jednak,
jak słusznie zaznacza L. Hödl, znajdują się w pewnym zagadnieniu Mistrza Odona z Soissons
(czyli potem Ur si cam pi), któ ry przy naj mniej od ro ku 1145 na uczał w Pa ry żu w tych sa mych
szko łach No tre -Da me; zo bacz: L. Hödl, Die Ge schich te der scho la sti schen Li te ra tur und
der The olo gie der Schlüssel ge walt, 123,131-132. – Nu mer 3: Roz wią za nie jest doj rzal sze niż
to w Glo sie (1536 B -C), z po mo ca po wa gi Au gu sty na (w nu me rze 4) z Glos sa or di na ria
(al bo mo że z ja kiejś Glo sy sa me go Mi strza, do tąd nie zna nej) do Kpł 21,13 (u Mi ko ła ja 
z Li ry, I,252b).



2. Za prze cze nie. Lecz moc od pusz cza nia grze chów, któ ra jest w Bo gu,
[267] jest Bo giem: dla te go jed ni mó wią, że tej mo cy nie mógł dać ko muś
ze sług, po nie waż ni ko mu nie mógł dać, by był tym, kim sam jest, al bo że -
by miał isto tę, któ rą sam ma, ko mu tym jest być, co móc.165 – In ne. Mó wią
też: Gdy by mógł ko muś dać tę moc, mógł mu dać stwa rzać stwo rze nia, bo
to nie jest więk szej mo cy niż tam to.166

3. Na co mo żna od po wie dzieć, że mógł dać im moc od pusz cza nia grze -
chów: nie tę sa mą, któ rą sam jest moc ny, lecz moc stwo rzo ną, któ rą słu ga
mo że od pusz czać grze chy, jed nak nie ja ko spraw ca od pusz cze nia, lecz jako
sza farz, ale nie bez Bo ga spraw cy: tak jak w po słu dze ma uświę cać
zewnętrz nie, tak w po słu dze miał by oczysz czać we wnętrz nie; i jak tam to
czy ni dzię ki Bo gu spraw cy, któ ry z nim i w nim dzia ła to ze wnętrz ne, tak
oczysz czał by we wnętrz nie dzię ki Bo gu spraw cy, któ ry je go sło wa uży wał -
by jak ja kiejś po słu gi. – Tak rów nież mógł by Bóg przez ko goś ja kieś rze czy
stwa rzać: nie przez nie go ja ko spraw cę, lecz słu gę, z któ rym i w któ rym by
dzia łał; tak jak w do brych na szych czy nach on dzia ła i my: i nie on tyl ko,
ani my tyl ko, lecz on z na mi i w nas; a jed nak w czy nie niu te go je ste śmy
jego słu ga mi, nie je ste śmy spraw ca mi. – Tak więc mógł dać słu dze moc
odpusz cza nia grze chów w chrzcie, to jest, aby w we wnętrz nym oczysz cze -
niu słu ga dzia łał z Pa nem: nie słu ga bez Pa na, ani Pan bez słu gi, lecz Pan
ze słu gą i w słu dze: tak jak w ze wnętrz nej po słu dze Pan dzia ła ze słu gą 
i w słu dze.

4. Stąd mó wi się, że i Pan uświę ca i słu ga, lecz Pan ła ską nie wi dzial ną,
słu ga wi dzial nym sa kra men tem. Stąd Au gu styn Su per [268] Le vi ti cum:1076

„Pan mó wi:168 Ja Pan, któ ry po świę cam. O Mo jże szu ta kże po wie dzia ne
jest:169 Świę ty mi ich uczy nisz. Lecz Mo jżesz uświę ca wi dzial ny mi sa kra -
menta mi przez po słu gę; Pan zaś ła ską nie wi dzial ną przez Du cha, gdzie jest
cały owoc wi dzial nych sa kra men tów. Bez te go uświę ce nia wi dzial ne sa kra -
menty nic nie po mo gą.” – Je że li ktoś le piej mógł by to wy ja śnić, nie za -
zdrosz czę.
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165 Zo bacz: pierw sza księ ga Sen ten cji, Dys tynk cja 8, roz dział 8,oraz Dystynkcja 45, roz -
dzia ły 1-2.

166 Zo bacz: Glos sa or di na ria do J 14,12: I więk sze nad nie uczy ni: „więk sze wy da je się
nie zbo żnych uspra wie dli wiać, niż spra wie dli wych stwa rzać” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,228c); 
z Au gu sty na, do te go uryw ka, roz pra wa 72, n. 3 (PL 35,1823n; CCL 36,508n).

167 Au gu styn, Qu aestio nes in Hep ta teu chum, III, za gad nie nie 84 (PL 34,712; CSEL 
28-II,304n; CCL 33,227n).

168 Kpł 21,15.
169 Ra czej Mo jże szo wi po wie dzia ne zo sta ło przez Pa na o Aaro nie i je go sy nach, Wj 2841;

29,24; 30,30.



DYS TYNK CJA VIn

Roz dział 1 (36).

Ko mu wol no chrzcić. Do daj my te raz, ko mu wol no chrzcić. – W księ -
dze De of fi ciis. O tym Izy dor po wia da:170 „Wia do mo, że chrzest zo stał
prze ka za ny tyl ko ka pła nom; a je go sza fo wa nia na wet sa mym dia ko nom nie
wol no speł niać bez bi sku pa lub ka pła na, chy ba że są da le ko nie obec ni, 
a zmu sza skraj na ko niecz ność cho ro by; co i świec kim wier nym jest do pusz -
czo ne.” – Z pią te go Sy no du Kar ta giń skie go: Ta kże:171 „Nie wia sta, cho -
ciaż świę ta, niech nie ośmie la się chrzcić”, chy ba gdy zmu sza ko niecz ność.

Roz dział 2 (37).

1. Czy na le ży po now nie chrzcić tych, któ rzy ochrzcze ni zo sta li
przez będnowierców. O tych zaś, którzy przez błędnowierców są chrzczeni,
zwy kło się py tać, czy ma ją być chrzcze ni po now nie. – [269] Na co krót ko
od po wia da my, że kto kol wiek jest, kto chrzci, je że li za cho wa na jest for ma
prze ka za na przez Chry stu sa, udzie la praw dzi we go chrztu; i dla te go kto go
przyj mu je, nie mu si być chrzczo ny po now nie.

2. Be da. Dla te go Be da:172 „Czy błęd no wier ca, czy od szcze pie niec, czy
zbrod niarz, kto kol wiek w wy zna niu Trój cy Świę tej chrzci, ten, kto zo stał
ochrzczony, nie może być ponownie chrzczony przez dobrych katolików, by
wy zna nie i we zwa nie Trój cy nie wy da ło się unie wa żnio ne.” – Na py ta nia
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n Roz dział 1: Za gad nie nie po cho dzi z Sum ma sen ten tia rum, V,8 (PL 176,133 D); lecz
po wa gi są ra czej z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja 4, rozdziały 19-20
(1637). – Roz dział 2. Zo bacz L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur,
146nn; oraz: N. M. Häring, The Au gu sti nian Axiom: „Nul li sa cra men to in iu ria fa cien da
est”, w Me dieval Stu dies 16(1954)87-117; A. M. Land graf, Zur Fra ge von der Unwie der hol -
bar ke it von Sa kra men ten, w Do gmen ge schich te, III -1,254-278. – Nu me ry 1-2. Po wa ga Be -
dy (o któ rej N. M. Häring, ta mże, 89-90), z Sum ma sen ten tia rum, gdzie też bez ty tu łu dzie ła
(134 A); owe Au gu sty na, jak wy ni ka z rub ryk, z De cre tum, rozdziały 29 i 108 (1370, 1395).
– Nu me ry 3-5 opie ra ją się co do li te ry na rze czo nej Sum ma sen ten tia rum (134 D – 135 B).

170 De ec c le sia sti cis of fi ciis, II, roz dział 25, n. 9 (PL 83,822 C).
171 W rze czy wi sto ści znaj du je się wśród po sta no wień przy pi sa nych czwar te mu Sy no do -

wi Kar ta giń skie mu (praw do po dob nie ro ku 436), n. 100: „Nie wia sta niech nie ośmie la się
chrzcić”; sło wa „cho ciaż świę ta”, z n. 99: „Nie wia sta, cho ciaż uczo na i świę ta, mę żczyzn we
wspól no cie niech nie ośmie la się na uczać”, w Con ci lia Afri cae A. 345 – A. 525, wyd.: 
C. Mu nier (CCL 149,352); zo bacz też: Sta tu ta Ec c le siae an ti qua (ko lo ro ku 475), n. 41 
i 37, w Con ci lia Gal liae A. 314 – A. 506, wyd.: C. Mu nier (CCL 148,173 i 172).

172 In Evan ge lia, II, ho mi lia 12 (PL 94,198 B) czy li ho mi lia 18 (CCL 122,312); czę ścio wo
z Ge na diu sza, Li ber seu dif fi ni tio ec c le sia sti co rum do gma tum, roz dział 52 (PL 58,993 B -C;
roz dział 22 w PL 42,1217); znaj du je się ta kże u pseu do -Be dy, In Io an nem 3,4 (PL 92,668
C). Tu mo żna do pi sać rów nież list Pa pie ża Le ona I o tym za gad nie niu: Epi sto la 166, 
do Neo na, Bi sku pa Ra wen ny (PL 54,1193 B – 1194 B); w De cre tum Gra cja na, Dystynkcja 4,
rozdział 112 (I,1396).



Oro zju sza. Rów nież Au gu styn:173 „Cho ciaż je den jest chrzest i błęd no wier -
ców (mia no wi cie tych, któ rzy chrzczą w imię Oj ca i Sy na i Du cha Świę te -
go) i Ko ścio ła Ka to lic kie go, jed nak któ rzy po za Ko ścio łem są chrzcze ni, nie
przyj mu ją chrztu ku zba wie niu, lecz na zgu bę: ma jąc for mę sa kra men tu,
mo cy jed nak je go się wy rze ka ją;174 i dla te go Ko ściół nie chrzci ich po now -
nie, po nie waż w imię Trój cy zo sta li ochrzcze ni, a ona jest for mą sa kra men -
tu”. – Au gu styn, Ad Ma xi mi num. Ta kże:175 „Po now nie chrzcić błęd no -
wier cę, któ ry przy jął te zna ki świę to ści, jest cał ko wi cie grze chem; ka to li ka
zaś, jest naj strasz niej szą zbrod nią.”

3. Z te go jaw nie wy ni ka, że także tych, któ rzy zo sta li ochrzcze ni przez
błęd no wier ców z za cho wa niem cha rak te ru Chry stu sa, nie na le ży po now -
nie chrzcić, lecz tyl ko wło że niem rąk po jed nać, aby otrzy ma li Du cha Świę -
te go oraz na znak wy klę cia błęd no wier ców.

4. Po gląd nie któ rych. Są jed nak nie któ rzy z dok to rów, jak Cy prian 
i ja cyś in ni,176 któ rzy zda ją się mó wić, iż przez błęd no wier ców nie mo że
[270] być udzie la ny chrzest, a gdy przy cho dzą do Ko ścio ła, trze ba po -
nownie chrzcić tych, któ rzy, mó wi się, że zo sta li przez nich ochrzcze ni. –
Lecz to jest praw dzi we o tych, któ rzy ośmie la ją się chrzcić po za for mą
Kościo ła.

5. Cy prian wy da je się, iż zbo czył od praw dy, bo mó wi o błęd no wier cy:177

„Ja kim spo so bem mo że uświę cić wo dę, sko ro sam jest nie czy sty i nie ma 
u nie go Du cha Świę te go, po nie waż Pan mó wi w Pra wie:178 Cze go kol wiek
się do tknie nie czy sty, nie czy stym uczy ni? Kto mo że dać, cze go sam nie ma?
– Au gu styn w księ dze De uni co bap ti smo. Au gu styn zaś oznaj mia, że
on to po wie dział z nie wie dzy:179 „Za chwa leb nym mę czen ni kiem Cy pria -
nem, któ ry nie chciał uznać chrztu udzie lo ne go u błęd no wier ców, al bo
odszcze pień ców, bo ni mi nad mier nie się brzy dził, szły tak wiel kie je go
zasłu gi, aż do try um fu mę czeń stwa, że cień ten prze pę dza ny był świa tłem
mi ło ści, któ rą gó ro wał, a gdy by coś by ło do oczysz cze nia, sier pem mę ki
było by usu nię te. A my, któ rzy uzna je my praw dę chrztu i nie pra wość błęd -
no wier ców, nie je ste śmy dla te go lep si od Cy pria na; jak rów nież od Pio tra,
gdy nie przy mu sza my po gan, by po ży dow sku ży li.”180
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173 Pseu do -Au gu styn, po wie ku IX, Dia lo gus qu aestio num 65 Oro sii per con tan tis 
et Augu sti ni re spon den tis, za gad nie nie 59 (PL 40,750; zo bacz: PLS II,1364).

174 Zo bacz: 2 Tm 3,5: Ma ją cy wpraw dzie po zo ry po bo żno ści, lecz wy rze ka ją cy się jej
mo cy.

175 Epi sto la 23, n. 2 (PL 33,95; CSEL 34-I,65).
176 Zo bacz o nich: Au gu styn, De bap ti smo con tra Do na ti stas, III, VI i VII (PL 43,139nn,

197nn, 223 nn; CSEL 51,196 nn, 297nn, 341nn).
177 Epi sto la 70 (ad Ia nu arium), n. 1 (PL 3,1039 A – 1040 A; CSEL 3-I,767n).
178 Lb 19,22.
179 Roz dział 13, n. 22 (PL 43,606; CSEL 53,22).
180 Zo bacz: Ga 2,14.



6.o Hie ro nim, Su per Epi sto lam ad Ephe sios. To też wie dzieć na le ży,
że „cho ciaż trzy krot nie za nu rza się, z po wo du ta jem ni cy Trój cy, jed nak
chrzest li czy się je den.”181

Roz dział 3p (38).

1. Że nikt nie jest chrzczo ny w ło nie mat ki. To ta kże na le ży wie dzieć,
że w ło nie mat ki nikt nie mo że być ochrzczo ny, na wet gdy mat ka jest
chrzczo na. – Izy dor w pierw szej księ dze Sen ten cji. Dla te go Izy dor:182

„Któ rzy są w ło nach ma tek, dla te go nie mo gą być ochrzcze ni, bo kto jesz -
cze nie jest na ro dzo ny we dług Ada ma, nie mo że być od ro dzo ny we dług
Chry stu sa; i nie mo żna orze kać od ro dze nia o tym, któ re go nie po prze dzi -
ło uro dze nie.” – Au gu styn, Ad Dar da num. Ta kże Au gu styn:183 „Ktoś nie
mo że się od ro dzić, za nim się na ro dził.”

[271] 2. O Ja nie Chrzci cie lu i Je re mia szu. Je że li zaś prze ciw sta wia 
się Je re mia sza i Ja na Chrzci cie la, o któ rych czy ta się, że uświę ce ni zo sta li
od ło na mat ki,184 co nie któ rzy są dzą rów nież o Ja ku bie,185 od po wia da my:
Jeże li uświę ce nie jest tam bra ne ja ko we wnętrz ne oczysz cze nie, trze ba to
mieć w cu dach Bo skiej mo cy, jak Au gu styn rze cze (w księ dze Ad Dar da -
num),186 niejasno o tym się wypowiadając: „Jeżeli do tego stopnia, powiada,
w tym chłop cu przy śpie szo ne jest uży wa nie ro zu mu i wo li, by w mat czy -
nych wnętrz no ściach mógł już uzna wać, wie rzyć, na co u in nych nie mow -
ląt ocze ku je się wie ku, by mo gły, trze ba mieć w cu dach Bo skiej mo cy, a nie
cią gnąć do przy kła du ludz kiej na tu ry; bo gdy Bóg ze chciał, na wet by dlę 187

prze mó wi ło.”
3. Ta mże. Te nże:188 „O Je re mia szu czy ta się:189 Pier wej niż wy sze dłeś 

z ży wo ta, po świę ci łem cię; to zaś uświę ce nie, przez któ re sta je my się świą -
ty nią Bo ga,190 jest tyl ko od ro dzo nych.” Je śli kto się nie od ro dzi z wo dy 
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o Z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja 4, rozdział 8 (1389).
181 In ad Ephe sios, 4,5 (PL 26[1845]496 C).
p Nu me ry 1-3: Za gad nie nie i po wa gi juz w Sum ma sen ten tia rum, V,12 (PL 176,136 D –

138 A); gdzie rów nież pew ne pier wiast ki roz wią za nia w nu me rze 4.
182 Roz dział 22, n. 5 (PL 83,589).
183 Epi sto la 187, roz dział 9, n. 31 (PL 33,844; CSEL 57,109).
184 Zo bacz: Jr 1,5: Pier wej ni że liś wy szedł z ży wo ta, po świę ci łem cię; Łk 1,15: I bę dzie

na peł nio ny Du chem Świę tym jesz cze w ży wo cie mat ki swo jej. Zo bacz: Glos sa or di na ria do
Jr 1,5: „Ta kże Jan jest uświę co ny w ło nie i przyj mu je Du cha Świę te go” (u Mi ko ła ja z Li ry,
IV,111a); z Hie ro ni ma do te go uryw ka (PL24[1845]683 A; CSEL 59,7; CCL 74,7).

185 Zobacz: Rdz 25,22-25; Ml 1,2; Rz 9,11-13: Albowiem, gdy się jeszcze nie byli narodzili,
... na pi sa ne jest: Ja ku ba umi ło wa łem, a Eza wa mia łem w nie na wi ści.

186 Epi sto la 187, roz dział 7, n. 24 (PL 33,840; CSEL 57,101).
187 Zo bacz: Lb 22,28 o ośli cy Ba la ama.
188 Roz dział 10, n. 32 (PL 33,844; CSEL 57,110).
189 Jr 1,5.
190 Zo bacz: 1 Kor 6,19.



a z Du cha Świę te go, nie mo że wejść do kró le stwa Bo że go;191 „nikt zaś nie
od ra dza się, je że li wcze śniej się nie uro dził. Stąd to uświę ce nie mo że być
bra ne we dług prze zna cze nia.” Oto zda je się mó wić wąt piąc. – On ta kże 
w tym sa mym rze cze:192 „Nie zo sta ło po wie dzia ne, że uwie rzy ło dzie ciąt ko
w ło nie, lecz po ru szy ło się. A Elżbie ta nie po wie dzia ła po ru szy ło się w wie -
rze, lecz po ru szy ło się w ło nie mo im. I mo gło być to uświę ce nie za po wie -
dzią wiel kiej rze czy do po zna nia przez do ro słe go, a nie po zna nej przez
nie mow lę.”

4. Bez twier dze nia mó wi o tym uświę ce niu, nie okre śla jąc jak po win no
być poj mo wa ne to uświę ce nie, czy ja ko znak rze czy przy szłej, czy ja ko
praw da uspra wie dli wie nia, do ko na ne go przez Du cha. Lecz le piej jest,
abyśmy mó wi li, że oni po za ogól nym pra wem zo sta li uświę ce ni w ło nach 
i uprze dze ni ła ską, [272] po od pusz cze niu wszyst kich grze chów. Cze go
też uczy wie le świa dectw Świę tych.193

Roz dział 4 (39).

1.r Czy jest chrzest, gdy te sło wa zo sta ły wy po wie dzia ne błęd nie.
Zwy kło się też py tać, je że li błęd nie zo sta ną wy po wie dzia ne te sło wa, czy
jest chrzest. – Pa pież Za cha riasz. O tym Za cha riasz pi sze do Bo ni fa ce go:194

„Do nie śli mi twoi wy słan ni cy, że był ka płan w te jże pro win cji, któ ry zu peł -
nie nie znał ję zy ka ła ciń skie go, i gdy chrzcił, nie zna jąc ła ciń skiej mo wy,
łamiąc ję zyk mó wił: Bap ti zo te in no mi ne Pa tria et Fi lia et Spi ri tu Sanc ta
(Ja cie bie chrzczę w imię Oj cow ska i Sy now ska i Du chu Świę ta); i dla te go
uwa ża łeś chrzcić po now nie. Lecz je że li ten, kto chrzcił, nie wpro wa dza jąc
błę du, al bo błęd no wier stwa, ale z czy stej nie zna jo mo ści rzym skiej mo wy,
chrzcząc wy po wia dał ła miąc ję zyk, nie mo że my zgo dzić się, by na no wo
był chrzczo ny”.
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191 J 3,5. Sło wa z Sum ma sen ten tia rum, któ re na stę pu ją, opie ra ją się na sło wach Au gu -
sty na w ty mże li ście, roz dział 10, n. 33: „Od ra dza się więc za nim się uro dził; co w ża den
spo sób stać się nie mo że”; roz dział 12, n. 37: „Bo to uświę ce nie Je re mia sza, za nim wy szedł
z ło na ... mo że sto sow nie po ję te być i we dług prze zna cze nia” (PL 33,845, 846; CSEL 57,111,
114).

192 W tym sa mym li ście, roz dział 7, n. 23 (PL 33,840; CSEL 57,101). Zo bacz: Łk 1,41: Sko -
czy ło w ży wo cie jej dzie ciąt ko, oraz 1,44: sko czy ło z ra do ści dzie ciąt ko w ży wo cie mo im.

193 Tak na przy kład Hie ro nim, In Ie re miam, 1,5 (PL 24[1845]683 A; CSEL 59,7; CCL
74,4), jak wy żej w przy pi sach do nu me ru 2; Am bro ży, In Lu cam 1,15 (PL 15[1845]1547 A -B;
CSEL 32-III,31n; CCL 14,22n); Be da, In Lu cam 1,13-15 oraz 1,41 (PL 92,312 A -D; 320 C;
CCL 120,25n, 35n); te nże:In Evan ge lia, ho mi lia 2 (PL 94,15 A – 16 A) czy li ho mi lia 4 (CCL
122,21 nn); itd.

r Zagadnienie zaczerpnięte z Summa sententiarum, V,9 (PL 176,135 C-D); gdzie i powaga,
któ ra jed nak po pra wio na jest z po mo cą De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja
4, rozdział 86 (1390). Ta Le ona w nu me rze 2, z pew ny mi opusz cze nia mi, z te go sa me go,
rozdział 113 (1396n).

194 Epi sto la 6 (Io an nes Man si, Con ci lia, XII,325 D) czy li Epi sto la 7 (PL 89,929 B -C).



2. Pa pież Le on. Na le ży prócz te go wie dzieć, że ci, o któ rych „nie ma
żad nych wska zó wek wśród bli skich,195 al bo du chow nych, al bo są sia dów,
któ re by świad czy ły, że zo sta li ochrzcze ni, trze ba dzia łać, by od ro dzi li się,
aby nie zgi nę li; co nie oka zu je się w nich do ko na ne, ro zum nie po zwa la,
by zda wa ło się po wtó rzo ne. Wy da je się, że na le ży im udzie lić te go, co nie
wia do mo, czy zo sta ło udzie lo ne; po nie waż nie za cho dzi lek ko myśl ność
domnie ma nia, gdzie jest tro skli wość do bro ci.”

Roz dział 5s (40).

1. O tym, kto dla zabawy jest zanurzany. Zwykło się też pytać o tego,
kto na ni by, tak jak ak tor, jed nak ze wspo mnie niem Trój cy jest za nu rza ny,
czy ochrz - [273] czo ny jest. – Au gu styn w księ dze De bap ti smo. Te go
zaś Au gu styn nie okre śla, tak mó wiąc:196 „Je że li wszyst ko za baw nie, ak tor -
sko i żar to bli wie by ło by czy nio ne, czy trze ba by ło by po twier dzić chrzest
tak udzie lo ny, uwa żał bym, że na le ży mo dli twą bła gać o sąd Bo ży, przez
cud ja kie goś ob ja wie nia.” – Mą drym jed nak wy da je się, że chrztu nie by ło.
Jak gdy nie któ rzy za nu rza ją się w ką pie li lub w rze ce w imię Trój cy, nie ma
jed nak chrztu, po nie waż nie w za mia rze chrztu jest to czy nio ne. Bo i w tym
i w in nych sa kra men tach, tak jak na le ży za cho wać for mę, tak też na le ży
mieć za miar je go spra wo wa nia.

2.t Au gu styn Ad Bo ni fa cium: Ta kże to niech cie bie nie wzru sza,197 że
nie któ rzy nie w tej wie rze nio są nie mow lę ta do chrztu, by przez Du cha były
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195 Le on I, Epi sto la 167 (ad Ru sti cum Na rbon nen sem), py ta nie 16-17 (I. Man si, VI,406
A -B, C; PL 54,1208 A – 1209 A). 

s Za gad nie nie z Sum ma sen ten tia rum, V, w tym sa mym roz dzia le 9 (135 D); zo bacz
także: Hu go, De sa cra men tis, II,6,13 (PL 176,459 A). Od po wia da się na nie po wa gą Au gu -
sty na jak w te jże Sum ma sen ten tia rum, z po mo cą De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne,
Dystynkcja 4, rozdział 31 § 1 (1371). Roz wią za nie nie mal co do li te ry jest z te jże Sum ma
sen ten tia rum.

196 De bap ti smo con tra Do na ti stas, VII, roz dział 53, n. 102 (PL 43,243; CSEL 51,374).
t Z De cre tum Gra cja na, jak wy żej, rozdział 33 (1372). Pod ko niec te go nu me ru w dwu

na szych rę ko pi sach („L” i „R”) w trze ciej ko lum nie do da no: „Coś prze ciw ne go („R” opusz -
cza) czy ta się w Hi sto rii Ko ściel nej, że Alek san der, Bi skup Alek san drii, gdy od pra wiał uro -
czy sto ści Pio tra Mę czen ni ka, po skoń cze niu Mszy zo ba czył nad brze giem mo rza za ba wę
chłop ców, na śla du ją cych, jak zwy kle, bi sku pa i czy nią cych to, co w ko ście le jest zwy czaj czy -
nić. Za raz ka że ich przy pro wa dzić do sie bie i wy py tu je, co ro bi li. Oni przed sta wia ją po rzą -
dek rze czy, wy zna ją że zo sta li przez nich ochrzcze ni ja cyś ka te chu me ni przez chłop ca
Ata na ze go, któ ry uda wał im bi sku pa. Gdy z ich od po wie dzi wi dział, że wszyst ko po zo sta je
w zgo dzie z ob rzę dem na szej re li gii, po sta no wił, że tym, na któ rych wo da zo sta ła wy la na 
z peł ny mi za py ta nia mi i od po wie dzia mi, nie trze ba chrztu po wta rzać, lecz uzu peł nić co jest
zwy cza jem ka pła nów” (Ru fin, Hi sto ria ec c le sia sti ca, I,14; PL 21,487 A -B; De cre tum, C. 1,
zagadnienie 1, wypowiedź po rozdziale 58 [380], skąd tutejszy tekst). To samo czyta się w nie-
których innych rękopisach, które ongiś przeglądaliśmy (na przykład Paryż, Biblioteka
Narodowa, lat. 3016, 3017, 3021, 3025, itd.), opowiada Gandulf z Bolonii (s. 427) oraz przypisy-
wana niegdyś Piotrowi z Poitiers Glossa do tego urywka (rkp „n” karta 50 recto; rkp „p” karta



od ro dzo ne dla ży cia wiecz ne go, lecz my ślą, że dzię ki te mu środ ko wi za -
cho wa ją, al bo od zy ska ją do cze sne zdro wie. Dla te go bo wiem, że przez tych
nie w tym za mia rze są ofia ro wa ne, nie po zo sta ją one nie od ro dzo ne.”

3.v Pa pież Le on. Uznać trze ba ta kże, iż „w chrzcze niu wy bra ny ch198 na -
le ży za cho wać dwa cza sy, to jest Wiel ka noc i Zie lo ne Świę ta” aby w so bo tę
[274] Wiel ka no cy, al bo Zie lo nych Świąt, spra wo wa ny był sa kra ment chrztu.
„Któ rzy zaś na gle ni są ko niecz no ścią, al bo nie bez pie czeń stwem śmier ci,
po win ni być chrzcze ni w ka żdym cza sie.”

Roz dział 6x (41).

1. O od po wie dziach ro dzi ców chrzest nych. Da lej wszy scy przy stę pu -
ją cy do chrztu, po win ni wy znać swą wia rę i wy ło żyć o co pro sić przy szli do
ko ścio ła. Dla te go py ta się chrzczo ne go: O co pro sić przy sze dłeś do ko ścio -
ła? Ten, je że li jest do ro sły, od po wia da: O wia rę, to jest sa kra ment wia ry 
i na ukę. Tak też po ko lei py ta ny od po wia da, że wie rzy w Oj ca i Sy na itd.
Je że li zaś jest nie mow lę ciem, nie mo gą cym wie rzyć, al bo mó wić, in ny
odpo wia da za nie go. – Izy dor w księ dze De of fi ciis. Dla te go Izy dor:199

„Nie mow lę ta chrzczo ne są, gdy in ny wy zna je, po nie waż jesz cze mó wić albo
wie rzyć nie umie ją: jak też za cho rych, nie mych i głu chych, ktoś in ny wyzna -
je, gdy są chrzcze ni.” „Tak i z po ku tu ją cy mi po stę po wać na le ży.” – Au gu -
styn w księ dze De uni co bap ti smo:200 „Je że li zaś ktoś od po wia dał by za
te go, kto mo że od po wia dać, nie ma zna cze nia, tak jak po wie dzia no:201

Ma la ta, niech sam mó wi o so bie.”
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96c), gdzie koń czy się: „My zaś my śli my prze ciw nie, ale te go nie na le ży uwa żać za wnio -
sek.” Te sło wa praw do po dob nie od no szą się do ust ne go wy kła du Sen ten cji ze stro ny
Mistrza, jak wy ni ka z Trac ta tus de sa cra men tis Pio tra Po że ra cza, o chrzcie, n. 21, gdzie 
po stresz cze niu na sze go tek stu jest do da ne: „Mistrz zaś Piotr nie mó wi, że jest chrzest, bo
ani ten nie za mie rza chrzcić, ani tam ci być ochrzcze ni” (wyd. R. M. Mar tin, w Spi ci le gium
sa crum Lo va nien se 17,27).

197 Epi sto la 98, n. 5 (PL 33,361; CSEL 34-II,526).
v Z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja 4, rozdział 12; wresz cie rozdział

16 (1637).
198 Epi sto la 16 (ad uni ver sos epi sco pos Si ci liae), roz dzia ły 5-6 (PL 54,701 A oraz 702 B).
x Zo bacz ostat nie stu dium świę tej pa mię ci A. M. Land gra fa, Zur Eröffnen den Fra ge im

römi schen Tau fri tus, w Ze it schrift für Ka tho li sche The olo gie 80(1958)562-566. – Nu mer 1:
Ru bry ka z ty tu łu Sum ma sen ten tia rum, V,11 (PL 176,136 B). Po wa ga Izy do ra, z De cre tum
Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja 4, rozdział 74 (1387); sło wa, któ re na stę pu ją („Tak...
na le ży”) z rozdziału 75 (1387), gdzie przy pi sa ne są Sy no do wi Kar ta giń skie mu IV z przy pi sem
wy daw cy: brak, mia no wi cie w ka no nie 48 te go Sy no du (o tym Sy no dzie i tek ście zo bacz: CCL
149,265); po wa ga Au gu sty na, z rozdziału 77 (1388). – Nu mer 2: Za gad nie nie po cho dzi z Sum -
ma sen ten tia rum, V,11 (136 C); po wa ga zaś Au gu sty na z De cre tum, ta mże, rozdział 76 (1387).
– Numer 3: Sło wa Au gu sty na ad ca te chu me nos (tak rę ko pi sy), z rozdziału 73 (1386).

199 De ec c le sia sti cis of fi ciis, II, roz dział 25, n. 7 (PL 83,822 A); zo bacz ta kże dru gi szereg
przy pi sów.

200 De bap ti smo con tra Do na ti stas, IV, roz dział 24, n. 31 (PL 43,175n; CSEL 51,260).
201 J 9,21.



2. O zna cze niu tych słów. – Od po wiedź. Je że li zaś py ta się, w ja kim
zna cze niu za nie mow lę mó wi się: wie rzę, al bo pro szę o wia rę, mó wi my,
że na le ży to poj mo wać o sa kra men cie wia ry: o któ ry od po wia da się, że się
pro si, gdy za no si się do ko ścio ła, a że go ma, gdy się chrzci; by by ło ta kie
zna cze nie: gdy mó wi się pro szę o wia rę, to zna czy go tów je stem przy jąć
sa kra ment wia ry; wie rzę, to zna czy przyj mu ję sa kra ment wia ry; to zna czy:
to nie mow lę go to we jest przy jąć sa kra ment wia ry. – Au gu styn, Ad neo -
phy tos. Stąd Au gu styn:202 „Ni czym [275] in nym jest wie rzyć, niż mieć
wiarę; i dla te go, gdy od po wia da się, że wie rzy nie mow lę, któ re nie ma
jeszcze uczu cia wia ry, od po wia da się, że ma wia rę z po wo du sa kra men tu
wia ry, i na wra ca się do Bo ga z po wo du na wró ce nia sa kra men tal ne go.

3. Ta kże o zna cze niu słów. Lecz na dal py ta się w ja kim zna cze niu
odpo wia da się za nie mow lę: Wie rzę w Bo ga Oj ca i w Je zu sa Chry stu sa 
i w Du cha Świę te go. Czy o sa kra ment wia ry, czy o wia rę du cho wą tam
chodzi. Je że li o sa kra ment, dla cze go imien nie roz ró żnio ne są oso by? Je że -
li zaś o uczu cie wia ry, jak ono jest praw dzi we, sko ro nie mow lę go nie ma?
Czy nie mow lę obie cu je, że je wy ko na, gdy uro śnie, jak też od po wia da, że
wy rze ka się wszel kie go prze py chu dia bła? A je że li nie wy peł ni do ró sł szy,
czy od po wia da ono, czy po rę czy ciel? – Od po wiedź. Za iste mo żna po wie -
dzieć, że tam od po wia da się za nie mow lę, iż gdy doj dzie do star sze go
wieku, wy rzek nie się i prze py chu dia bła i zdro wą wia rę za cho wa, któ rej
wte dy przy ję ło sa kra ment. Tą zaś obiet ni cą bę dzie zo bo wią za ne nie mow -
lę, za któ re zo sta ło to uczy nio ne, a nie po rę czy ciel; je że li jed nak do ło ży
sta rań, na ile odeń za le ży, by rę koj mia zo sta ła do trzy ma na, po nie waż wyma -
ga na jest od oj ca chrzest ne go pil na tro ska o te go, o kim i za ko go od po -
wia dał. – Ad ca te chu me nos. O tym Au gu styn:203 „Naj pew niej szą wy da li ście
rę koj mię, któ rą obie ca li ście wy rzec się prze py chu dia bła.”

Roz dział 7y (42).

1. O ka te chi zmie i egor cy zmie. To zaś py ta nie i od po wiedź wia ry do -
ko nu je się w ka te chu me nie, do cze go do da je się eg zor cyzm. Przed chrztem
bo wiem jest ka te chizm i eg zor cyzm. Po ka te chi zmie na stę pu je eg zor cyzm,
by od tego, kto już wiary został nauczony, odpędzona została przeciwna moc.
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202 Ra czej Epi sto la 98 (ad Bo ni fa cium), n. 9 (PL 33,364; CSEL 34-II,531).
203 Sermo 2 (wśród dzieł Augustyna, PL 40,1209; w rzeczywistości powstała w Mediolanie

w VI wie ku: Cla vis, n. 222 oraz PLS II,1370).
y Po za po wa ga mi na koń cu, zło żo ny ze słów Hu go na, De sa cra men tis, oraz Sum ma

sen ten tia rum. – Nu mer 1: Mie sza ni na z Sum ma sen ten tia rum, V,13 (PL 176,138 B) oraz
De sa cra men tis, II,6.10 (456 A); w nu me rze 2, nie któ re są Hu go na, II,6,9 (456 A), po zo -
stałe z te jże Sum ma sen ten tia rum; nu mer 3 za le ży od Hu go na, II,6,7 (454 C). – Nu mer 4:
za koń cze nie jest z Sum ma sen ten tia rum; po tem Ra ban z De cre tum Gra cja na, de con se cra -
tio ne, Dystynkcja 4, rozdział 54 (1382); oraz Au gu styn, z rozdziału 62 (1383).



[276] 2. Eg zor cyzm z grec kie go na ła ci nę zwie się za klę cie; ka te chizm
po ucze nie. Ka te chi zo wać, to po uczać, jak: o sym bo lu i pod sta wach wia ry.
Eg zor cy zo wać to za kli nać, jak: Wyjdź z nie go, du chu nie czy sty. Sym bo lem
zwie się znak, al bo udzie le nie; znak, bo nim wier ni ró żnią się od nie wier -
nych; udzie le nie, po nie waż tam udzie lo na jest do sta tecz ność i peł nia ca łej
wia ry.

3. Ka te chizm i eg zor cyzm są no wo naw ró co nych i ra czej win ny być
zwane sa kra men ta lia mi niż sa kra men ta mi. Neo fi ta tłu ma czy się po cząt ku -
ją cy al bo nie oby ty; i neo fi tą na zy wa się świe żo na wró co ny do wia ry, al bo
nie oby ty w na uce po stę po wa nia re li gij ne go.

4. Te więc po prze dza ją chrzest: nie że bez nich nie mo że za ist nieć praw -
dzi wy chrzest, lecz że by chrzczo ny po uczo ny był o wie rze i wie dział, ko mu
od tąd sta je się dłu żny, i że by moc dia bła w nim się zmniej szy ła. – Ra ban,
De in struc tio ne cle ri co rum. Dla te go Ra ban:204 „Przed chrztem po wi nien
czło wie ka uprze dzić obo wią zek po ucze nia, aby ka te chu men otrzy mał pod -
sta wy i wie dział czy im dłu żni kiem od tąd się sta je.” – Au gu styn, w księ dze
De sym bo lo.205 „Nie mow lę ta wy tchnione są i eg zor cy zmo wa ne, by od pę -
dzo na zo sta ła od nich moc dia bła”; (Ra ban:)206 „By już nie usi ło wał ich oba -
lić, że by nie do stą pi ły chrztu. – Au gu styn:207 „A więc w nie mow lę tach nie
stwo rze nie Bo że wy dy cha się, al bo eg zor cy zmu je, lecz” dia bła, aby odszedł
od czło wie ka.

DYS TYNK CJA VIIz

Roz dział 1 (43).

O bierz mo wa niu. Te raz na le ży do dać o sa kra men cie bierz mo wa nia, 
o któ re go moc zwy kło się py tać. For ma bo wiem jest zna na, mia no wi cie
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204 De in sti tu tio ne cle ri co rum, I, roz dział 25 (PL 107,310 C -D).
205 Roz dział 1, n. 2 (PL 40,628; CCL 46,186).
206 Jak wy żej, I,27 (312 A).
207 Jak wy żej.
z Prócz ty tu łu roz dzia łu 1 oraz imion przed po wa ga mi, po zo sta łych ru bryk, czy li ty tu -

łów, brak w rę ko pi sach; stąd wi dać, że Mistrz po dzie lił two rzy wo na roz dzia ły do pie ro
później, kie dy spo rzą dził wy kaz roz dzia łów. Idzie my za tym po dzia łem ta kże tu, uzu peł nia -
jąc ru bry ki z te go sa me go wy ka zu (wy żej s. [12]). – Zo bacz: G. Rig gio, Li tur gia et pa sto rale
del la Con fer ma zio ne nei se co li XI -XII -XIII, w Ephe me ri des Li tur gi cae 87(1973)445-472; 
H. We iswe iler, Das Sa cra ment der Fir mung in den sys te ma ti schen We rken der er sten
Frühscho la stik, w Scho la stik 8(1933)481-523; L. A. van Bu chum, L’homélie pseu do -eusé-
bien ne de Pen tecôte. L’ori gi ne de la „con fir ma tion” en Gau le méri dio na le et l’in terpréta -
tion de ce ri te par Fau ste de Riez, Nij me gen 1967. – Roz dział 1: Ty tuł i za gad nie nie 
z Sum ma sen ten tia rum, VI,1 (PL 176,137 C). – Roz dział 2, n. 1: Ty tuł i po wa ga Eu ze biu sza
z te jże Sum ma sen ten tia rum (137 C – 138 C). Po wa ga Grze go rza, być mo że z De cre tum
Gracjana, de consecratione, Dystynkcja 4, rozdział 120 (1399). – Numer 2. Słowa Grzegorza
z tegoż De cre tum, Dystynkcja 95, rozdział 1 (331).



słowa, któ re mó wi bi skup, gdy ochrzczo nych na czo łach zna czy świę tym
krzy żmem.

[277] Roz dział 2 (44).

1. Że tyl ko przez naj wy ższych ka pła nów mo że być udzie la ne. – Eu -
ze biusz Pa pież:208 Że „sa kra ment przez in nych nie mo że być spra wo wa -
ny, jak tyl ko przez naj wy ższych ka pła nów; ani w cza sach Apo sto łów przez
in nych, niż przez sa mych Apo sto łów, czy ta się, że był udzie la ny; ani też
przez in nych, niż któ rzy miej sce ich zaj mu ją mo że, al bo po wi nien, być spra -
wo wa ny. Bo je śli by ina czej się ośmie lo no, niech bę dzie uwa ża ne za da rem -
ne i pu ste, i nie bę dzie mię dzy sa kra men ta mi ko ściel ny mi po li czo ne.” –
Grze gorz.209 Wol no zaś „pre zbi te rom do ty kać ochrzczo nych na pier si”, lecz
nie „zna czyć krzy żmem na czo le”.

2. Grze gorz jed nak do bi sku pa Ja nu are go tak pi sze:210 „Do szło do nas, że
nie któ rzy zgor szy li się, iż za ka za li śmy pre zbi te rom krzy żmem do ty kać tych,
którzy zo sta li ochrzcze ni. A my za iste po stą pi li śmy we dług daw ne go zwy cza ju
na sze go Ko ścio ła. Lecz je że li ja cyś w ogó le mar twią się tą rze czą, gdzie brak
bisku pów, go dzi my się, że pre zbi te rzy win ni do ty kać krzy żmem ochrzczo nych
na wet na czo łach.” „Lecz to wy da je się po wie dzia ne na uśmie rze nie zgor -
szenia.”

[278] Roz dział 3a (45).

Ja ka jest moc te go sa kra men tu. Mo cą te go sa kra men tu jest udzie le -
nie Du cha Świę te go na umoc nie nie, któ ry w chrzcie da ny zo stał na od pusz -
czenie. – Raban. Stąd Raban:211 „Od najwyższego kapłana przez włożenie rąk
Po cie szy ciel da ny jest ochrzczo ne mu, by umoc nio ny zo stał przez Du cha
Świę te go do gło sze nia in nym te go, co sam w chrzcie osią gnął.” – Pa pież
Urban. Ta kże:212 „Wszy scy wier ni przez wło że nie rąk bi sku pów po chrzcie
po win ni przy jąć Du cha Świę te go, by zna le zie ni zo sta li peł ny mi chrze ści ja -
na mi.”
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208 Epistola 3 ad episcopos Tusciae et Campaniae (PL 7,1114 A-B), jawnie nieautentyczna
(PLS 1,175).

209 Re gi strum epi sto la rum, IV, list 9, ad Ia nu arium epi sco pum (PL 77,677 A).
210 Re gi strum epi sto la rum, IV, list 26 (PL 77,696 A -B).Co do da ne jest na koń cu („Lecz

...uwa ża się”), sta no wi wy po wiedź Gra cja na po c. 2 (332).
a Za gad nie nie i sło wa Ra ba na z Sum ma sen ten tia rum, VI, roz dział 1 (PL 176,138 C –

139 A); sło wa Urba na z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja 5, rozdział 1
(1413).

211 De in sti tu tio ne cle ri co rum, I, roz dział 30 (PL 107,314 A).
212 Epi sto la [nie au ten tycz na] ad omnes chri stia nos, VII (PG 10,140 C – 141 A).



Roz dział 4b (46).

1. Czy ten sa kra ment jest god niej szy od chrztu. – Pa pież Mel chia -
des:213 „Wiedz cie, że oba sa kra men ty są wiel kie, lecz je den na le ży mieć 
w więk szej czci, tak jak przez wy ższych jest udzie la ny.” Oto mó wi, że więk -
szy jest sa kra ment bierz mo wa nia. – Mo że nie dla więk szej mo cy, al bo po -
żyt ku, któ re go udzie la, lecz po nie waż udzie la ny jest przez god niej szych 
i na god niej szej czę ści cia ła się do ko nu je, to jest na czo le. – Al bo mo że
ponie waż więk szy wzrost cnót [279] da je, cho ciaż chrzest ma więk sze zna -
cze nie dla od pusz cze nia. Co wy da je się oznaj miać Ra ban,214 mó wiąc, że 
w namaszczeniu chrztu „Duch Święty zstępuje, aby uświęcić mieszkanie
Bogu”, w tym zaś „przychodzi do człowieka jego siedmiokrotna łaska z całą
peł nią świę to ści i cno ty.”

2. Sa kra ment ten tyl ko przez wy posz czo nych i wy posz czo nym po wi nien
być udzie la ny, tak jak i chrzest, chy ba, że ina czej zmu sza ko niecz ność.

Roz dział 5c (47).

1. Czy mo że być po wta rza ny. I nie po wi nien być po wta rza ny, tak jak
chrzest i ka płań stwo. – Au gu styn:215 „Żad ne mu bo wiem sa kra men to wi nie
na le ży wy rzą dzać krzyw dy”; co uwa ża się, iż dzie je się, gdy nie po wta rzal ny
jest po wta rza ny.
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b Nu mer 1, pod su nię ty w ty mże roz dzia le Sum ma sen ten tia rum (139 A); po wa ga zaś
z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynkcja 5, rozdział 3 (1413), skąd też Ra ban,
rozdział 5 (1414). – Nu mer 2 stresz czo ny z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynk-
cja 5, rozdziały 6-7 (1414).

213 Mel chia des, a ra czej Mil cja des pa pież (310-314), Epi sto la [nie au ten tycz na] ad omnes
Hi spa niae epi sco pos, II: „O tym zaś, o co py ta li ście ... wiedz cie, że oba są wiel ki mi sa kra -
men ta mi. A jak je den spra wo wa ny jest przez wy ższych, to jest przez naj wy ższych ka pła nów,
któ ry przez ni ższych udzie la ny być nie mo że, tak i w więk szej czci na być wiel bio ny i miany”
(I. Man si II,430; z De cre ta lium col lec tio Izy do ra Kup ca, PL 130,240 B). Po nie waż zaś ten
list, przy naj mniej po czę ści („si cut exi git mi li ta ris ... con fir ma tio nis au xi lia”; Man si 430 D –
431 A; PL 130,240 D -241 A), za le ży co do li te ry od 29 (czy li 28) ho mi lii De Pen te co sten,
Euze biu sza Ga li kań skie go (CCL 101,337-338; PLS 4,615n), ła two wnio sku je się, że zmy ślo -
na zo sta ła ta kże i na sza po wa ga. Zo bacz: V. Na ta li ni, Re la zio ne on to lo gi ca del la gra zia del
bat te si mo con la gra zia del la cre si ma, w An to nia num 37(1962)56-59, gdzie ta kże pi śmien -
nic two.

214 De in sti tu tio ne cle ri co rum, I, roz dział 30 (PL 107,314 B).
c Roz dział 5, nu mer 1: Za gad nie nie po cho dzi mo że z Hu go na De sa cra men tis, II,7,5

(PL 176,461 C – 462 A), bar dziej praw do po dob nie zaś ze słów Au gu sty na w De cre tum Gra -
cja na, de con se cra tio ne, Dystynk cja 4, rozdział 32 (1372). – Nu mer 2: Wy raź nie z De cre tum
Gra cja na, C. 1, zagadnienie 1. rozdział 97, § 1 i § 7 (393, 394).

215 De bap ti smo con tra Do na ti stas, I, roz dział 1, n. 2 (PL 43,109; CSEL 51,146); zo bacz:
N. M. Häring, The Au gu sti nian Axiom: Nul li sa cra men to in iu ria fa cien da est, w Me diaeval
Stu dies 16(1954)87-117.



2. Au gu styn, Con tra epi sto lam Par me nia ni. Lecz jest py ta nie, czy
któ reś mo gą być po wta rza ne, czy ża den. Bo że chrzest i ka płań stwo nie po -
win ny być po wta rza ne, Au gu styn mó wi otwar cie:216 „Oba są sa kra men ta mi
i udzie la ne pew nym uświę ce niem: ten mia no wi cie, gdy jest chrzczo ny, tam -
ten zaś gdy jest świę co ny. Dla te go w (ko ście le) ka to lic kim obu nie wol no
po wta rzać”, po nie waż „ani jed ne mu ani dru gie mu nie na le ży wy rzą dzać
krzyw dy”.217 To nie wąt pli wie ta kże o bierz mo wa niu na le ży utrzy my wać. 
O in nych zaś, czy mo gą al bo po win ny być po wta rza ne, po tem bę dzie my
roz pra wiać.218

[280] DYS TYNK CJA VIIId

Roz dział 1e (48).

O sa kra men cie oł ta rza. Po sa kra men cie chrztu i bierz mo wa nia na stę -
pu je sa kra ment eu cha ry stii. Przez chrzest je ste śmy oczysz cze ni; przez eu -
cha ry stię je ste śmy w do bru speł nie ni. Chrzest wy ga sza żar wad; eu cha ry stia
du cho wo odży wia. Dla te go wy bor nie zwie się „eu cha ry stia”, to jest do bra
ła ska, po nie waż w tym sa kra men cie jest nie tyl ko wzrost cno ty i ła ski, lecz
przyj mo wa ny jest ca ły ten, kto jest źró dłem i po cho dze niem ca łej ła ski.

Roz dział 2f (49)

1. Że w Sta rym Te sta men cie fi gu ra po prze dzi ła ten sa kra ment, jak
i chrzest. – Am bro ży. Fi gu ra je go po prze dzi ła, gdy „man nę 219 spusz czał
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216 Księ ga II, roz dział 13, n. 28 (PL 43,70; CSEL 51,79).
217 Au gu styn, ta mże, n. 30 (72; 81).
218 Ni żej, Dys tynk cja 23, roz dział 4, gdzie mo wa o Ostat nim na masz cze niu.
d Dy tynk cje VIII -XIII. Wśród źró deł roz pra wy Mi strza O sa kra men cie oł ta rza trze ba

wy li czyć je go Glos sa na 1 Kor 11,25 (PL 191,1641 C – 1647 D; rkp „x” kar ta 101b -103c; rkp
„z” kar ta 61a -62a), któ rej tekst znaj du je się we Wstę pie do ni niej sze go to mu. Ta Glos sa
wiele od twa rza z Sum ma sen ten tia rum, VI, roz dział 2-9 (PL 176,139 A -146 C), któ rej au tor
za le ży tu od Trac ta tus de sa cra men to al ta ris Wil hel ma ze Świę te go Teo do ry ka (PL 180,341-
366); zo bacz: D. Van den Eyn de, Wil liam of Sa int -Thier ry and the Au thor of the Sum ma
sen ten tia rum, w Franc. Stu dies 10(1950)241-256; o sto sun ku mię dzy tą Sum ma a roz prawą
Mi strza jak wy żej, zo bacz te goż: No uvel les préci sions chro no lo gi qu es sur qu elqu es oeu vres
théolo gi qu es du xiie siècle, w Franc. Stu dies 13(1953)71-118, szcze gól nie 83-86. Do te go
źródła Mistrz dołącza tu Decretum Gracjana i inne, niżej zaznaczone; mało zaś, albo niczego nie
bierze, jak się zdaje, z rozprawy Hugona w De sacramentis II,8,1-14 (PL 176,461 D – 472 C). 

e Z po cząt ku roz dzia łu 2 Sum ma sen ten tia rum, VI (PL 176,139 A -B).
f Nu mer 1. Wpro wa dzo ny sło wa mi Sum ma sen ten tia rum, VI,2 (139 B); lecz skąd po -

wa ga Am bro że go; mo że z ja kiejś Glos sa Mi strza do Ja na, lub Księ gi Wyj ścia. – Nu mer 2. 
Z te go sa me go roz dzia łu Sum ma sen ten tia rum. – Nu mer 3: zo bacz księ ga dru ga Sen ten cji,
Dys tynk cja 18, roz dział 3, n. 2. – Nu mer 4: Z Sum ma sen ten tia rum, VI,2 (PL 176,139 C),
gdzie i sło wa Am bro że go.

219 Am bro ży: De my ste riis, roz dział 8, n. 47-48 (PL 16[1845]404 C – 405 A; CSEL 73,109).



Bóg Oj com na pu sty ni,220 któ rzy kar mie ni by li co dzien nym po ży wie niem 
z nie ba; dla te go:221 Chle ba aniel skie go po ży wał czło wiek. Lecz ci, któ rzy
wte dy po ży wa li ów chleb, po umie ra li; ten zaś chleb ży wy, któ ry z nie ba
zstą pił,222 da je ży cie świa tu. Tam ta man na z nie ba, ta z nad nie ba. [281]
Tam ta roz pusz cza ła się, za cho wa na na dru gi dzień;223 tej ob cej wszel kie -
mu ze psu ciu, kto kol wiek re li gij nie skosz tu je, nie uj rzy ze psu cia.”

2. Tam ta da na zo sta ła sta ro żyt nym po przej ściu Mo rza Czer wo ne go, gdy
po uto nię ciu Egip cjan He braj czy cy zo sta li uwol nie ni;224 a ta nie biań ska
man na tyl ko od ro dzo nym win na być udzie la na. Ów chleb cie le sny wy pro -
wa dził lud sta ro żyt ny przez pu sty nię do zie mi obie ca nej; ten nie biań ski
pokarm wier nych te go świa ta prze cho dzą cych pu sty nię uno si do nie ba.
Stąd słusz nie na zy wa się straw ne (via ti cum), po nie waż krze piąc nas w dro -
dze, aż do oj czy zny do pro wa dza. Jak więc w Mo rzu Czer wo nym po prze -
dzi ła figu ra chrztu, tak w man nie ozna cze nie Cia ła Pań skie go.

3. Te dwa sa kra men ty uka za ne zo sta ły, gdy z bo ku Chry stu sa po pły nęła
krew i wo da,225 po nie waż Chry stus przez krew od ku pie nia i wo dę ob mycia
przy szedł od ku pić nas od dia bła i od grze chu, tak jak Izra eli tów przez krew
ba ran ka wiel ka noc ne go od po grom cy,226 i przez wo dę mo rza uwol nił od
Egip cjan.227

4. Obrzęd także tego sakramentu ukazał Melchizedech,228 gdy chleb i wino
wy niósł Abra ha mo wi. Stąd, jak mó wi Am bro ży,229 mo żna po jąć, że „sa kra -
men ty Chrze ści jan są przed niej sze, niż Ży dów.”

Roz dział 3g (50)

O usta no wie niu sa kra men tu. Tu też przed in ny mi roz wa żyć trze ba
czwo ro: mia no wi cie usta no wie nie, for mę, sa kra ment i rzecz. – Pan usta no -
wił sa kra ment, kie dy po ty picz nym ba ran ku, cia ło i krew swo ją po dał
uczniom na wie cze rzy.230 Dla te go Eu ze biusz z Eme - [282] sy:231 „Po nie waż
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220 Zo bacz Wj 16,4: Oto ja spusz czę wam chleb z nie ba.
221 Ps 77,25.
222 J 6,41.
223 Zo bacz Wj 16,20: i ję ło się za lę gać ro bac twem i po gni ło.
224 Zo bacz: Wj 14,20-40; 1 Kor 10,1-4.
225 J 19,34; zo bacz wy żej: Dys tynk cja 3, roz dział 6.
226 Wj 12,13-14.
227 Wj 14,20-30.
228 Rdz 14,18.
229 De sa cra men tis, IV, roz dział 3, n. 10 (PL 16[1845]438 A; CSEL 73,4).
g Pod su nię ty w tej sa mej Sum ma sen ten tia rum, lecz bar dziej bez po śred nio za le ży od

roz pra wy w Glos sa na 1 Kor, n. 1; do któ rej do łą cza tu po wa gę Eu ze biu sza, z De cre tum
Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynk cja 2, c. 35 (1325).

230 Zo bacz: Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Łk 22,19-20.
231 Euzebiusz Galikański, Homilia XVII seu VI de Pascha, n. 1 (CCL 101,196); zresztą jako

Pseu do -Hie ro nim, Epi sto la 38 (PL 30[1846]272 A) itd, jak ta mże za pi sa no (CCL 101,192).



cia ło wnie bo wzię te miał za brać sprzed oczu i unieść ku gwiaz dom. Ko niecz -
ne by ło, by w dniu wie cze rzy uświę cił nam sa kra ment cia ła i krwi: by sta le
by ło czczo ne przez ta jem ni cę, co raz zo sta ło od da ne na za pła tę.”

Roz dział 4h (51).

O for mie. For ma zaś jest ta, któ rą sam ta mże na ka zał mó wiąc:232 To jest
cia ło mo je; a po tem: To jest krew mo ja. Gdy bo wiem te sło wa są wy po -
wia da ne, do ko nu je się prze mia na chle ba i wi na w sub stan cję cia ła i krwi
Chry stu sa: po zo sta łe wy po wia da się na chwa łę Bo ga. – Am bro ży w księ -
dze De sa cra men tis.233 Dla te go Am bro ży: „Mo wą Chry stu sa do ko ny wa -
ny jest ten sa kra ment, po nie waż mo wa Chry stu sa zmie nia stwo rze nie; i tak
z chle ba po wsta je cia ło Chry stu sa, a wi no z wo dą wla ne do kie li cha sta je
się krwią przez uświę ce nie nie biań skie go sło wa. Uświę ce nie ja ki mi do ko -
nu je się sło wa mi? Zważ któ re są to sło wa:234 Bierz cie i jedz cie z te go wszy -
scy: to jest cia ło mo je; a rów nież: Bierz cie i pij cie z nie go wszy scy, to jest
krew mo ja. Przez wszyst ko in ne, co się wy po wia da, od da wa na jest Bo gu
chwa ła, po prze dza mo dli twa za lud, za kró lów. Ta kże Au gu styn: „Na le ży
wie rzyć, że sa kra men ty spra wo wa ne są w sło wie Chry stu sa; wszyst ko pozo -
sta łe ni czym in nym nie jest, niż chwal ba mi al bo bła ga nia mi oraz proś ba mi
wier nych.” Oto ja kie jest usta no wie nie i for ma te go sa kra men tu.

[283] Roz dział 5i (52).

1. Dla cze go po in nym po ży wie niu dał uczniom cia ło i krew. Tu
god ne roz wa że nia jest, dla cze go ten sa kra ment dał uczniom po wie cze rzy.
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h Po czą tek czer pie z tej sa mej Sum ma sen ten tia rum, roz dział 4 (PL 176,140 D – 141
A). Po wa ga Am bro że go wraz z ru bry ką z De cre tum, de con se cra tio ne, Dystynk cja 2, c. 45
(1334-1335), z wie lu opusz cze nia mi i prze miesz cze nia mi. Po wa ga pseu do -Au gu sty na (także
bez na zwy dzie ła) spo rzą dzo na z c. 72, § 2 oraz § 3 (1342-1343).

232 Mt 26,26-28.
233 Księ ga IV, roz dzia ły 4-5, n. 14: „Więc mo wa Chry stu sa do ko nu je te go sa kram en tu”;

n. 17: „Przyj mij więc w ja ki spo sób mo wa Chry stu sa zmie nia... stwo rze nie”, n. 19: „Prze to
na uczy łeś się, że z chle ba sta je się cia ło Chry stu sa. A co wi no, wo da? Do kie li cha się wle wa,
lecz przez nie biań skie uświę ce nie sta je się krwią”, n. 14: „Uświę ce nie więc ja ki mi sło wa mi
się do ko nu je?”; n. 21-22: ”Przyj mij, ja kie są sło wa ... Bierz cie i jedz cie z te go wszy scy; ...
Bierz cie i pij cie z nie go wszy scy; to jest bo wiem krew mo ja”; n. 14: „Wszyst ko zaś in ne, co
się mó wi ... chwa ła Bo gu, za no szo na jest mo dli twa, pro si się za lud, za kró lów, za in nych”
(PL 16[1845]440 A – 444 A; CSEL 73,52-56). Mistrz jed nak nie ko rzy stał bez po śred nio 
z Am bro że go.

234 Mt 26,26-28.
i Nu mer 1 za le ży od te go sa me go za gad nie nia w Glos sa czy li roz pra wie, n. 1 oraz 3;

po zo sta łe od Glos sa or di na ria do Mt 26,26 (u Mi ko ła ja z Li ry, BV,79b -c). – Za koń cze nie
(„Dla te go też) jest Lom bar da w tej sa mej Glos sa na 1 Kor, przy koń cu n. 3; od le gle z Glossa
or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, VI, 50a; rkp „l” kar ta 59c). – Nu mer 2: Po waga
Au gu sty na, z Glos sa na 1 Kor 11,18-20 (PL 191,1638 D), z Flo ru sa do te go uryw ka (378).



– Hie ro nim:235 „Pan Je zus więc ma jąc odejść do nie wi dzial no ści oj cow skiej
god no ści, od pra wiw szy z ucznia mi wzo ro wą pas chę, coś pa mięt ne go chcąc
im po le cić, pod po sta cią chle ba i wi na cia ło i krew swo ją im po dał, by wy -
ka zać, że sa kra men ty Sta re go Pra wa, wśród któ rych głów nym by ła ofia ra
wiel ka noc ne go ba ran ka, koń czą się w je go śmier ci, a pod sta wia się sa kra -
men ty No we go Pra wa, wśród któ rych wy bi ja się ta jem ni ca Eu cha ry stii.”
„Dla te go też dał po in nych, aby ten je den ostrzej wbił się w pa mięć uczniów
i przez Ko ściół od tąd był uczęsz cza ny.”

2. Lecz nie usta no wił stąd kar no ści na po tem, by przyj mo wa ny był po
in nych po sił kach. Ra czej przez wy posz czo nych po wi nien być przyj mo wany,
jak uczy Apo stoł,236 by ze szcze gól ną czcią był rozsą dza ny, „to zna czy od -
różnia ny od in nych po kar mów”.237 Pan zo sta wił to Apo sto łom do roz po -
rzą dze nia. – Au gu styn w księ dze Re spon sio nes ad Ia nu arium. Stąd
Au gu styn:238 „Wy glą da, że gdy po raz pierw szy ucznio wie przy ję li eu cha ry -
stię, nie przy ję li jej na czczo. Ale dla te go nie na le ży przy ga niać ca łe mu Ko -
ścio ło wi, że za wsze przyj mo wa na jest przez wy posz czo nych. Spodo ba ło się
bo wiem Du cho wi Świę te mu, by na cześć tak wiel kie go sa kra men tu, do ust
chrze ści ja ni na cia ło pań skie we szło wcze śniej, niż in ne po tra wy; dla te go
wszę dzie zwy czaj ten jest za cho wy wa ny. Bo nie, gdyż po in nych po tra wach
Pan po dał, dla te go po śnia da niu [284] lub po wie cze rzy ma ją go przyj mo -
wać, jak czy ni li ci, któ rych Apo stoł ga ni.239 Bo Zba wi ciel, by bar dziej po ry -
wa ją co za le cić głę bię tej ta jem ni cy, chciał ją wbić w ser ca i pa mięć uczniów,
od któ rych miał odejść na mę kę. W ja kim zaś po rząd ku po tem by ła by przyj -
mo wa na, za strzegł do ucze nia Apo sto łom, przez któ rych miał usta no wić
Ko ścio ły.

Roz dział 6k (53).

O sa kra men cie i rze czy. Zo bacz my te raz, co tam jest sa kra men tem, 
a co rze czą. – Au gu styn w księ dze De ci vi ta te Dei:240 „Sa kra ment jest
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235 Sło wa są Lom bar da z Glos sa na 1 Kor 11,25, gdzie wpro wa dza się „peł niej szą roz -
pra wę o cie le Pa na” (PL 191,1641 C), pew ny mi sło wa mi Hie ro ni ma do Mt 26,26 (PL 26
[1845]195 B; CCL 77,251). O tej roz pra wie mo wa bę dzie ni żej w sze re gu in nych przy pisów.

236 1 Kor 11,20-29.
237 Z Glos sa in ter li ne aris na 1 Kor 11,29: Nie bio rąc pod roz wa gę cia ła Pań skie go 

(rkp „l” kar ta 60 ver so; rkp „m” kar ta 59 rec to; u Mi ko ła ja z Li ry, VI,51v).
238 Epi sto la 54, roz dział 6,n. 7-8 (PL 33,203; CSEL 34-II,166n).
239 1 Kor 11,20-29.
k Za gad nie nie po cho dzi z Sum ma sen ten tia rum, VI,3 (PL 176,140 A); zo bacz: Van den

Eyn de,Wil liam of Sa int Thier ry, w Franc. Stu dies 10(1950)243. Okre śle nie sa kra men tu, jak
do wo dzi ru bry ka, z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynk cja 2, rozdział 32 (1324);
potem pew ne sło wa z Sum ma sen ten tia rum. Po wa ga przy pi sa na Grze go rzo wi, z De cre tum
Gra cja na, rozdział 34 (1324). Znaj du je sie tam ten sam błąd, jak ni żej, w Dys tynk cji XI, roz -
dzia le 2, n. 8-9, gdzie rzecz do kład niej zba da na.

240 O tym okre śle niu zo bacz: Dys tynk cja 1, roz dział 2.



widzial ną po sta cią nie wi dzial nej la ski”; po stać więc chle ba, al bo wi na, któ -
rą tam się wi dzi, jest sa kra men tem, to jest zna kiem rze czy świę tej, po nie -
waż „po za ob ra zem, któ ry wpa ja zmy słom, spra wia, że coś in ne go na myśl
przy cho dzi”. – Grze gorz, w Ho mi lia pas cha lis. Za cho wu ją więc po sta ci,
nazwy rze czy, któ re przed tem by ły, mia no wi cie chle ba i wi na.”241

Roz dział 7l (54).

1. O rze czy sa kra men tu, któ ra jest po dwój na. Rzecz zaś te go sa kra -
men tu jest po dwój na: jed na mia no wi cie za war ta i ozna czo na, dru ga ozna -
czo na, a nie za war ta. Rze czą za war tą i ozna czo ną jest cia ło Chry stu sa, któ re
z Dzie wi cy przy jął oraz krew, któ rą za nas wy lał. – Au gu styn, Su per Io an -
nem: Rze czą zaś ozna czo ną a nie za war tą jest „jed ność Ko ścio ła 242 w prze -
[285] zna czo nych, po wo ła nych, uspra wie dli wio nych i uwiel bio nych.” To
jest dwo ja kie cia ło Chry stu sa. – Hie ro nim, Su per Epi sto lam ad Ephe -
sios. Dla te go Hie ro nim rze cze:243 „Dwo ja ko poj mu je się cia ło i krew Chry -
stu sa: al bo to, któ re by ło ukrzy żo wa ne i po grze ba ne, oraz krew, któ ra
wy la na zo sta ła włócz nią żoł nie rza; al bo du cho we owo i Bo że, o któ rym
sam mó wi:244 Cia ło mo je praw dzi wie jest po kar mem, a krew mo ja praw -
dzi wie jest na po jem; oraz: Je śli nie bę dzie cie je dli cia ła Sy na Czło wie czego
i pi li krwi je go, nie bę dzie cie mieć ży wo ta w so bie.

2. O troj gu, któ re mo żna tu roz ró żnić. Tu prze to na le ży roz ró żnić
tro je: jed no, któ re jest tyl ko sa kra men tem, dru gie, któ re jest sa kra men tem
i rze czą, oraz trze cie, któ re jest rze czą, a nie sa kra men tem. Sa kra men tem,
a nie rze czą, jest po stać wi dzial na chle ba, al bo wi na; sa kra men tem i rze -
czą, wła sne cia ło i krew Chry stu sa; rze czą, a nie sa kra men tem, je go mi stycz -
ne cia ło. – Nad to po stać ta wi dzial na jest sa kra men tem dwo ja kiej rze czy,
po nie waż obie rze czy ozna cza i wy ra ża po do bień stwo obu rze czy. Bo jak
chleb przed in ny mi po kar ma mi krze pi i pod trzy mu je cia ło, a wi no czło wie -
ka ra du je i upa ja, tak cia ło Chry stu sa we wnętrz ne go czło wie ka bar dziej niż
in ne ła ski du cho wo krze pi i ży wi; stąd:245 Kie lich twój upa ja ją cy jak wspa -
nia ły jest! – Ma ta kże po do bień stwo do rze czy mi stycz nej, któ rą jest jed -
ność wier nych: po nie waż jak z wie lu zia ren ro bi się je den chleb, a z wie lu
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241 Sło wa są Lan fran ka, Li ber de cor po re et san gu ine Do mi ni, roz dział 20: „Ob ra zem
bowiem, i po do bień stwem są na zwy tych rze czy, któ re by ły przed tem i z któ rych cia ło i krew
Chry stu sa się sta je” (PL 150,436 B), gdzie znaj du je się ru bry ka tu umiesz czo na na 435 B.
Błąd jest Gra cja na (o czym ni żej).

l Nu me ry 1-2 opar te na pier wot nej roz pra wie, nu me ry 5-10. – Nu mer 3: z Glos sa na 
1 Kor 10,17 (PL 191,1624 C). – Nu mer 4 zno wu z roz pra wy pier wot nej, n. 10.

242 Roz pra wa 26, n. 15 (PL 35,1614; CCL 36,267).
243 In Ephe sios 1,7 (PL 26[1845]451 A).
244 J 6,55; oraz 6,53.
245 Ps 22,5.



gron wi no w jed no się spły wa,246 tak z wie lu wier nych osób jed ność ko -
ściel na się sta je.

3. Au gu styn, De sa cra men tis fi de lium. Stąd Apo stoł:247 Jed nym
chlebem i jed nym cia łem wie lu je ste śmy. Dla te go Au gu styn:248 „Jed nym
chle bem i jed nym cia łem zwie się Ko ściół, bo jak je den chleb z wie lu ziaren,
a jed no cia ło z wie lu człon ków jest zło żo ne, tak Ko ściół z wie lu wier nych
miłością złączonych jest związany.” „Tę tajemnicę pokoju i jedności naszej249

Chry stus na swo im sto le uświę cił. Kto przyj mu je tę ta jem ni cę jed no ści, a nie
utrzy mu je wę zła po ko ju, nie przyj mu je ta jem ni cy dla sie bie, lecz prze ciwko
so bie.”

[286] 4. „Cze go też sa kra men te m250 jest wła sne cia ło Chry stu sa, wzię te
z Dzie wi cy: po nie waż jak cia ło Chry stu sa z wie lu naj czyst szych i nie ska la -
nych człon ków się skła da, tak spo łecz ność ko ściel ną wie le osób wol nych
od pla my zbrod ni sta no wi. W ty pie tej rze czy ar ka Pań ska zro bio na zo sta ła
z drze wa aka cjo we go,251 któ re nie mur sze je i po dob ne jest bia łe mu
ciernio wi.”

DYS TYNK CJA IX

Roz dział 1 (55).

1.m O dwóch spo so bach spo ży wa nia. – Au gu styn, De bla sphe mia
Spi ri tus Sanc ti. I jak dwie są rze czy te go sa kra men tu, tak rów nież i „dwa
spo so by spo ży wa nia:252 je den mia no wi cie sa kra men tal ny, któ rym do brzy 
i źli spo ży wa ją; dru gi du cho wy, któ rym spo ży wa ją sa mi tyl ko do brzy.” –
Au gu styn, De ver bis Evan ge lii. Stąd Au gu styn:253 „Co to jest spo ży wać
Chry stu sa? Nie jest to tyl ko przyj mo wać w sa kra men cie je go cia ło: wie lu
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246 Au gu styn, In Io an nem, roz pra wa 26, n. 17: „Pan nasz Je zus Chry stus cia ło i krew
swoją w tych rze czach po le cił, któ re w coś jed ne go zło żo ne są z wie lu. Bo coś ro bi się jedno
z wie lu zia ren, coś in ne go spły wa się w jed no z wie lu gron” (PL 35,1614; CCL 36,268).

247 1 Kor 10,17.
248 Mia no wi cie: Ser mo 229, któ rej za cho wał się tyl ko ury wek (PL 38,1103); zo bacz: PLS

2,406n o tym za gad nie niu.
249 Au gu styn, Ser mo 272 (PL 38,1248).
250 W tej po sta ci z nie zna ne go źró dła; da le ko, z Be dy, De ta ber na cu lo, I, roz dział 4: „Arka

wła ści wie ozna cza sa mo Wcie le nie Pa na i Zbaw cy na sze go ... Tę mia no wi cie ar kę słusz nie
na ka za no spo rzą dzić z drze wa aka cjo we go, po nie waż cia ło Pań skie skła da ło się z człon ków
wol nych od wszel kiej pla my wad” (PL 91,401 B; CCL 119 A,13).

251 Wj 25,10; Wj 37,1; Pwt 10,3; Iz 40,20: drew no ... nie próch nie ją ce.
m Z Glossa na 1 Kor 11,29 (PL 191,1647 C-D), gdzie Mistrz zależy od Glossa Gilberta do

te go uryw ka (rkp Flo ren cja, Lau ren ti nus Pl. 12.d.2, kar ta 73b; zo bacz ta kże: A. M. Land graf,
Com men ta rius Por re ta nus in pri mam epi sto lam ad Co rin thios, w Stu di e te sti 117, s. 202,
przy pis 186).

252 Ser mo 71, roz dział 11, n. 17 (PL 38,453).
253 Ser mo Mai 129, n. 1 (PLS 2,519).



bo wiem nie god nie przyj mu je”; lecz „miesz kać w ni m254 i mieć go w so bie
miesz ka ją ce go.” „Du cho wo bo wiem spo ży wa,255 kto trwa w jed no ści Chry -
stu sa i Ko ścio ła, któ rą ozna cza sa kra ment.” – Au gu styn w księ dze Sen -
ten tiae Pro spe ri: „Kto bo wiem nie zga dza się z Chry stu sem,256 ani cia ła
Chry stu sa nie spo ży wa, [287] ani je go krwi nie pi je, cho ciaż sa kra ment tak
wiel kiej rze czy co dzien nie ku są do wi przyj mu je.”

2.n Au gu styn w księ dze De re me dio po eni ten tiae. Au gu styn od róż-
nia jąc du cho we spo ży wa nie od sa kra men tal ne go, po wia da:257 „Po co go tu -
jesz ząb i żo łą dek? Wierz, a spo ży łeś.” „Wie rzyć bo wiem w nie go,258 to jest
spo ży wać chleb i wi no. Kto w nie go wie rzy, ten go po ży wa.” – Au gu styn,
De ver bis Evan ge lii. Rów nież:259 „Ja kim spo so bem Chry stus ma być po -
ży wa ny? Ja kim spo so bem sam po wie dział:260 Kto po ży wa cia ło mo je 
i pi je krew mo ją, we mnie miesz ka, a ja w nim. Je że li we mnie miesz ka, 
a ja w nim, wte dy [spo ży wa, wte dy] pi je; kto zaś nie miesz ka we mnie ani
ja w nim, cho ciaż przyj mu je sa kra ment, na by wa wiel ką mę czar nię.”

3.o Au gu styn, De sa cra men tis fi de lium. Ta kże:261 „Niech nikt nie
wątpi, że wte dy ka żdy sta je się uczest ni kiem cia ła i krwi Pa na, kie dy sta je
się człon kiem Chry stu sa; i nie wy ob cu je się ze wspól no ty te go chle ba i kie -
li cha, na wet je śli za nim ten chleb spo ży je i kie lich wy pi je, od szedł by z tego
świa ta, bę dąc w jed no ści cia ła Chry stu so we go: bo nie jest po zba wio ny do -
bro dziej stwa te go sa kra men tu, kie dy znaj du je się w tym, co ten sa kra ment
ozna cza. W tym bo wiem sa kra men cie dał nam cia ło i krew swo ją; czym 
i nas sa mych uczy nił, bo i my cia łem je go uczy nie ni je ste śmy.

4. Rów nież:262 „Kto nie zga dza się z Chry stu sem, nie spo ży wa cia ła je go,
ani je go krwi, cho ciaż sa kra ment tak wiel kiej rze czy co dzien nie przyj mu je,
so bie ku są do wi.”
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254 Au gu styn, In Io an nem, roz pra wa 26, n. 18: „W koń cu już wy kła da ... co to jest spo -
ży wać je go cia ło i pić je go krew: Kto po ży wa cia ło mo je i pi je krew mo ją, we mnie mieszka,
a ja w nim [J 6,56]. To więc jest: spo ży wać ten po karm i pić ów na pój, miesz kać w Chry stusie
i mieć go w so bie miesz ka ją ce go” (PL 35,1614; CCL 36,268).

255 Glos sa or di na ria na 1 Kor 11,29 (rkp „m” kar ta 58c; u Mi ko ła ja z Li ry, VI,512c).
256 Nu mer 341 (PL 45,1890; 51,481 C).
n Pierwsza i druga powaga, jak wynika z rubryki, z Decretum Gracjana, de consecratione,

Dystynk cja 2, rozdział 47 (1331); ostat nia z rozdziału 46.
257 Bez wzglę du na ru bry kę, któ ra jest Gra cja na, źró dłem jest ra czej; In Io an nem roz -

pra wa 25, n. 12 (PL 35,1602; CCL 36,254). 
258 Ta mże, roz pra wa 26, n. 1 (1607; 260).
259 Dal szy ciąg tej sa mej Ser mo Mai 129, n. 3 (PLS 2,519).
260 J 6,55.
o Z Glos sa na 1 Kor 10,17 (PL 191,1624 C -D); lecz skąd Mistrz za czerp nął, nie wie my.

Nie ma u Flo ru sa; dwa ra zy wy stę pu je pod in ny mi ru bry ka mi i w po sta ci tro chę ró żnej, 
w Decretum Gracjana, de consecratione, Dystynkcja 2, rozdział 36 (1326) oraz Dystynkcja 4,
rozdział 131 (1404).

261 Ser mo 229: De sa cra men tis fi de lium (PL 38,1103).
262 Po wtó rzo na jest ta sa ma po wa ga, jak wy żej na koń cu nu me ru 1.



[288] Roz dział 2p (56).

1.r O błę dzie nie któ rych, co mó wią, że cia ło Chry stu sa przyj mo wa -
ne jest tyl ko przez do brych. Te sło wa i in ne te go ro dza ju, gdzie mo wa 
o spo ży wa niu du cho wym, nie któ rzy czy ta jąc przy tę pio nym ser cem, spo -
wici są ciem no tą błę du tak da le ce, że ośmie li li się rzec, iż cia ło i krew
Chrystu sa przyj mo wa ne są tyl ko przez do brych, a nie przez złych. – Lecz
nie wąt pli wie utrzy my wać na le ży, że przez do brych przyj mo wa ne jest nie
tyl ko sa kra men tal nie, lecz i du cho wo; przez złych zaś tyl ko sa kra men tal -
nie, to zna czy tyl ko pod sa kra men tem: mia no wi cie pod wi dzial ną po sta cią
przyj mu je się cia ło Chry stu sa wzię te z Dzie wi cy i krew za nas wy la ną, lecz
nie mi stycz ne, któ re jest tyl ko do brych. Cze go do wo dzi się po ni ższy mi
świa dec twa mi:

2.s Grze gorz w księ dze: IV Dia lo go rum. Grze gorz po wia da:263 „Jest
wpraw dzie w grzesz ni kach i nie god nie przyj mu ją cych praw dzi we cia ło
Chry stu sa i praw dzi wa krew, lecz przez isto tę, a nie przez zbaw cze dzia ła -
nie.” – Au gu styn, De ver bis Evan ge lii. Rów nież Au gu styn:264 „Wie lu nie -
god nie przyj mu je cia ło Pa na, o któ rych Apo stoł mó wi:265 Kto kol wiek je ten
chleb i pi je kie lich Pań ski nie god nie, sąd so bie je i pi je.” – Au gu styn, Super
Io an nem: „Przez co po ucza ni je ste śmy,266 jak trze ba strzec się: źle przyj mo -
wać do bro. Oto bo wiem sta ło się zło, gdy źle przyj mu je się do bro. Tak jak
na od wrót Apo sto ło wi sta ło się do bro. gdy do brze przyj mu je się zło, mia -
no wi cie gdy bo dziec Sza ta na 267 cier pli wie jest zno szo ny.” Więc „i zło 268 po -
ma ga [289] do brym, jak anioł sza ta na Paw ło wi, a świę te prze szka dza złym:
do brym jest ku zba wie niu, złym ku są do wi. Dla te go Kto kol wiek je ten chleb
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p Roz dzia ły 2-3. Czę ścio wo już w Glos sa Mi strza na 1 Kor 11,25 (PL 191,1643 A – 1644
A), czy li w roz pra wie pier wot nej, za gad nie nie 6, n, 13, 17-21); oraz przed Mi strzem w Glossa
or di na ria do te go uryw ka, (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,50c, 51a; rkp „l” kar ta 58a): „Po tem na leży
zo ba czyć, czy przez do brych i złych cia ło i krew Chry stu sa jest przy ję te”. Lecz za raz w roz -
pra wie (n. 14-16) włą cza Mistrz dru gie za gad nie nie, któ re ba da ne jest w 2 roz dzia le na stęp -
nej Dys tynk cji: „Jed nak przed tem trze ba wy ka zać, że praw dzi we cia ło Chry stu sa jest na
oł ta rzu...”.

r Nie wi dać ko mu to się sprze ci wia; jed no zna leź li śmy, że nie ja ki Ger land zga nio ny
został przez Hu go na Me tel lu sa (PL 188,1273 C -D); gdzie Hu go idzie za swo im mi strzem
Anzel mem z La on (zo bacz: O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V,28n).

s Pierw sze po wa gi z tej sa mej roz pra wy, n. 17-18; ostat nia z Glos sa na 1 Kor 11,26 (PL
191,1646 B).

263 Ra czej Lan frank, De cor po re et san gu ine Do mi ni, roz dział 20 (PL 150,436 D), po
słowach Grze go rza przy to czo nych z: Dia lo gi, IV,59 (PL 77,428 A).

264 Ser mo Mai 129, n. 1 (PLS 2,519).
265 1 Kor 11,27 i 29.
266 Roz pra wa 62, n. 1 (PL 35,1801n; CCL 36,483).
267 Zo bacz 2 Kor. 12,7.
268 Po łą czo ne z Au gu sty na to sa mo miej sce oraz roz pra wa 6, n. 15 (PL 35,1432; CCL

36,61).



i pi je kie lich Pań ski nie god nie, sąd so bie je i pi je: nie dla te go, że ta rzecz
jest zła, lecz po nie waż zły źle przyj mu je to, co jest do bre.

3.t Te nże:269 „Ktoś przyj mu jąc nie god nie cia ło Chry stu sa, nie po wo duje,
że po nie waż jest zły, złe jest to, co przyj mu je; al bo po nie waż przyj mu je nie
ku zba wie niu, ni cze go nie przyj mu je. Cia ło bo wiem i krew Pa na by ła nie -
mniej w tych, do któ rych Apo stoł rze cze: Kto kol wiek je nie god nie” itd. –
Tymi i wielu innymi jawnie wykazuje się, że nawet przez złych przyjmowane
jest cia ło i krew Chry stu sa, lecz sa kra men tal nie, a nie du cho wo.

Roz dział 3v (57).

1. O zna cze niu nie któ rych słów. We dług tych dwóch spo so bów
pojmo wa nia trze ba roz ró żniać zna cze nie nie któ rych słów nie ja sno po wie -
dzia nych. 

2. Mó wi bo wiem Au gu styn:270 „Do bry przyj mu je sa kra ment i rzecz sa -
kra men tu, zły zaś sa kra ment a nie rzecz.” – Sa kra men tem tu zwie cia ło
Chry stu sa wła sne z Dzie wi cy wzię te; rze czą zaś, du cho we cia ło Chry stu sa.
Do bry więc przyj mu je oby dwa cia ła Chry stu sa, zły zaś tyl ko sa kra ment, to
jest cia ło Chry stu sa pod sa kra men tem, a nie rzecz du cho wą.

3. Rów nież:271 „Nie spo ży wa ją cy spo ży wa, a spo ży wa ją cy nie spo ży wa”:
po nie waż „nie spo ży wa ją cy sa kra men tal nie, cza sem spo ży wa du cho wo”, 
i na od wrót. – Grze gorz. A ci, któ rzy spo ży wa ją du cho wo, mó wi się, że
przyj mu ją „praw dę 272 cia ła i krwi”, po nie waż „ma ją sa mo dzia ła nie, to jest
od pusz cze nie grze chów.” – Grze gorz. O to [290] zda je się pro sić, gdy
mówi się:273 „Niech do ko na ją w nas, Pa nie, pro si my, two je sa kra men ty to,
co za wie ra ją: by śmy to, co obec nie czy ni my pod po sta cią, przy ję li w praw -
dzie rze czy”. Praw dą rze czy na zy wa sa mo dzia ła nie; jak by: spraw przez te
sa kra men ty, by śmy, jak przyj mu je my cia ło Chry stu sa sa kra men tal nie, tak
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t Tekst jest u Flo ru sa na 1 Kor 11,29 (383), a nie tu w Glos sa Mi strza. Mo że znaj du je
się w ja kiejś Glos sa Mi strza, jesz cze nie zna nej, do J 13,27?

269 Au gu styn, De bap ti smo con tra Do na ti stas, V, roz dział 8, n. 9 (PL 43,181; CSEL
51,270).

v Za le ży czę ścio wo od tej sa mej Glos sa, czy li roz pra wy, n. 19-21.
270 Nie znaj du je się do słow nie u Au gu sty na; zo bacz wy żej, roz dział 2, n. 2.
271 Zno wu nie znaj du je się po za Glos sa Mi strza (jak ni żej, w in nych przy pi sach).
272 Sło wa są Lan fran ka, De cor po re et san gu ine Do mi ni, roz dział 20: „Cho ciaż nie któ rzy

z praw do po do bień stwem wy kła da ją, że w tym miej scu [cho dzi o J 14,21: A kto mnie 
mi łuje...; oraz Ps 90,16: i oka żę mu zba wie nie mo je] praw dą cia ła i krwi jest sa mo ich dzia -
ła nie, to zna czy grze chów od pusz cze nie” (PL 150. 436 C). O imie niu Grze go rza zo bacz
wyżej, roz dział 2, n. 2.

273 Mo dli twa po Ko mu nii w mszy Su chych Dni wrze śnio wych, w Sa cra men ta rium 
Grego ria num (PL 78,142 C -D; wyd. L. C. Mohl berg, n. 1051, s. 161). O wpły wie tej mo -
dli twy na spo ry o Eu cha ry stię, zo bacz: J. de Montc los, Lan franc et Béren ger, 574 (sko ro -
widz).



przy ję li du cho wo. – Grze gorz. Al bo „pro si ka płan,274 by Chry stus, któ ry
teraz pod po sta cią chle ba i wi na jest przyj mo wa ny, kie dyś zo stał przy ję ty
jaw nym wi dze niem, jak jest w isto cie Bó stwa.” – Wia do mo więc, że przez
do brych i złych przyj mo wa ne jest cia ło Chry stu sa, lecz przez do brych na
zba wie nie, przez złych na zgu bę.275

DYS TYNK CJA Xx

Roz dział 1 (58).

1. O błęd no wier stwie in nych, któ rzy mó wią, że cia ło Chry stu sa jest
na oł ta rzu tyl ko w zna ku. Są też in ni, prze kra cza ją cy sza leń stwo po przed -
nich, któ rzy mie rząc moc Bo ga na spo sób rze czy przy ro dzo nych, bar dziej
zu chwa le i groź nie za prze cza ją praw dzie, twier dząc, że na oł ta rzu nie ma
cia ła, al bo krwi Chry stu sa, i że sub stan cja chle ba i wi na nie prze mie nia się
w sub stan cję cia ła i krwi; lecz Chry stus tak po wie dział:276 To jest cia ło moje,
jak Apo stoł rzekł:277 Ska łą był Chry stus.

Mó wią bo wiem, że tam cia ło Chry stu sa jest tyl ko w sa kra men cie, to jest
w zna ku; i tyl ko w zna ku jest przez nas spo ży wa ne.

2. Au gu styn na Psalm 54. Bio rą oni spo sob ność błą dze nia ze słów
Praw dy, skąd „pierw sze błęd no wier stwo wzię ło się w uczniach [291] Chry -
stu sa. Gdy bo wiem po wie dział:278 Je śli nie bę dzie cie je dli cia ła Sy na Czło -
wie cze go i nie bę dzie cie pi li krwi je go, nie bę dzie cie mieć ży wo ta w so bie.
Oni nie poj mu jąc rze kli:279 Twar da jest ta mo wa i któż jej słu chać mo że?
I ode szli wstecz”. „Gdy zaś oni ode szli,280 po uczył dwu na stu, któ rzy po zo -
sta li:281 Duch jest, po wia da, któ ry oży wia; cia ło na nic się nie zda, Sło wa,
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274 Po praw nie Lan frank, De cor po re et san gu ine Do mi ni, roz dział 20 (PL 150,436 B;
zobacz: J. de Montc los, 314).

275 Zo bacz: Au gu styn, In Io an nem, roz pra wa 6, n. 14 (PL 35,1432; CCL 36,61).
x Do ty czy błęd no wier stwa Be ren ga riu sza z To urs; zo bacz: J. de Montc los, Lan franc 

et Béren ger. La con tro ver se eu cha ri sti que du XIe siècle (SSL 37), Leu ven 1971, zwłasz cza
stro ny 1-245. – Roz dział 1, n. 1: Zo bacz: Hu go ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, II,8,
roz dzia ły 6-7 (PL 176,465 C – 467 B); oraz Sum ma sen ten tia rum, VI,5 (PL 176,142 A), skąd
pew ne sło wa. – Nu mer 2: z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynk cja 2, rozdział 44
(1330). – Nu mer 3. Pierw sza po wa ga z rozdziału 44 § 1; dru ga z Sum ma sen ten tia rum, VI,9
(PL 176,146 A). – Nu mer 4. Po wa gi przy pi sa ne tu Au gu sty no wi spo rzą dzo ne są z De cre tum
Gra cja na, de con se cra tio ne, dys tynk cja 2, rozdział 45 (1330 n).

276 Mt 26,26.
277 1 Kor 10,4.
278 J 6,54-55.
279 J 6, 61 oraz 67.
280 Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum 98,5, n. 9 (PL 37,1265; CCL 39,1386).
281 J 6,64.



któ re wam po wie dzia łem, du chem i ży wo tem są.” „Po ję li ście du cho wo?282

Du chem i ży wo tem są. Po ję li ście cie le śnie? Tak są też du chem i ży wo tem,
lecz nie są dla cie bie.” „Du cho wo poj muj cie,283 co wam po wie dzia łem: nie
to cia ło, któ re wi dzi cie, bę dzie cie spo ży wa li i pi li tę krew, któ rą ma ją wylać,
którzy mnie ukrzyżują. Poleciłem wam pewien sakrament; duchowo pojęty
oży wi was”, cia ło na nic się nie zda.284

3. Są jesz cze i in ne słu żą ce za rze wiem ich sza leń stwu. – Au gu styn,
Super Psal mum 54. Mó wi bo wiem Au gu styn:285 „Do pó ki świat się nie
skoń czy, Pan jest w nie bie; ale jed nak ta kże tu Pan praw dą jest z na mi. Ciało
bo wiem, w któ rym zmar twych wstał, mo że być w jed nym miej scu; praw da
zaś je go wszę dzie jest roz la na.” – Su per Io an nem. Rów nież:286 „Jed na
osoba jest Bóg i czło wiek, wszę dzie przez to, że jest Bo giem, w nie bie przez
to, że jest czło wie kiem.” – Chry stus też po wie dział:287 Ubo gich bo wiem
zawsze wśród sie bie ma cie, a mnie nie za wsze ma cie. – Tych i in nych
używa ją wspo mnia ni błęd no wier cy w po świad cza niu swe go błę du.

4. Wy ja śnie nie po wy ższych. Na le ży przyj mo wać to na tej sa mej za sa -
dzie. Nie prze czy się tym bo wiem, że praw dzi we cia ło Chry stu sa przyj mo -
wane jest przez wier nych na oł ta rzu, lecz Praw da po uczy ła tym Apo sto łów,
a w nich nas, że jej cia ło nie ro ze rwa ne na ka wał ki, jak są dzi li tam ci
uczniowie, któ rzy [292] wstecz ode szli,288 lecz ca łe; i nie w ludz kiej po sta -
ci wi dzial nie, lecz pod po sta cią chle ba i wi na nie wi dzial nie, cia ło i krew
nam da. – Au gu styn w Epi sto la ad Ire na eum. To zna cze nie Au gu styn
umac nia mó wiąc:289 „To sa mo za iste i nie to sa mo cia ło, któ re by ło wi dzia -
ne, jest spo ży wa ne; to sa mo nie wi dzial nie, nie to sa mo wi dzial nie.” Ta kże:
„Chociaż trze ba je wi dzial nie spra wo wać, trze ba jed nak nie wi dzial nie je
poj mo wać.”
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282 Au gu styn, In Io an nem, roz pra wa 27, n. 6 (PL 35,1618; CCL 36,273).
283 Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum 98, n. 9 (PL 37,1265; CCL 39,1386).
284 J 6.64.
285 Cho ciaż pod tą ru bry ką znaj du je się w De cre tum Gra cja na (ni żej), w rze czy wi sto ści:

In Io an nem, roz pra wa 30, n. 1 (PL 35,1632; CCL 36,289).
286 Ra czej: Epi sto la 187 (ad Dar da num), roz dział 3, n. 10 (PL 33,836; CSEL 57,80n).
287 Mt 26,11; Mk 14,7; J 12,8. Zo bacz: Au gu styn, In Io an nem 12,8, roz pra wa 50, n. 12-13

(PL 35,1762n;, CCL 36,438s).
288 Jak wy żej w nu me rze 2.
289 Tak Gra cjan (ni żej) z ru bry ką. O ile zaś na le ży roz ró żnić, jak się zda je, mię dzy pewną

glo są Lan fran ka a sa mym tek stem Au gu sty na, zo bacz: Enar ra tio in Psal mum 98,5, n. 9,
gdzie końcowa część tekstu: „Pojmuj duchowo, co powiedziałem: nie to ciało, które widzicie,
bę dzie cie spo ży wa li, i pi li tę krew, któ rą wy le ją, któ rzy mnie ukrzy żu ją. Pe wien sa kra ment
wam po le ci łem; du cho wo po ję ty was oży wi. Cho ciaż trze ba wi dzial nie go spra wo wać, trzeba
jed nak nie wi dzial nie poj mo wać” (PL 37,1265; CCL 39,1386). Na stęp nie zo bacz: Lan frank,
Li ber de cor po re et san gu ine Do mi ni, roz dział 18: „To sa mo za iste, co do isto ty oraz właści -
wo ści i mo cy praw dzi wej na tu ry; nie to sa mo zaś, je że li spoj rzysz na wy gląd chle ba i wi na”;
do cze go od no si się ni żej, pod ko niec roz dzia łu: „... ja w wy zna niu wia ry krót ko umie ści -
łem, mia no wi cie, iż cia ło jest to sa mo i nie to sa mo” (PL 150,430 C, wresz cie 434 A).



5. Że cia ło Chry stu sa zwie się nie wi dzial ne. Tak rów nież na le ży poj -
mo wać, że cia ło Chry stu sa jest „w jed nym miej scu”, mia no wi cie wi dzial nie
w po sta ci ludz kiej; praw da zaś je go, to jest Bó stwo, jest wszę dzie; praw da
ta kże je go, to jest praw dzi we cia ło, na ka żdym oł ta rzu jest, gdzie kol wiek
się od pra wia. Tak rów nież to na le ży poj mo wać:290 Ubo gich za wsze wśród
sie bie ma cie, mnie nie za wsze ma cie: we dług cie le snej obec no ści mia no -
wi cie, w któ rej z ni mi się ob ra cał. – Po dob nie „przez to, że czło wie kiem
jest, w nie bie jest”: mia no wi cie wi dzial nie; nie wi dzial nie zaś jest na oł ta -
rzu, po nie waż nie w po sta ci ludz kiej się uka zu je, lecz okry ty po sta cią chle -
ba i wi na. Stąd też nie wi dzial ne zwa ne jest je go cia ło, któ re jest na oł ta rzu
praw dzi wie, ale po nie waż nie uka zu je się we wła snej po sta ci, zwie się nie -
wi dzial ne.

6. Au gu styn w księ dze Sen ten tiae Pro spe ri. Po wia da bo wiem Au gu -
styn:291 „To jest, co mó wi my, co wszel ki mi spo so ba mi po twier dzić usi -
[293] łu je my, że ofia ra Ko ścio ła skła da się z dwoj ga: wi dzial nej po sta ci
pier wot nych sub stan cji oraz nie wi dzial ne go cia ła i krwi Pa na na sze go Jezu -
sa Chry stu sa; sa kra men tu i rze czy sa kra men tu, to jest cia ła Chry stu sa. Jak
oso ba Chry stu sa skła da się z Bo ga i czło wie ka, po nie waż Chry stus jest
praw dzi wym Bo giem i czło wie kiem; bo ka żda rzecz za wie ra w so bie na tu -
rę i praw dę tych rze czy, z któ rych się skła da. Ofia ra Ko ścio ła zaś skła da się
z dwoj ga: sa kra men tu i rze czy sa kra men tu, to jest cia ła Chry stu sa; to sa mo
cia ło Chry stu sa jest prze to sa kra men tem i rze czą sa kra men tu.” – Oto rzekł,
iż cia ło Chry stu sa jest nie wi dzial ne, po nie waż po sta cią chle ba okry te, przyj -
mo wa ne jest i do ty ka ne. I to sa mo cia ło po wie dział, że jest sa kra men tem 
i rze czą, skąd po twier dza się, co wy żej po wie dzie li śmy.292

7. Te nże ta mże. Po tem do dał,293 co bar dziej po ru sza czy tel ni ka: „Ciało,
po wia da, jest je go, któ re po sta cią chle ba okry te przyj mu je my w sa kra men -
cie; i krew je go, któ rą pod po sta cią i smakiem wi na pi je my. Cia ło mia no -
wi cie jest sa kra men tem cia ła, a krew jest sa kra men tem krwi: cia łem oraz
krwią, oboj giem nie wi dzial nym, poj mo wa nym, du cho wym, ozna czo ne jest
cia ło Chry stu sa wi dzial ne i do ty kal ne, peł ne ła ski i Bo skiej wy so ko ści.”

8.y Ja kie jest zna cze nie po wy ższych. Zważ tu sta ran nie, że Au gu styn
po słu gu je się pew ną prze no śnią, w któ rej rze czy ozna cza ją ce zwy kły otrzy -
my wać na zwy tych, któ re ozna cza ją. Tu bo wiem wi dzial na po stać chle ba
zwie się mia nem cia ła, a wi dzial na po stać wi na mia nem krwi. Nie wi dzialne
zaś i poj mo wa ne zwie się cia ło Chry stu sa, po nie waż we dług tej po sta ci nie
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290 Mt 26,11; Mk 14,7; J 12,8. Zo bacz: J. de Montc los, Lan franc et Béren ger, 306 oraz
347-348.

291 Ra czej Lan frank, Li ber de cor po re et san gu ine Chri sti, roz dział 10 (PL 150,421 B -C).
292 W Dys tynk cji VIII, roz dzia le 7, n. 1-2.
293 Nie co ni żej, roz dział 14 (PL 150,423 D – 424 A).
y Nie mal wszyst ko co do li te ry z Sum ma sen ten tia rum, VI,7 (PL 176,144 B -C), jak zazna -

cza N. M. Häring (ta mże 74). – Nu mer 9: Zno wu z De cre tum Gra cja na, roz dział 48, § 2
(1332). – Nu mer 10: Zo bacz. Glos sa Mi strza na 1 Kor 10,16 (PL 191,1623 D).



wi dzi się cia ła, lecz poj mu je; tak i krew. Cia ło więc nie wi dzial ne zwie się
sa kra men tem cia ła wi dzial ne go, po nie waż po stać chle ba, zgod nie z któ rą
nie wy glą da jak cia ło, jest sa kra men tem cia ła wi dzial ne go: po nie waż ciałem
nie wi dzial nym, czy li po sta cią, zgod nie z któ rą cia ło Chry stu sa nie wy glą da
jak cia ło, ozna cza cia ło Chry stu sa, któ re jest wi dzial ne i do ty kal ne, kie dy
uka zu je się we wła snej po sta ci. Tak na le ży przy jąć i o krwi.

9. Że tak na le ży poj mo wać, umac nia in ny mi sło wa mi Au gu sty na.
To zna cze nie umac nia Au gu styn,294 wy ja śnia jąc jak po wy ższe ro zu - [294]
mieć na le ży, (bo wy ra ził nie ja sno), mó wiąc da lej: „tak chle bem zwie się
ciało Chry stu sa, cho ciaż na praw dę jest sa kra men tem cia ła Chry stu so we go,
któ re jest na krzy żu, tak jak ta ofia ra, któ ra do ko nu je się rę ka mi ka pła na,
na zy wa na jest mę ką Chry stu sa: nie w praw dzie rze czy, lecz przez ozna cza -
ją cą ta jem ni cę, i jak sa kra ment wia ry na zy wa się wia rą.

10. Wy star cza ją co od po wie dzia no błęd no wier czym za rzu tom tych,
którzy prze czą, że praw dzi we cia ło Chry stu sa jest na oł ta rzu, a chleb 
w ciało, al bo wi no w krew, mi stycz nym uświę ce niem się prze mie nia,
mówiąc:295 „Któż ośmie li się jeść swe go Pa na?” Kto też ośmie li się mó wić,
że co dziennie for mu je się cia ło Chry stu sa z ma te rii lub sub stan cji, któ ra
nie by ła cia łem Dzie wi cy?

Roz dział 2z (59).

1. Po wa ga mi do wo dzi, że praw dzi we cia ło Chry stu sa jest na oł ta -
rzu i w nie chleb się prze mie nia. Te i tym po dob ne oni za rzu ca ją, idąc
w Bo żej ta jem ni cy za pra wem na tu ry. Ich prze wrot ność od pie ra ją po ni ższe
świa dec twa.

2. Praw da bo wiem mó wi:296 Bierz cie, to jest cia ło mo je.
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294 To zna czy Lan frank, Li ber de cor po re, roz dział 14 (PL 150,425 A). W pe wien spo sób
od no si się do Au gu sty na, Epi sto la 98 (ad Bo ni fa cium), n. 9: „Czyż nie raz ofia ro wa ny został
Chry stus sam w so bie, a jed nak w sa kra men cie ... ka żde go dnia lu dom jest ofia ro wa ny ...?
Gdy by bo wiem sa kra men ty nie mia ły ja kie goś po do bień stwa tych rze czy, któ rych są sa kra -
men ta mi, w ogó le nie by ły by sa kra men ta mi. Z te go zaś po do bień stwa za zwy czaj bio rą także
na zwy tych rze czy. Jak więc w pe wien spo sób sa kra men tem cia ła Chry stu so we go jest cia ło
Chry stu sa, sa kra men tem krwi Chry stu so wej jest krew Chry stu sa, tak sa kra men tem wia ry
jest wia ra” (PL 33,363n; CSEL 34-II,530n).

295 Wy po wiedź Au gu sty na z Ser mo Mai 129, n. 1 (PLS 2,519).
z Roz dział 2. – Nu mer 3: Z De cre tum, Gra cja na, de con se cra tio ne, Dys tynk cja 2, roz dział

69, § 2 (1340); czę ścio wo już w Glos sa na 1 Kor 11,25 czy li do n. 15 roz pra wy pier wot nej,
z Sum ma sen ten tia rum, VI,5 (PL 176,142 A -B). – Nu mer 4: Pierw sza po wa ga z De cre tum
Gra cja na, ta mże, roz dział 69, § 3 (1340); dru ga, po ko niec te goż § 3. – Nu mer 5: Po now nie
z De cre tum Gra cja na, roz dział 41 (1328). – Nu mer 6: Obie po wa gi już z pew ną zmia ną
tamże, roz dział 55 (1334, 1335). – Nu mer 7: Z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne,
Dystynk cja 2, roz dział 72 (1342). – Nu mer 8. Z Sum ma sen ten tia rum, VI,5 (PL 176,142 B),
ra czej niż z Der cre tum Gra cja na, ta mże, roz dział 35 (1325); skąd w Glos sa na 1 Kor 11,25
(PL 191,1643 B) czy li w n. 16 wstęp nej roz pra wy.

296 Mt 26,26.



3. Ambroży w księdze De sacramentis. Również Ambroży:297 „Jeśli tyle
zna czy ła mo wa Elia sza,298 że ogień z nie ba zstą pił, czy mo wa Chry stu sa nie
bę dzie ty le zna czy ła, by sub stan cje prze mie nia ła? O dzie łach ca łe go świa ta
czy ta się:299 Al bo wiem on rzekł i uczy nio ne są itd. Mo wa więc, która mogła
z nicości uczynić to, czego nie było, nie może tego, co jest, przemienić w to,
czym nie by ło? Bo nie mniej jest dać niż prze mie nić rze czom nowe na tury”.

4. Am bro ży. Rów nież:300 „Je że li szu ka my po rząd ku, nie wia sta zwy kła
ro dzić po zbli że niu z mę żem. Ja sne jest prze to, że po za po rząd kiem przy -
ro dy Dzie wi ca [295] zro dzi ła. I to co spra wu je my cia ło, jest z Dzie wi cy.
Dla cze go szu kasz tu po rząd ku przy ro dy w cie le Chry stu sa, sko ro po za przy -
ro dą jest to na ro dze nie z Dzie wi cy?” – Ta kże:301 „Przed bło go sła wień stwem
in na po stać jest zwa na; po uświę ce niu ozna cza cia ło. Przed uświę ce niem
co in ne go się mó wi; po uświę ce niu zwie się krwią. Ty mó wisz: Amen; to
zna czy: praw da. Co mo wa brzmi, uczu cie czu je.”

5. Au gu styn w księ dze Sen ten tiae Pro spe ri. Au gu styn też:302 „W po -
sta ci chle ba i wi na, któ re wi dzi my, rze czy nie wi dzial ne, to jest cia ło i krew,
czci my. I nie tak sa mo oce nia my te dwie po sta cie, jak przed uświę ce niem
oce nia li śmy, po nie waż wier nie wy zna je my, że przed uświę ce niem są chle -
bem i wi nem, co ufor mo wa ła przy ro da, po uświę ce niu zaś cia łem i krwią
Chry stu sa, co uświę ci ło bło go sła wień stwo.

6. Am bro ży w księ dze De sa cra men tis. Rów nież Am bro ży:303 „Na oł -
ta rzu przed świę ty mi sło wa mi jest zwy czaj ny chleb; kie dy do szło uświę ce -
nie, z chle ba sta je się cia ło Chry stu sa. Ja kim zaś spo so bem mo że to, co jest
chle bem, być cia łem Chry stu sa? Przez uświę ce nie, któ re do ko nu je się
mową Chry stu sa.” – Ta kże:304 „Je że li w mo wie Chry stu sa jest ta ka wiel ka
si ła, że by za czy na ły ist nieć te, któ rych nie by ło, o ileż bar dziej sku tecz na
jest, by ist nia ły te, któ re by ły, a w coś in ne go się zmie ni ły. I tak co by ło chle -
bem przed uświę ce niem, jest już po uświę ce niu cia łem Chry stu sa, po nie -
waż mo wa Chry stu sa zmie nia stwo rze nie. I tak z chle ba sta je się cia ło
Chry stu sa, a wi no z wo dą wla ne do kie li cha sta je się krwią, przez uświę ce -
nie nie biań skie go sło wa.

7. Au gu styn w pew nej mo wie O sło wach Ewan ge lii. Au gu styn też:305

„Jak przez Du cha Świę te go ca łe cia ło bez zbli że nia jest stwa rza ne, tak przez
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297 De my ste riis, roz dział 9, n. 52 (PL 16[1845]406 D – 407 A; CSEL 73,112).
298 Zo bacz: 4 Krl 1,14.
299 Ps 148,5.
300 Am bro ży, ta mże, n. 53 (407 A; 112).
301 Nu mer 54 (407 B; 113).
302 Ra czej Lan frank, De cor po re et san gu ine Chri sti, roz dział 13 (PL 150,423 C), wy ja -

śnia jąc sło wa Au gu sty na przez Be ren ga riu sza mu za rzu co ne, z De ca te chi zan dis ru di bus,
roz dział 26, n. 50 (PL 40,344n).

303 Księ ga IV, roz dział 4, n. 14 (PL 16,439 B – 440 A; CSEL 73,51n).
304 Ta mże, n. 15-17 i 19 (440 B – 441 A, 442 B; 52nn).
305 Bez wzglę du na ru bry kę sło wa są Pas cha zju sza Rad ber ta, De cor po re et san gu ine Do-

mini, rozdział 4, n. 1 (PL 120,1278 D – 1279 B; CCL-CM 16,28-29, linia 18-20, 37-39, 43-44).



te go sa me go z sub stan cji chle ba i wi na to sa mo cia ło i krew Chry stu sa jest
uświę ca ne. Cia ło Chry stu sa i praw dą jest i fi gu rą; praw dą, gdy cia ło Chry -
stu sa i krew mo cą Du cha z sub stan cji chle ba i wi na się sta je; fi gu rą zaś jest
to, co ze wnątrz się po strze ga.”

[296] 8. Eu ze biusz. Rów nież Eu ze biusz z Eme sy:306 „Nie wi dzial ny
kapłan sło wem swo im, ta jem ną mo cą, prze mie nia wi dzial ne stwo rze nia 
w sub stan cję cia ła i krwi swo jej.” – Z tych i wie lu in nych wia do mo, że praw -
dzi we cia ło i krew Chry stu sa są na oł ta rzu, a na wet ca ły Chry stus pod obu
po sta cia mi, i sub stan cja chle ba ob ra ca się w cia ło, a sub stan cja wi na 
w krew.

DYS TYNK CJA XIa

Roz dział 1 (60).

1.b O spo so bie prze mia ny. Je że li zaś py ta się, ja ka jest ta prze mia na,
czy po sta cio wa, czy sub stan cjal na, al bo in ne go ro dza ju, okre ślić nie star -
czam. Wiem, że nie jest po sta cio wa, po nie waż po sta cie rze czy, któ re by ły
przed tem, po zo sta ją i za pach i cię żar. – Nie któ ry m307 zda je się sub stan cjal -
na, mó wią cym, że sub stan cja tak ob ra ca się w sub stan cję, że ta istot nie staje
się tam tą. Z tym zna cze niem po wy ższe po wa gi zda ją się zga dzać.

2. Lecz te mu zda niu in ni tak się sprze ci wia ją: Je że li sub stan cja chle ba,
mó wią, al bo wi na, ob ra ca się sub stan cjal nie w cia ło al bo krew Chry stu sa,
codziennie jakaś substancja staje się ciałem albo krwią Chrystusa, którymi przed-
tem nie by ła; i dzi siaj jest ja kieś cia ło Chry stu sa, któ re go wczo raj nie by ło;
i codziennie powiększa się ciało Chrystusa i formuje z materii, z której w po-
czę ciu się nie sta ło.

Roz dział 2c (61).

1. Ja kim spo so bem mó wi się, że cia ło Chry stu sa jest spra wo wa ne
z substancji chleba. Można im odpowiedzieć w ten sposób: że nie dlatego
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306 Eu ze biusz Ga li kań ski, Ho mi lia XVII, n. 2 (CCL 101,196).
a Zo bacz: L. Hödl, Der Trans sub stan tia tions be griff in der scho la sti schen The olo gie 

des 12 Jahr hun derts, w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie va le 31(1964)230-259;
oraz: H. Jo ris sen, Die Ent fal tung der Trans sub stan tia tion sleh re bis zum Be ginn der Hoch -
scho la stik, Münster 1965, 25nn.

b Z Glos sa na 1 Kor 11,25 (PL 191,1644 B -C) czy li z pier wot nej roz pra wy, n. 24-26, pod
ru bry ką: Ja ka jest ta prze mia na.

307 Hu go no wi ze Świę te go Wik to ra, w De sa cra men tis, II,8,9 (PL 176,468); oraz au to -
rowi Sum ma sen ten tia rum, VI,4-5 (PL 176,141n).

c Nu mer 2: O po wa dze przy pi sa nej Au gu sty no wi zo bacz: N. M. Häring, A stu dy in the
Sa cra men to lo gy of Al ger of Liége, w Med. Stu dies 10(1958)53. Na stęp nie tro chę z Sum ma
sen ten tia rum, VI,4 (PL 176,141 B). – Nu mer 4. Po wa ga Au gu sty na z De cre tum Gra cja na,
de con se cra tio ne, Dystynk cja 2, roz dział 60 (1337). – Nu mer 7: Wraz z ru bry ką z De cre tum
Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynk cja 2, roz dział 74 (1344). – Nu mer 8: tam że, roz dział



mó wi się, iż cia ło Chry stu sa spra wo wa ne jest sło wem nie biań skim, po nie -
waż to cia ło w po czę ciu Dzie wi cy ufor mo wa ne cią gle jest for mo wa ne, lecz
po nie waż sub stan cja chle ba al bo wi na, któ ra przed tem nie by ła [297]
ciałem al bo krwią Chry stu sa, przez sło wo nie biań skie sta je się cia łem 
i krwią. I dla te go mó wi się, że ka pła ni spra wu ją cia ło i krew Chry stu sa,
ponie waż przez ich po słu gę sub stan cja chle ba sta je się cia łem, a sub stan -
cja wi na sta je się krwią Chry stu sa. Jed nak ni cze go nie do da je się do cia ła
al bo krwi Chry stu sa, ani nie zwięk sza się cia ło, al bo krew Chry stu sa.

2. Au gu styn w księ dze Sen ten tiae Pro spe ri: „Je że li zaś szu kasz spo -
so bu,308 ja kim to mo że się stać, od po wia dam krót ko: Ta jem ni ca wia ry może
być zba wien nie wie rzo na, nie mo że być zba wien nie ba da na.” Że więc nie
po więk sza się cia ło Chry stu sa przez prze mia nę chle ba w nie, ani krew 
z prze mia ny wi na, przy pi sać na le ży wo li i mo cy te go, kto to cia ło wy wiódł
z Dzie wi cy. Sub stan cja ta sta je się tam tą, bez jej po więk sze nia.

3. Jed nak nie któ rzy nie zga dza ją się, że sub stan cja chle ba kie dyś cia łem
Chry stu sa jest, cho ciaż cia łem Chry stu sa się sta je; jak mą ka sta ła się chle -
bem, a wo da sta ła się wi nem, a jed nak nie mó wi się: mą ka jest chle bem, 
i wo da jest wi nem. – In ni zaś zga dza ją się, że to co by ło chle bem i wi nem
po uświę ce niu jest cia łem i krwią; z te go jed nak nie wy ni ka, że chleb jest
cia łem Chry stu sa, al bo wi no jest krwią, po nie waż sub stan cja chle ba i wina,
gdy sta ła się cia łem al bo krwią Chry stu sa, nie jest sub stan cją chle ba al bo
wi na, lecz cia łem i krwią.

4. Dla te go wy da je się, że na le ży roz ró żnić. Gdy mó wi się: sub stan cja
chle ba, al bo to, co by ło chle bem, te raz jest cia łem Chry stu sa, (bo cia łem
Chry stu sa nie jest chleb trwa ją cy, lecz prze mie nio ny), to zna czy, czym stała
się, jest cia ło Chry stu sa. – I nie mó wi my, że sub stan cja chle ba, al bo wi na
jest ma te rią cia ła, al bo krwi, po nie waż nie z niej, jak z ma te rii, for mu je się
cia ło; lecz ona jest w nie for mo wa na i nim się sta je. – Au gu styn w księdze
De Trinitate. Stąd Augustyn:309 „Ciałem Chrystusa zwiemy to, co z płodów
zie mi wzię te i mi stycz ną mo dli twą uświę co ne, przyj mu je my na pa miąt kę
mę ki Pań skiej. Cho ciaż przez rę ce czło wie ka do pro wa dza ne jest to do tej
wi dzial nej po sta ci, aby by ło tak god nym sa kra men tem, uświę co ne jest
wyłącz nie przez nie wi dzial nie dzia ła ją ce go Du cha Bo że go.”

[298] 5. Twier dzą, iż rze czo ny chleb. Nie któ rzy zaś mó wią, że tak
nale ży poj mo wać ową prze mia nę, by pod ty mi przy pa dło ścia mi, pod któ -
ry mi przed tem by ła sub stan cja chle ba i wi na, po uświę ce niu by ła sub stancja
cia ła i krwi, tak jed nak, by ni mi nie by ła do tknię ta.310 I tak twier dzą, iż rze -
czo ny chleb prze cho dzi w cia ło Chry stu sa, po nie waż gdzie był chleb, te raz
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73 (1343). – Nu mer 9: być mo że skrót z te go sa me go roz dzia łu 73, § 2-3 (1343-1344); gdzie
rów nież w § 4 koń co we sło wa te goż roz dzia łu.

308 Ra czej Lan frank, De cor po re et san gu ine Chri sti, roz dział 10 (PL 150, 421 D).
309 Księ ga III, roz dział 4, n. 10 (PL 42,874; CCL 50,136).
310 Zo bacz ni żej: Dys tynk cja 12, roz dział 1.



jest cia ło Chry stu sa. – Je że li tak jest, co więc dzie je się z sub stan cją chle ba
i wi na? Oni mó wią, że al bo roz kła da się w ma te rię pierw szą, al bo spro wa -
dza do ni co ści.311

6. In ni zaś są dzi li, że sub stan cja chle ba i wi na tam po zo sta je, i ta mże jest
cia ło Chry stu sa i krew; i w tym zna cze niu mó wi się, że ta sub stan cja sta je
się tam tą, po nie waż gdzie jest ta, jest i tam ta (co jest dziw ne). I mó wią, że
ta sub stan cja chle ba, al bo wi na, jest sa kra men tem. – Lecz że nie ma tam
sub stan cji, jak tyl ko cia ło i krew Chry stu sa, ja sno do wo dzi się z po wy ższych
i po ni ższych.

7. Am bro ży. W księ dze De sa cra men tis. Mó wi bo wiem Am bro ży:312

„Chleb ten, któ ry przyj mu je my w ta jem ni cy, poj mu ję za iste ja ko ten, któ ry
rę ką Du cha Świę te go ufor mo wa ny zo stał w ło nie Dzie wi cy i ogniem mę ki
wy pie czo ny na oł ta rzu krzy ża. Chleba bo wiem aniel skie go po ży wał czło -
wiek.313 Dla te go po wia da:314 Jam jest chleb ży wy, któ ry z nie ba zstą pił;
oraz:315 Chle bem, któ ry ja dam, jest cia ło mo je za ży wot świa ta. Z tych
bo wiem dwóch zdań otwar cie da ne jest po jąć, że ten i ów chleb, to nie
dwa, lecz je den chleb i jed no cia ło bez wąt pie nia jed nym sta je się cia łem:
tym praw dzi wie, tym za iste, któ re wzię te jest z Dzie wi cy, któ re zmar twych -
wsta ło i do nie ba wstą pi ło.”

8. Grze gorz w Ho mi lia pas cha lis. Rów nież Grze gorz:316 „Któż z wier -
[299] nych mo że mieć wąt pli wość, że w tej go dzi nie ofia ry na głos ka płana
otwie ra ją się nie bio sa, w tej ta jem ni cy Chry stu sa obec ne są chó ry anio łów,
naj wy ższe łą czy się z naj ni ższym, coś jed ne go po wsta je z nie wi dzial nych 
i wi dzial nych?”

9. Te nże:317 „W tej sa mej chwi li i po ry wa ne jest do nie ba przez po słu gę
aniołów, aby połączyć z ciałem Chrystusa, i widziane jest przed oczami kapła-
na na oł ta rzu.” „Tak jak Bó stwo Sło wa ca ły wy peł nia świat,318 tak w wie lu
miej scach to cia ło jest uświę ca ne; a jed nak nie ma wie lu ciał Chry stu sa, lecz
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311 Po gląd ten od rzu ca Hu gon ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, II,8,9 (PL 176,468
B) oraz au tor Sum ma sen ten tia rum, VI, roz dział 5 (PL 176,142 C).

312 Tyl ko czę ścio wo i we dług zna cze nia znaj du je się w księ dze De my ste riis, roz dział 9,
n. 53: „I to cia ło, któ re spra wu je my, jest z Dzie wi cy ... Praw dzi we za iste cia ło Chry stu sa,
któ re by ło ukrzy żo wa ne, któ re by ło po grze ba ne, któ re zmar twych wsta ło i wstą pi ło do nieba”
(PL 16[1845]407 A; CSEL 73,112).

313 Zo bacz Ps 77,25.
314 J 6,51.
315 J 6,52.
316 Ra czej: Dia lo gi, IV, roz dział 58 (PL 77,425 D – 428 A). Błąd jest Gra cja na (ni żej), który

pod tą ru bry ką po łą czył dwie ró żne po wa gi Grze go rza, wraz z trze ma z roz pra wy De ce le -
bra tio ne mis sae Re mi giu sza z Au xer re, któ ry tę po wa gę Grze go rza od no si do Sup pli ces te
ro ga mus w Ka no nie Rzym skim (Ma xi ma bi blio the ca ve te rum pa trum, Lyon 16(1677)958
C; al bo w dzie łach przy pi sa nych Al ku ino wi, De di vi nis of fi ciis, roz dział 40, PL 101,1263 A).

317 Już pod imie niem Grze go rza: Te nże rów nież gdzieś in dziej, u Re mi giu sza (ta mże).
318 Sło wa Re mi giu sza, jak się zda je, nie co wy żej (wyd. Lyoń skie, 957 E -F; PL 101,1260 D

– 1261 A).



jed no cia ło i jed na krew. I dla te go czy ktoś wię cej, czy mniej stąd przyj muje,
wszy scy rów no przyj mu ją cia ło Chry stu so we jak naj peł niej.”

10. Po uświę ce niu więc nie ma tam sub stan cji chle ba, al bo wi na, chociaż
po sta cie po zo sta ją: jest bo wiem tam po stać chle ba i wi na, jak i za pach;
dlate go „co in ne go wi dzi się, co in ne go poj mu je.”319

Roz dział 3d (62).

Dla cze go pod in ną po sta cią. Pod in ną zaś po sta cią z trzech po wo dów
Chry stus cia ło i krew dał, a po tem przyj mo wać na ka zał: aby mia no wi cie
zasłu gę mia ła wia ra, któ ra jest o nie wi dzia nych:320 bo „nie ma za słu gi
wiara,321 któ rej ludz ki ro zum do star cza do świad cze nia.” – A ta kże dla te go,
by duch nie wzdra gał się te go, co wi dzi oko: (Grze gorz w Ho mi lia
pascha lis:) „bo nie ma my zwy cza ju 322 spo ży wać su ro we mię so i krew”. –
Au gu styn. Po nie waż więc „Chry stu sa po że rać zę - [300] ba mi się nie
godzi,323 w ta jem ni cy wia ry cia ło i krew” nam po wie rzył. – A ta kże dla te go,
by nie do wiar ko wie nie szy dzi li z wia ry. Stąd Au gu styn:324 „Nic bar dziej
rozum ne go, niż by śmy przyj mo wa li po do bień stwo krwi: by tak ani nie
brako wa ło praw dy, ani nie dzia ło się nic wy śmie wa ne go przez po gan, że
pi je my krew za bi te go czło wie ka.” – Am bro ży. By więc to się nie dzia ło,
oraz „by nie by ło ja kie goś prze ra że nia krwią,325 przyj mu jesz sa kra ment 
w po do bień stwie.” – Z po wy ższych już wy pły wa, dla cze go pod in ną po sta -
cią i dla cze go pod tą,326 ten sa kra ment Pan spra wo wał i usta no wił, by śmy
spra wo wa li.

Roz dział 4e (63).

1. Dla cze go pod dwie ma po sta cia mi. Lecz dla cze go przyj mu je się pod
dwiema postaciami, skoro i pod jedną i pod drugą z nich jest cały Chrystus?
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319 Au gu styn, Ser mo 272: Ad in fan tes, de sa cra men to PL 37,1247); u Re mi giu sza (957
F; 1261 B), da le ko z Flo ru sa z Lyonu, De expo si tio ne mis sae (PL 119,54 C).

d To sa mo za gad nie nie w Glos sa na 1 Kor 11,25 (PL 191,1641 D – 1642 A) czy li w pier -
wot nej roz pra wie n. 4, gdzie rów nież te sa me trzy przy czy ny są przed ło żo ne, któ re tu szerzej
na świe tlo ne są po wa ga mi wzię ty mi z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynk cja 2:
Grze go rza, roz dział 73 § 4 (1344); Au gu sty na, roz dział 72, §2 (1343); Am bro że go, roz dział
43 (1329).

320 Zo bacz wy żej, Księ ga III, Dys tynk cja 23, roz dział 2 oraz roz dział 7.
321 Grze gorz, In Evan ge lia, ho mi lia 26, n. 1 (PL 76,1197 C).
322 Sło wa są Re mi giu sza, w tej sa mej roz pra wie (wyd.: Lyon, 957 G; PL 101,1261 B).
323 Po praw nie: Pas cha zjusz Rad bert, De cor po re et san gu ine Do mi ni, roz dział 4 (PL

120,1277 C; CCL -CM 16,27).
324 Te nże sam Pas cha zjusz Rad bert, roz dział 13 (1315 B -C; 84).
325 De sa cra men tis, VI, roz dział 1, n. 3 (PL 16[1845]455 A; CSEL 73,73).
326 O tym wy żej, Dys tynk cja 8, roz dział 7, n. 2-4.
e Nu mer 1: Za gad nie nie już w Glos sa (1642 D), z po wa gą Am bro że go nie co wy żej

(1641 B -C), krót ko przed po cząt kiem roz pra wy, gdzie za gad nie nie znaj du je sie pod nu me -



By zo sta ło oka za ne, że przy jął ca łą na tu rę ludz ką, aby ca łą od ku pić. Chleb
bo wiem od no si się do cia ła, wi no do du szy; po nie waż wi no czy ni krew, 
w któ rej le ka rze mó wią, iż jest sie dzi ba du szy.327 Stąd więc w dwu po sta -
ciach spra wu je się, by przy ję cie du szy i cia ła w Chry stu sie, oraz uwol nie -
nie oboj ga w nas by ło ozna czo ne. – Su per Epi sto lam ad Co rin thios. Ma
bo wiem moc, jak po wia da Am bro ży,328 „obro ny cia ła i du szy, to co przyj -
mu je my: po nie waż cia ło Chry stu sa ofia ro wa ne jest na zba wie nie cia ła, krew
zaś za na szą du szę, jak prze do bra ził Mo jżesz:329 Cia ło, rze cze, za na sze
ciało jest ofia ro wa ne, krew zaś za du szę.”

[301] 2. Lecz jed nak pod obu po sta cia mi przyj mu je się, co ma moc do
oboj ga, po nie waż pod obu przyj mu je się ca łe go Chry stu sa. Ale gdy by pod
jed ną z nich tyl ko był przyj mo wa ny, ozna cza ło by to, że ma moc obro ny
jed ne go tyl ko z dwoj ga, to jest cia ła, al bo du szy, a nie oboj ga za rów no. Pod
obu jed nak po sta cia mi przyj mu je się ca łe go Chry stu sa; i nie wię cej pod
obu, ani mniej pod jed ną z nich tyl ko się przyj mu je. – Hi la ry: „Ta sa ma
bo wiem jest za sa da, jak mó wi Hi la ry,330 w cie le Chry stu sa, któ ra po prze -
dzi ła w man nie: o któ rej mó wi się:331 Ani kto wię cej na zbie rał, wię cej nie
miał, ani kto mniej na go to wał, miał mniej.

3. A cho ciaż pod obu po sta cia mi ca łe go Chry stu sa się przyj mu je, jed nak
prze mia na chle ba na stę pu je tyl ko w cia ło, a wi na tyl ko w krew. I nie trze -
ba mó wić o dwu sa kra men tach, lecz o jed nym, bo pod obu po sta cia mi to
sa mo się przyj mu je; I nie po wta rza się sa kra men tu, bo bło go sła wień stwa
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rem 4. – Nu mer 2: Mistrz po wra ca do Sum ma sen ten tia rum, VI,6 (PL 176,142 D – 143 A);
po wa gę zaś wziął z De cre tum Gra cja na, Dystynk cja 2, roz dział 78 (1346), gdzie da na jest
pod imie niem Hi la re go. – Nu mer 3 za le ży od tej sa mej Glos sa (1645) czy li od roz pra wy, n. 31.

327 Nie znaj du je my u le ka rzy; wśród teo lo gów mo żna za zna czyć te goż Pas cha zju sza, De
cor po re et san gu ine Do mi ni, roz dział 11 (1309 B; 75); mo żna do nie go do dać Ma ne gol da
z Lau ten bach w glos sae su per apo sto lum: „ni cze go nie zna le zio no we wszyst kich stwo rze -
niach, przez co bli żej du sza by ła by przed sta wio na, niż przez krew, któ ra zwie się sie dzi bą
du szy...”; te sło wa po wta rza An zelm z La on w swo jej lek cji o 1 Kor 10,16 (on giś przy pi sy -
wanej Anzelmowi Kantuaryjskiemu, pod tytułem Epistola de coena Domini, albo De corpore
et san gu ine Do mi ni; PL159,255 B). Zo bacz: O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V,143-153.

328 Am bro zja ster, In I Co rin thio rum 11,26 (PL 17[1845]243 B; CSEL 81-II,128).
329 Zo bacz: Kpł 17,11: Du sza cia ła we krwi jest; oraz Pwt 12,23: Tyl ko się te go strzeż,

abyś krwi nie jadł; bo krew ich jest za miast du szy.
330 Papieżowi Hilaremu (461-468) Gracjan przypisuje, jak niżej (zobacz: PL 58,31 C – 32

C). Pew ne po wi nio wac two ma z Eu ze biu szem z Eme sy, Ho mi lia XVII (de Pas cha VI), n. 4:
„O tym chle bie opo wia da daw na hi sto ria: Ani kto wię cej ... mniej, dla te go, że przy ję cie
świętej eu cha ry stii nie po le ga na wiel ko ści, lecz na mo cy” (CCL 101,200), któ ra to mo wa
wie le kroć znaj du je się gdzieś in dziej pod in ny mi imio na mi (zo bacz: Cla vis, n. 966, do mowy
16). Więk sze zaś po wi no wac two wy ka zu je z Pas cha zju szem Rad ber tem, De cor po re et san -
gu ine Do mi ni, XVII: „Je że li bo wiem w owej man nie nie biań skiej po prze dzi ła fi gu ra te go
sakramentu, zaiste i tej rzeczy zasada z tego otwarcie się okazuje, że powiedziano: Kto więcej
ze brał, nie wię cej, a kto mniej przy go to wał, nie mniej zna lazł” (PL 120,1324; CCL -CM
16,97). Co to zna czy, nie wie my.

331 Wj 16,18.



nie po wta rza się nad tą sa mą po sta cią. I nie na le ży skła dać w praw dzi wej
ofie rze in nych sub stan cji, bo z in nych nie mo że być uświę co ne cia ło i krew
Chry stu sa.

Roz dział 5f (54)

1. Dla cze go wo da jest do mie sza na. Wo dę zaś na le ży do mie szać do
wi na, po nie waż wo da ozna cza lud, któ ry zo stał od ku pio ny przez mę kę
Chry stu sa. – Pa pież Ju liusz:332 „Kie lich prze to Pań ski, zgod nie z przy ka -
zaniem ka no nów, z wo dy i [302] wi na zmie sza ny wi nien być ofia ro wa ny,
bo wi dzi my, że w wo dzie poj mu je się lud,333 w wi nie uka za na jest krew
Chry stu sa. Gdy więc w kie li chu do wi na mie sza się wo da, z Chry stu sem lud
się jed no czy i rze sza wie rzą cych do łą cza się do te go, w ko go wie rzy. To złą -
cze nie wo dy i wi na tak mie sza się w kie li chu Chry stu sa, by to zmie sza nie
nie mo gło się roz dzie lić. Bo gdy by ktoś sa mo wi no ofia ro wał, za cznie być
krwią Chry stu sa bez nas.

2. Je że li zaś py ta się, czy nie wa żne jest, co się czy ni, je śli wo dę się opu -
ści, słu chaj co na stę pu je w ty mże ka no nie 334 (Ju liusz): „Nie mo że, po wia -
da, kie li chem Pań skim być sa ma wo da, al bo sa mo wi no; je że li obo je nie
zo sta ną zmie sza ni.” – Cy prian. Rów nież Cy prian:335 „Kie lich Pań ski to nie
sa ma wo da, al bo sa mo wi no, je że li obo je nie zo sta ną zmie sza ni; tak jak
ciało Pań skie nie mo że być sa mą mą ką, je że li obo je nie zo sta ną zjed no cze -
ni, a chleb spo iwem jed no ści umoc nio ny.” – Je śli jed nak ktoś, nie my śląc
wpro wa dzać błęd no wier stwa, z za po mnie nia, al bo nie wie dzy opu ścił
wodę, sa kra ment nie wy da je się nie wa żny, lecz ten cię żko po wi nien być
skar co ny. Bo i Ko ściół Gre ków mó wi się, że nie do da je wo dy. Co wy da je
się mo żna wy wnio sko wać ta kże z wy po wie dzi Cy pria na. – Cy prian. Mó wi
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f Nu mer 1: To sa mo za gad nie nie w Glos sa (1642 D), czy li w roz pra wie, n. 12; po wa ga
zaś z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynk cja 2, roz dział 7 (1316). – Nu mer 2:
Wraz z au to rem Sum ma sen ten tia rum Mistrz bez twier dze nia w Glos sa (1645 C -D) czy li 
w roz pra wie, n. 34, po nie waż nie wspar ty po wa ga mi. Trzy obec nie przy ta cza z De cre tum
Gra cja na, któ re w pe wien spo sób roz strzy ga ją za gad nie nie: tę Ju liu sza, de con se cra tio ne,
Dystynk cja 2, roz dział 7 § 1 pod ko niec (1316); pierw szą Cy pria na z roz dzia łu 2 (1314n);
dru gą z roz dzia łu 3 (1315).

332 W du żej czę ści roz dział ten, przy pi sa ny Ju liu szo wi (PL 8,970 B -C), spo rzą dzo ny jest
ze słów Cy pria na w Epi sto la 63, n. 13 (PL 4,383 B – 384 A; CSEL 3-I,712). Roz dział w obec -
nej po sta ci wy da je się, że jest roz dzia łem dru gim Sy no du w Bra dze III (IV) (ro ku 675), (PL
84,588 A -B; I. Man si, XI,155 E). Pod imie niem Ju liu sza po wtó rzo ny zo stał w 1439 ro ku 
w De kre cie dla Or mian So bo ru Flo renc kie go (DS 1320); Con ci lio rum Oecu me ni co rum
Decre ta, Bo lo nia 1973, s. 546).

333 Zo bacz mo że Ap 17,15: Wo dy, któ re wi dzia łeś ... to są lu dy. W pe wien zaś spo sób
do ty ka prze ka zu Ma ne gol da z Lau ten bach i An zel ma z La on: „Wo da dla te go z wi nem jest
ofiarowana w sakramencie, by przedstawiać wodę, która z krwią wypłynęła z boku Chrystusa.
Wo da ta ozna cza lud” itd. (Zo bacz: O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V,152).

334 Nie co ni żej w miej scach wy żej przy to czo nych.
335 Epi sto la 63 (ad Ca eci lium), roz dział 13 (PL 4,384 B; CSEL 3-I,712).



bo wiem:336 „Je że li ktoś z na szych po przed ni ków, bez wied nie al bo na iw nie
te go nie za cho wał, co nas Pan sło wem i przy kła dem uczył czy nić, mo że być
je go na iw no ści udzie lo ne prze ba cze nie Pań skie. Nie mo że zaś być prze ba -
czo ne nam, któ rzy te raz zo sta li śmy po ucze ni przez Pa na, by śmy ofia ro wa -
li kie lich Pa na zmie sza ny z wi nem, zgod nie z tym co Pan ofia ro wał.” Z te go
wi dać, że je śli ktoś na iw nie, al bo z nie wie dzy, ofia ru je wi no bez wo dy,
sprawu je sa kra ment.

3. Wo da zaś w żad nym przy pad ku bez wi na nie mo że być zło żo na w ofie -
rze, ani [303] chleb, jak tyl ko ze zbo ża; ani ziar no zbo ża, je śli nie prze ro -
bio ne na chleb, po nie waż Chry stus i chle bem sie bie na zy wa i do ziar na
zbo ża się po rów nu je.337

4. Wy ja śnie nie po wy ższych, Co więc wy żej zo sta ło po wie dzia ne, „nie
mo że wi no sa mo być ofia ro wa ne” trze ba wy ja śnić. Przyj mu je bo wiem
wyjątek: „nie mo że”, chy ba że to dzie je się na iw nie, al bo z nie wie dzy; 
albo: „nie mo że”, to zna czy: nie po win no. Nie któ rym jed nak wy da je się to
ogólnie praw dzi we.

Roz dział 6g (65).

1. Ja kie cia ło dał Chry stus uczniom na wie cze rzy. Z po wy ższe go
wyni ka, że Chry stus wi no zmie sza ne z wo dą dał uczniom. Cia ło zaś ta kie
dał, ja kie wte dy miał, to jest śmier tel ne i cier pię tli we. Te raz zaś przyj mo -
wa ne przez nas jest nie śmier tel ne i nie cier pię tli we; a jed nak nie ma więk -
szej sku tecz no ści.

2. Pa pież Ju liusz. Rów nież Eu cha ry stia umo czo na nie po win na być
dawa na lu do wi „dla uzu peł nie nia ko mu nii,338 bo nie czy ta się, że Chry stus
dał ko muś z uczniów chleb umo czo ny, jak tyl ko Ju da szo wi”. – Au gu styn,
Su per Io an nem: „Wte dy zaś Ju da sz339 nie przy jął cia ła Chry stu sa”, lecz
tylko chleb; cia ło zaś i krew Chry stu sa przy jął przed tem z in ny mi ucznia mi.
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336 Ta mże, roz dział 17 (PL 4,387 B; CSEL 3-I,715).
337 Zo bacz: J 6, 48: Jam jest chleb ży wo ta; 6,51: Jam jest chleb ży wy; 12,24: Je śli ziar no

psze nicz ne itd.
g Py ta nie za war te jest już w Glos sa na 1 Kor 11,25 (czy li w roz pra wie, n. 32): „Zwy kło

się też py tać, ja kie dał apo sto łom. Mó wi my: ta kie, ja kie wte dy by ło, to jest cier pię tli we 
i śmier tel ne” (PL 191,1645 B). Utrzy my wał to już Mistrz Iwo z Char tres, Epi sto la 287 
(PL 162,285 B – 288 A); mniej ja sno, Hu go ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, II,8,3 (PL
176,462 D – 464 C). – Nu mer 2. Co do hi sto rii za gad nie nia zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen
zur the olo gi schen Brie fli te ra tur, 36-37; a bli żej, Hu go ze Świę te go Wik to ra, De sa cra mentis,
II,8,4 (PL 176,464 C -D) oraz Wil helm z Cham pe aux, De sa cra men to al ta ris (PL 163,1039 B
– 1040 C; sto sow niej: O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V,216n).

338 Nie au ten tycz ne, jak wy żej; z pierw sze go roz dzia łu sy no du w Bra dze: „Sły sze li śmy, ...
że in ni ... Eu cha ry stię umo czo ną po da ją rze szom na uzu peł nie nie ko mu nii ... To zaś, że na
uzu peł nie nie ko mu nii prze ka zu ją lu do wi umo czo ną Eu cha ry stię nie ma świa dec twa po cho -
dzą ce go z Ewan ge lii... Bo nie czy ta się, że Chry stus dał in nym umo czo ny chleb, wy jąw szy
te go tyl ko ucznia” (PL 84,588 A).

339 Roz pra wa 62, n. 3 (PL 35,1802; CCL 36,484.



[304] DYS TYNK CJA XII

Roz dział 1h (66).

1. Gdzie opie ra ją się te przy pa dło ści. Je że li zaś py ta się o przy pa dło -
ści, któ re po zo sta ją, mia no wi cie o po sta cie i za pach i cię żar, na ja kim pod -
mio cie się opie ra ją, ra czej wy da je mi się, że na le ży wy znać, iż ist nie ją bez
pod mio tu, niż że są w pod mio cie; bo tam nie ma sub stan cji, jak tyl ko ciała
i krwi Pań skiej, na któ rą te przy pa dło ści nie dzia ła ją. Bo cia ło Chry stu sa nie
ma w so bie ta kiej for my, lecz ja ka uka że się na są dzie. Po zo sta ją więc te
przy pa dło ści przez się ist nie ją ce, dla ob rzę du ta jem ni cy, dla wspar cia sma -
ku i wia ry, ni mi okry te jest cia ło Chry stu sa, ma ją ce swo ją for mę i na tu rę.

Roz dział 2i (67).

1. O ła ma niu i czę ściach. Zwy kło się ta kże py tać o ła ma nie i dzie le nie,
któ re wi dać, iż tam się do ko nu je, czy jest praw dzi we; a je że li ła ma nie jest
praw dzi we, ja kiej jest rze czy, al bo w ja kiej rze czy się do ko nu je. A sko ro
tam nie ma in nej sub stan cji, niż Chry stu sa, je że li owo ła ma nie jest w jakiejś
sub stan cji, wy da je się, że jest w cie le Chry stu sa. – Lecz prze ciw nie: sko ro
sa mo cia ło jest nie znisz czal ne, po nie waż nie śmier tel ne i nie cier pię tli we,
wy da je się, że nie mo że być w nim. Bo i Chry stus od pie ra cie le sne my śle -
nie uczniów, któ rzy są dzi li, że cia ło Chry stu sa, tak jak in ne ma być na części
dzie lo ne i gry zie niem żu te.

2. Po gląd nie któ rych. Dla te go nie któ rym po do ba się, że nie ma tam
ła ma nia, jak się wi dzi, lecz mó wi się, iż jest ła ma ne, bo wy da je się, że jest
ła ma ne. – Am bro ży. [305] Prze ciw sta wia się im to, co mó wi Am bro ży:340

„Ni cze go błęd ne go nie na le ży do my ślać się w ofie rze praw dy, al bo jak
dzieje się w złu dach ma gów, gdzie ja kimś oma mie niem my lą się oczy, że
wi dzą, iż jest to, cze go nie ma.” – Na to oni od po wia da ją to: Wzrok nie myli
nas i sam się nie my li: co by ło by, gdy by wie rzo no, że tak się ła mie, jak
wygląda. I nie zachodzi złudzenie, bo na korzyść wiary, a nie na uwiedzenie
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h Zo bacz: Mistrz na 1 Kor 11,25 (PL 191,1644 C) czy li w pier wot nej roz pra wie, pod
koniec n. 26, skąd pierw sza część te go roz dzia łu. Do łą czył do te go coś z Sum ma sen ten -
tiarum, VI,4 (PL 176,141 C -D).

i Wszystko z tej samej Glossa (PL 191,1644 C – 1645 B) czyli rozprawy n. 27-30, zależne
od Sum ma sen ten tia rum, VI,8 (PL 176,144 C -D). – Nu mer 2: Wy da je się, że to po gląd autora
Sen ten tiae Her man ni (czy li: Epi to me the olo giae chri stia nae), roz dział 29 (PL 178,1742 B).
O tym roz dzia le i na stęp nym zo bacz: L. Hödl, Die Con fes sio Be ren ga rii von 1059. Eine
Arbeit zum frühscho la sti schen The olo gie trak tat, w Scho la stik 37(1962)370-394; gdzie
mowa (385nn) o roz dzia łach 2-3; a wte dy wy cho dzi na świa tło Glos sa do tychże pseu do
Pio tra z Po itiers (392nn).

340 Pró żno szu ka li śmy te go apo kry fu.



tak się dzie je. Tak jak i Chry stus uka zał się dwom uczniom w dro dze, 
w po sta ci pod ró żne go, jed nak nie w nim by ła ta ka po stać, lecz oczy ich
były za trzy ma ne, aby go nie po zna li.341

3. Po gląd in nych. In ni zaś mó wią, że jak tam jest po stać chle ba, a nie
ma rze czy, któ rej, al bo w któ rej, by ła by ta po stać, tak jest tam ła ma nie, które
nie do ko nu je się w ja kiejś rze czy, po nie waż nic tam się nie ła mie. Mó wią,
że to dzie je się prze dziw nie mo cą Bo żą, że jest ła ma nie tam, gdzie nic się
nie ła mie.

Roz dział 3k (68).

1. Po gląd in nych. Wy zna nie Be ren ga riu sza. In ni prze ka zu ją, że cia ło
Chry stu sa istot nie jest ła ma ne i dzie lo ne, a jed nak jest ca łe i nie znisz czal -
ne. Twier dzą, że wnio sku ją to z wy zna nia Be ren ga riu sza,342 któ ry wo bec
Pa pie ża Mi ko ła ja oraz wie lu bi sku pów wy znał, iż „chleb oraz wi no, któ re
kła dzio ne są na oł ta rzu, po uświę ce niu są nie tyl ko sa kra men tem, lecz także
praw dzi wym cia łem i krwią Chry stu sa; i do ty kal nie nie tyl ko w sa kra men -
cie, lecz w praw dzie, rę ka mi ka pła nów są bra ne i ła ma ne oraz zę ba mi wier -
nych ście ra ne”.

2. Zda nie praw do po dob niej sze. Lecz po nie waż cia ło Chry stu sa jest
nie znisz czal ne, mo żna za iste rzec, iż to ła ma nie i dzie le nie nie w sub stan -
cji cia ła, lecz w sa mej po sta ci chle ba sa kra men tal ne go się do ko nu je: by tam
by ło praw dzi we ła ma nie i dzie le nie, któ re nie do ko nu je się w sub stan cji,
lecz w sa kra men cie, to jest w po sta ci. Nie dzi w się jed nak, ani nie szydź,
je że li po sta ci zda ją się ła mać, sko ro są tam bez pod mio tu, cho ciaż nie którzy
twier dzą,343 że opie ra ją się one w po wie trzu.
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341 Łk 24,16.
k Nu mer 1: Wy zna nie Be ren ga riu sza, z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynk -

cja 2, roz dział 42 (1328). – Nu mer 2: Ta kie zda nie, tu przy ję te, przed ło żo ne jest w Glos sa
(1645 A) czy li w roz pra wie, n. 29, z Sum ma sen ten tia rum, jak wy żej zo sta ło za pi sa ne. –
Numer 3. Pierw sze dwie po wa gi, czę ścio wo tu w Glos sa (1645 A) oraz w roz pra wie, n. 29,
ca łe za wie ra ją się w Glos sa na 1 Kor 10,16 (1623 D – 1624 A); nie mniej z ru bry ki wy ni ka,
że tu wzię te zo sta ły z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dystynk cja 2, roz dział 70
(1341); ostat nia („Dla te go one...”) z roz dzia łu 58, § 2 (1336). – Nu mer 4: Po wa gi na koń cu
z De cre tum Gra cja na, ta mże, roz dzia ły 77-78 (1345n), gdzie przy pi sa ne są Hie ro ni mo wi 
i Hi la re mu. Na uką te go roz dzia łu, po wia da Wal ter ze Świę te go Wik to ra, Lom bard „do wo -
dzi, że jest dru gim Be ren ga riu szem”, po nie waż „wia rę ka to lic ką, nie wy ma ga ją cą żad ne go
po dzia łu, dzie li zwy kły mi so bie do wo dze nia mi” (Con tra IV La by rin thos Fran ciae, roz dział
XI; wyd.: P. Glo rieux, AH DL MA 19[1952]260-261).

342 DS 690. Zo bacz tekst wier ny rę ko pi som, wy da ny przez J. de Montc los, Lan franc et
Béren ger, 172.

343 Tak Piotr Abe lard, we dług Wil hel ma ze Świę te go Teo do ry ka, Di spu ta tio ad ver sus
Petrum Aba elar dum, roz dział 9: „Mó wi ta kże Mistrz Piotr ... że przy pa dło ści pier wot nej
sub stan cji po zo sta ją w po wie trzu” (PL 180,280 C), oraz Wil hel ma: Epi sto la 326 (ad Gau -
fri dum et Ber nar dum), n. 3, § 9: „Że w sa kra men cie oł ta rza w po wie trzu po zo sta je po stać
pier wot nej sub stan cji” (PL 182,532 B); oraz Ber nar da z Cla irvaux, Trac ta tus de er ro ri bus



[306] 3. Jest tam praw dzi we ła ma nie i dzie le nie, któ re do ko nu je się 
w chle bie, to jest w po sta ci chle ba; stąd Apo stoł po wia da:344 Chleb, któ ry
łamie my, po nie waż po stać chle ba tam jest ła ma na i dzie lo na na czę ści; Chry -
stus zaś po zo sta je ca ły i ca ły jest w po szcze gól nych. – Au gu styn w ka za niu
De ver bis Evan ge lii. Dla te go Au gu styn:345 „Kie dy Chry stus jest po ży wa ny,
ży cie jest po ży wa ne. Lecz któż od wa ży się po ży wać Pa na swe go? A jed nak
za pra sza jąc nas do po ży wa nia po wia da:346 Kto po ży wa mnie, żyć bę dzie
prze ze mnie. I Chry stus nie jest za bi ja ny, aby był po ży wa ny, lecz umar ły oży -
wia. Kie dy jest po ży wa ny, krze pi, nie umniej sza się. Ży je po ży wa ny, po nie -
waż za bi ty zmar twych wstał. A kie dy po ży wa my, nie dzie li my go na czę ści, 
a za iste w sa kra men cie tak się dzie je”. – Au gu styn. Rów nież:347 „Wie dzą
wier ni, ja kim spo so bem po ży wa ją cia ło Chry stu sa. Ka żdy bie rze swo ją 
część; dla te go i z ła ski te go na zy wa ni są czę ścia mi. Spo ży wa ny jest po przez
czę ści, a zo sta je ca ły nie na ru szo ny. Po przez czę ści spo ży wa ny jest w sa kra -
men cie, a ca ły nie na ru szo ny zo sta je w nie bie, ca ły nie na ru szo ny zo sta je 
w two im ser cu.” – „Dla te go zwą się one sa kra men ta mi,348 po nie waż co inne -
go w nich się wi dzi, a co in ne go poj mu je. Wi dzi się chleb i kie lich, co i oczy
gło szą; czego zaś wia ra do ma ga się na uczać: chleb jest cia łem Chry stu sa,
kielich krwią.”

4. Z te go da się wy star cza ją co po jąć, że ła ma nie i czę ści, któ re tam zdają
się po wsta wać, do ko nu ją się w sa kra men cie, to jest w wi dzial nej po sta ci. 
I dla te go te sło wa Be ren ga riu sza 349 na le ży tak roz ró żniać: że „do ty kal nie,
nie tyl ko sa kra men tem, lecz w praw dzie” mó wi się, iż cia ło Chry stu sa
„brane jest rę ka mi ka pła - [307] nów”; „ła ma ne zaś i ście ra ne zę ba mi”
praw dzi wie za iste, lecz w tyl ko sa kra men cie. Praw dzi we więc jest tam
ściera nie i dzie le nie, lecz w po szcze gól nych czę ściach jest ca ły Chry stus. –
Stąd Hie ro nim:350 „Ka żdy przyj mu je Chry stu sa Pa na i ca ły jest w po -
szczegól nych czę ściach; i przez po szcze gól ne nie zmniej sza się, lecz nie -
na ru szo ny da je się w po szcze gól nych”. – Ta kże Hi la ry:351 „Gdzie jest część
cia ła, jest i całe.”
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Pe tri Aba elar di, roz dział 4, n. 10: „Po uświę ce niu chle ba i kie li cha pier wot ne przy pa dło ści,
któ re po zo sta ją, wi szą w po wie trzu” (PL 182,1062 B). 

344 1 Kor 10,16.
345 To zna czy: Ser mo Mai 129, z pew ny mi prze sta wie nia mi (PLS 2,518).
346 J 6,58.
347 Ta mże, bez po śred nio po „tak się dzie je” (do da jąc „i”).
348 Ser mo 272: Ad in fan tes, de sa cra men to (PL 38,1247,2-4; po tem, 1246,4-7).
349 Wy żej, w nu me rze 1 te go roz dzia łu.
350 Hie ro ny mus (Au gu sti nus w rkp „O”) in ser mo ne qu odam (ru bry ka); lecz ra czej

Grzegorz, pre fa cja Nie dzie li V po Teo fa nii, w Sa cra men ta rium Gre go ria num (PL 78,48 
D – 49 A).

351 Jak wy żej, Dys tynk cja XI, roz dział 4, n. 2.



Roz dział 4l (69).

1. Co ozna cza ją te czę ści. Co zaś ozna cza ją te czę ści, prze ka zu je Papież
Ser giusz, mó wiąc:352 „Trój po sta cio we jest cia ło Chry stu sa: część ofia ry
wpusz czo na do kie li cha uka zu je cia ło Chry stu sa, któ re już z mar twych po -
wsta ło; część spo ży ta, cho dzą ce jesz cze po zie mi; część po zo sta ją ca aż do
koń ca Mszy na oł ta rzu, cia ło le żą ce w gro bie, po nie waż aż do koń ca świata
cia ła świę tych bę dą w gro bach.”

2. I jak te czę ści ma ją zna cze nie mi stycz ne, tak rów nież i ła ma nie jest
przed sta wie niem mę ki i śmier ci Chry stu sa. Dla te go mó wi on:353 To czyń cie
na mo ją pa miąt kę, „to zna czy na pa miąt kę mę ki i śmier ci mo jej.” – Ambro -
ży. Bo jak po wia da Am bro ży,354 „po nie waż w śmier ci Chry stu sa zosta li śmy
uwol nie ni, te go w po ży wa niu i pi ciu cia ła i krwi pa mięt ni być po win ni śmy.”

[308] 3. Kto przyj mu je nie god nie. Lecz ka żdy niech strze że się, by nie
przyj mo wał nie god nie, bo sąd so bie je.355 Am bro ży: „Bo to nie ten chleb,356

któ ry idzie w cia ło, lecz chleb ży wo ta wiecz ne go, któ ry sub stan cję na szej
du szy pod trzy mu je.” „Tak prze to żyj,357 byś za słu gi wał przyj mo wać co dzien -
nie.” – „Nie god ny jest,358 kto ina czej spra wu je ta jem ni cę, niż prze ka zał
Chry stus,” al bo kto przy stę pu je ma jąc grzech śmier tel ny. – Au gu styn:
Przeto „cho ciaż grze chy by ły by po wsze dnie, al bo nie by ły śmier tel ne,359

zanim przy stą pi cie, od pu ście wi no waj com wa szym. Je że li od pusz czasz,
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l Nu mer 1: Rubryka i powaga już w Glossa na 1 Kor 11,25 (PL 191,1645 D), czyli w roz-
pra wie, n. 36; lecz tu przy to czo na ra czej we dług De cre tum Gra cja na, de con se cra tione,
Dystynk cja 2, roz dział 22 (1321). Zo bacz ta kże: Hu go ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men -
tis, II.8,10 (PL 176,468 C – 469 A), oraz Summa sententiarum, VI,9 (PL 176,145 B). O historii
tej powagi zobacz: F. Vernet, Eucharistie du IXe siècle á la fin du XIe siècle, DThC V,1211; 
J. de Ghel linck, Eu cha ri stie au XIIe siècle en Oc ci dent, te mże, 1274; oraz A. Gaudel, Mes se
dans l’Égli se la ti ne, DThC X,999. – Nu mer 2: Sło wa Am bro zja stra już w Glos sa na 1 Kor
11,25 (PL 191,1641 B), nie co przed „peł niej szą roz pra wą” o cie le Pa na. – Nu mer 3: Po wa gi
Am broże go. Z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, dys tynk cja 2, roz dział 56 (1335); ta Am -
bro zja stra, z Glos sa na 1 Kor 11,27 (PL 191,1646 B -C), gdzie i owa Au gu sty na (1646 C -D).

352 Ra czej Ama la riusz z Metz, De ec c le sia sti cis of fi ciis, III, roz dział 35 (PL 105,1154 C –
1155 A); imię Ser giusz pa pież wi dać na po cząt ku roz dzia łu 33 (1153 B). Te mu po glą do wi
Ama la riu sza po ryw czo sprze ci wił się nasz Flo rus z Lyonu w swo ich dzieł kach prze ciw ko
Ama la riu szo wi: Epi sto la 1, n. 4 (PL 119,74 B -C); oraz: De cau sa fi dei, n. 5 (81 A -B).

353 1 Kor 11,24, wraz z Glos sa in ter li ne aris: „mę ki i śmier ci mo jej” (rkp „l” kar ta 60a;
rkp „m” kar ta 58v; u Mi ko ła ja z Li ry, VI,50v).

354 Am bro zja ster, In I Co rin thio rum 11,26 (PL 17,243 A; CSEL 81-II,127).
355 1 Kor 11,29.
356 De sa cra men tis, V, roz dział 4, n. 24 (PL 16[1845]452 A -B; CSEL 73,68).
357 Am bro ży, ta mże, n. 25 (452 B; 69).
358 Glos sa or di na ria na 1 Kor 11,27 (rkp „l” kar ta 60c; rkp „m” kar ta 58c; u Mi ko ła ja 

z Li ry, VI,51b), z Am bro zja stra do te go uryw ka (PL 17,243 C; CSEL 81-II,128).
359 In Io an nem, roz pra wa 26, n. 11 (PL 35,1611; CCL 36,265); czę ścio wo w Glos sa inter -

li ne aris na 1 Kor 11,28 (rkp „l” kar ta 60v; rkp „m” kar ta 58v; u Mi ko ła ja z Li ry, VI,51a).
Ostat nie sło wa roz dzia łu opar te są na tych Au gu sty na, ta mże: „Pa trz cie więc bra cia: chleb
nie biań ski du cho wo po ży waj cie, nie win ność do oł ta rza przy no ście.”



odpusz cza się to bie i tak bez piecz nie przy stę puj. Chleb bo wiem jest
zbawien ny, a nie tru ci zna.” Je że li tak przy stę pu jesz, po ży wasz du cho wo:
du cho wo bowiem po ży wa, kto do oł ta rza nie sie nie win ność.

Roz dział 5m (70).
1. Czy to jest ofia ra i czę ściej ofia ru je się Chry stu sa. Po tem py ta się,

czy to, co czy ni ka płan, ści śle zwie się ofia rą, al bo żer twą, oraz czy Chry -
stus co dzien nie jest ofia ro wa ny, al bo raz tyl ko ofia ro wa ny zo stał. – Na to
krót ko mo żna po wie dzieć, że to, co jest ofia ro wa ne i po świę co ne przez ka -
pła na zwie się ofia rą i żer twą, po nie waż pa miąt ką jest i uobec nie niem praw -
dzi wej ofia ry i świę tej żer twy, do ko na nej na oł ta rzu krzy ża. I raz Chry stus
umarł,360 mia no wi cie na krzy żu i tam ofia ro wa ny jest w sa mym so bie;
codzien nie zaś ofia ro wa ny w sa kra men cie, po nie waż w sa kra men cie do ko -
nu je się wspo mnie nie te go, co do ko na ło się raz.

2. Au gu styn, su per Psal mum XX. Dla te go Au gu styn:361 „Ma my pew -
ne, że Chry stus po wstaw szy z mar twych,362 wię cej nie umie ra, [309] itd.
Jed nak, nie za po mi naj my: co raz sta ło się, w pa mię ci na szej dzie je się
każde go ro ku, mia no wi cie ile kroć od pra wia się Wiel ka noc. Czy ty leż ra zy
Chry stus jest za bi ja ny? Lecz jed nak co rocz ne wspo mnie nie uobec nia, co
nie gdyś się sta ło; i tak nas wzru sza, jak by śmy wi dzie li Pa na na krzy żu.” –
Au gu styn w Sen ten tiae Pro spe ri. Rów nież:363 „Raz ofia ro wa ny jest Chry -
stus sam w so bie, a jed nak co dzien nie ofia ro wa ny jest w sa kra men cie. Co
tak na le ży poj mo wać: po nie waż w uka za niu cia ła i roz ró żnie niu człon ków
raz tyl ko za wisł na krzy żu, ofia ro wu jąc się Oj cu na sku tecz ną żer twę od ku -
pie nia tych, któ rych prze zna czył.”364

3. Am bro ży, su per Epi sto lam ad Ha bra eos. Ta kże Am bro ży:365

„W Chry stu sie raz ofia ro wa na jest żer twa, moc na do zba wie nia. Cóż więc
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m Hi sto rię te go roz dzia łu za ry so wu je M. Le pin, L’idée du sa cri fi ce de la Mes se d’après
les théolo giens de pu is l’ori gi ne ju sq’á no us jo urs, Pa ris 1926,4-157; ta kże A. Gau del, 
Le sacri fi ce de la mes se dans l’égli se la ti ne du IVe siècle ju squ’á la ve il le de la Réfor me,
DThC X,964-1085. Zo bacz ta kże Glos sa Mi strza na Hbr 10,1-6 (PL 192,478 C – 479 C). –
Nu mer 2. Pierw sza po wa ga Au gu sty na z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, dys tynk cja
2, roz dział 51 (1332n); dru ga z roz dzia łu 52 (1333). – Nu mer 3: Ta po wa ga skła da się, jak
się zda je z De cre tum, Gra cja na, roz dzia łu 53 (1333) oraz Glos sa Mi strza na Hbr 10,3 
(PL 192,479 B -C). – Nu mer 4: pod su nię ty w tej sa mej Glos sa, nie co ni żej (479 C).

360 Zo bacz: 1 P 3,18; Hbr 7,27 oraz 9,28.
361 Enar ra tio II in Psal mum 21, n. 1 (PL 36,170n; CCL 38,121).
362 Rz 6,9.
363 Sło wa są Lan fran ka, De cor po re et san gu ine Do mi ni, roz dział 15 (PL 150,425 B), wy -

po wiedź Au gu sty na przy to czo na przez Be ren ga riu sza, naj pierw oznaj mia ją ce go, i to sa mo
po tem wy ja śnia ją ce go. Zo bacz: Au gu styn, Epi sto la 98 (ad Bo ni fa cium epi sco pum), n. 9:
„Czyż nie raz tyl ko ofia ro wa ny jest Chry stus w so bie sa mym? A jed nak w sa kra men cie ...
każde go dnia lu dom jest ofia ro wa ny” (PL 33,363n; CSEL 34-II,53nn).

364 Zo bacz: Rz 8,30.
365 Raczej Jan Złotousty na Hbr 101, homilia 17, n. 3 (PG 63,130n); częściowo inaczej w Glossa

ordinaria do tego urywka (rkp „l” karta 203c; rkp „m” karta 180 b-c; u Mikołajka z Liry, VI,152a).



my? Czyż nie co dzien nie ofia ru je my? Cho ciaż co dzien nie ofia ru je my, do -
ko nu je się na pa miąt kę je go śmier ci; i jed na jest żer twa, nie licz ne. Ja kim
spo so bem jed na, a nie licz ne? Po nie waż je den raz Chry stus zo stał ofia ro -
wa ny. Ta zaś ofia ra jest przy kła dem tam tej; to sa mo, za wsze to sa mo, jest
ofia ro wa ne: dla te go to jest ofia ra. Ina czej, po nie waż na wie lu miej scach
jest ofia ro wa na, jest wie lu Chry stu sów? Nie, lecz wszę dzie je den jest Chry -
stus, i tu w peł ni obec ny, i tam w peł ni. Tak jak to, co wszę dzie jest ofia ro -
wa ne jest jed nym cia łem, tak jest i jed ną ofia rą. Chry stus ofia ro wał żer twę;
ją ofia ru je my i te raz.” – Lecz co my czy ni my, jest wspo mnie niem ofia ry. 
I nie z po wo du swo jej sła bo ści jest po wta rza na, bo do sko na li czło wie ka;
lecz na szej, bo co dzien nie grze szy my.”

4. O mo cy sa kra men tu. Z te go wy ni ka, że jest i na zy wa się ofia rą to,
co dzie je się na oł ta rzu; i Chry stus raz ofia ro wa ny i co dzien nie się ofia ruje;
lecz ina czej wte dy, ina czej obec nie. A ta kże uka zu je się, ja ka jest moc te go
sa kra men tu, mia no wi cie od pusz cze nie grze chów lek kich i do sko na le nie
cno ty.

[310] Roz dział 6n (71)

1. O przy czy nie usta no wie nia. Sa kra ment ten usta no wio ny zo stał 
z dwóch po wo dów: na wzrost cno ty, mia no wi cie mi ło ści i na le kar stwo
codzien nej sła bo ści. – Am bro ży. Dla te go Am bro ży:366 „Je że li co dzien nie
wy le wa na jest krew Chry stu sa, na od pusz cze nie grze chów jest wy le wa na,
po wi nie nem za wsze przyj mo wać; któ ry za wsze grze szę, po wi nie nem
zawsze mieć le kar stwo”. – Au gu styn. Ta kże Au gu styn:367 „Po wta rza się
codzien nie ta ofia ra, cho ciaż Chry stus cier piał raz, po nie waż co dzien nie
grze szy my grze cha mi, bez któ rych śmier tel na sła bość żyć nie mo że. A po -
nie waż co dzien nie upa da my, co dzien nie Chry stus mi stycz nie za nas się
ofia ru je”. – Grze gorz: „Dał bo wiem nam ten sa kra ment zba wie nia,368

abyśmy, sko ro co dzien nie grze szy my, a on już umie rać nie mo że, przez ten
sa kra ment do stę po wa li od pusz cze nia. Co dzien nie po ży wa ny jest on i pi ty
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n Nu mer 1: Zo bacz, Glos sa Mi strza na Hbr 10,3: „I od pra wia się z dwu po wo dów, mia -
no wi cie i za na szą sła bość, i że by więk sze umi ło wa nie Chry stu sa wbić w na sze my śle nie,
gdy wspo mi na my jak wie le dla nas zdzia łał” (PL 192,479 C). – Po wa ga Am bro że go, z De cre -
tum Gra cja na, de con se cra tio ne, dys tynk cja 2, roz dział 14 (1319); pseu do -Au gu sty na tamże,
roz dział 72 §1 (1342); ostat nia, pseu do -Grze go rza, roz dział 73, § 4 (1344). – Nu mer 2:
Zobacz, Glos sa na 1 Kor 11,29 (PL 191,1647 B -C), któ ra tu za le ży od Gil ber ta. Po wa ga
pseudo -Au gu sty na z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, dys tynk cja 2, roz dział 13
(1318n), gdzie źró dło nie zo sta ło wska za ne; stąd praw do po dob nie ru bry kę (ad Ia nu arium)
wziął Lom bard ze swo jej Glos sa na 1 Kor 11,29 (PL 191,1638 C). Owa Fa bia na z De kre tu
Gra cja na, roz dział 16 (1319); dru ga z roz dzia łu 10 (1317).

366 De sa cra men tis IV, roz dział 6, n. 28 (PL 16[1845]446 A; CSEL 73,58).
367 Ra czej Pas cha zjusz Rad bert, De cor po re et san gu ine Do mi ni, roz dział 9 (PL 1201293

C; CCL -CM 16,52n).
368 W rze czy wi sto ści Re mi giusz z Au xer re, De ce le bra tio ne mis sae (wy da nie: Lyon, 957

F; PL 101,1261 A). Gdzie i dru ga po wa ga, bez po śred nio przed po przed nią po wa gą. 



w praw dzie, lecz po zo sta je ca ły i ży wy”. – Rów nież: „Ta jem ni cą wia ry na zywa
się, po nie waż wi nien je steś wie rzyć, że tam le ży na sze zba wie nie.”

2. Au gu styn, Ad Ia nu arium. Je że li zaś py ta się, czy co dzien nie na le ży
ko mu ni ko wać, po słu chaj, co dla te go prze ka zu je Au gu styn:369 „Co dzień,
po wia da, przyj mo wać eu cha ry stię, nie po chwa lam, ani nie wzdra gam się;
za chę cam jed nak do ko mu ni ko wa nia we wszyst kie nie dzie le. Je że li jed nak
duch jest w sta nie grze sze nia, po wia dam bar dziej ob cią ża się przy ję ciem
eu cha ry stii niż oczysz cza. A cho ciaż ktoś grze chem jest drę czo ny, je że li jed -
nak nie ma wo li grze sze nia na przy szłość i za dość czy ni łza mi oraz mo dli -
twa mi, niech spo koj nie przy stę pu je; lecz mó wię to o tym, ko go nie
ob cią ża ją grze chy śmier tel ne. – Pa pież Fa bian: [311] „Je że li nie czę ściej,370

przy naj mniej trzy ra zy w ro ku niech ko mu ni ku ją, chy ba, że ko muś prze -
szka dza ją zbrod nie: mia no wi cie na Wiel ka noc i Zie lo ne Świę ta oraz Bo że
Na ro dze nie”. – Pa pież Ana klet. „Wszy scy więc niech ko mu ni ku ją,371 którzy
nie chcą być po zba wie ni ko ściel nych pro gów.”

DYS TYNK CJA XIIIo

Roz dział 1 (72).

1. Je śli błęd no wier cy lub wy klę ci spra wo wa li by ten sa kra ment.
Zwy kło się też py tać, czy prze wrot ni ka pła ni mo gą spra wo wać ten sa kra -
ment. – Na co mo żna po wie dzieć, że nie któ rzy, cho ciaż są prze wrot ni,
prawdziwie uświęcają, mianowicie którzy są wewnątrz z nazwy, sakramentu,
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369 Ra czej Ge na diusz, Li ber si ve dif fi ni tio ec c le sia sti co rum do gma tum, roz dział 23 
(PL 42,1217) czy li roz dział 53 (PL 58,994 A -B).

370 Roz dział nie au ten tycz ny, w: I. Man si Con ci lio rum. I,786 B, z De cre tum Gra cja na.
371 Epi sto la 1, [nie au ten tycz na] roz dział 2; u Man sie go: I,602 D; z Gra cja na.
o Roz dział 1. Zo bacz: A. M. Land graf, Zur Leh re von der Kon se kra tions ge walt des 

von der Kir che ge tren n ten Prie sters im 12. Jahr hun dert, w Scho la stik 15(1940)204-227; 
w Do gmen ge schich te III -2,223-243, gdzie mó wi (226n) o na uce Lom bar da. Czy tel nik tej
roz pra wy niech zwa ża, iż Qu aestio nes su per epi sto las Pau li (PL 175,431-434) za le żą od
pierw szej wer sji Glos sa Mi strza (zo bacz: Wstęp do to mu 1, s. [88], n. 1). Zo bacz ta kże, 
N. M. Häring, A Stu dy in the Sa cra men to lo gy of Al ger of Liége, w Me dia eval Stu dies
20(1958)50, 68-69. – Nu mer 2. Ru bry ka i po wa ga z De cre tum, C. I, za gad nie nie 1, roz dział
77 (385). – Nu mer 3. Z te go sa me go, C. za gad nie nie 1, roz dział 84 (387). – Nu mer 4. Krót -
ko po śmier ci Mi strza, oko ło 1164-1168, ta po wa ga pseu do -Au gu sty na wraz z po cząt kiem
nu me ru 6 (Z te go ... ośmie la się”) prze pi sa na zo sta ła w bez i mien nej roz pra wie De Schi sma -
ti cis, wyd.: I. Die trich, H. Bo eh mer, Mo nu men ta Ger ma niae Hi sto ri ca, Li bel li de li te,
III,112,31-113,9. – 5. Po wa ga przy pi sa na Grze go rzo wi, z De cre tum, C. 1, za gad nie nie 1, roz -
dział 84 (388); o któ rej zo bacz osąd Ko rek to rów Rzym skich (387n). Owa Hie ro ni ma, tamże,
roz dział 76 (385). – Nu mer 6. Be da, z Glos sa na 1 Kor 11,10: dla anio łów (PL 191,1635 
A -B). – Nu mer 7. Zo bacz A. M. Land graf, Be iträge der Frühscho la stik zur Ter mi no lo gie der
al l ge me inen Sa kra men ten leh re: die In ten tion des Spen ders der Sa kra men te, w Do gmen -
ge schich te III -1,119-145. – Nu mer 8. Zo bacz te goż Land gra fa, Die in der Frühscho la stik
klas si sche Fra ge: Qu id su mit mus, w Do gmen ge schich te III -2,207-222.



cho ciaż nie z ży cia, (Au gu styn:) „bo spra wu je się nie w za słu dze uświę ca -
ją ce go,372 lecz w sło wie Stwo rzy cie la.”

2. Au gu styn w księ dze De cor po re Do mi ni. Stąd Au gu styn:373

„Wewnątrz ka to lic kie go Ko ścio ła w ta jem ni cy cia ła i krwi Pa na nic wię cej
przez do bre go, nic mniej przez złe go, nie do ko nu je się ka pła na, po nie waż
nie przez za słu gę konsekru ją ce go, lecz przez sło wo Stwór cy i mo cą Du cha
Świę te go się do ko nu je. Na le ży bo wiem wie rzyć, że przez sło wa Chry stu sa
spra wo wa ne są sa kra men ty. Jak on jest, kto chrzci, tak on jest, kto przez
Du cha Świę te go spra wia swo je cia ło i krew.”

Grze gorz. Ta kże Grze gorz:374 „My ślą nie któ rzy, że ko mu - [312] nia ciała
jest mniej uświę co na, je śli do ko nu je się po słu gą tych, któ rych ży cie wy daje
się ich oczom li che. Hej, w jak wiel ką wpa da ją pu łap kę, że wie rzą, iż Bo -
skie i skry te ta jem ni ce wię cej przez in nych mo gą być uświę co ne, gdy je den
i ten sam Duch Świę ty w ca łym Ko ście le nie wi dzial nie te ta jem ni ce i dzia -
ła jąc uświę ca i uświę ca jąc bło go sła wi. Ta jem ni cą więc na zy wa się, po nie -
waż ma ta jem ne i ukry te spra wo wa nie; ofia rą zaś, jak by świę tym czy nem,375

po nie waż mi stycz ną mo dli twą jest dla nas na pa miąt kę mę ki Pań skiej uświę -
co ne. Sa kra men tem jest w ja kimś ob rzę dzie, bo rzecz tak się dzie je, by śmy
przy ję li coś z rze czy ozna czo nej. Sa kra men ta mi są: chrzest, krzy żmo, cia ło;
któ re dla te go zwą się sa kra men ta mi, po nie waż pod przy kry ciem rze czy
widzial nych Bo ska moc ta jem nie spra wu je zba wie nie ty chże sa kra men tów:
dla te go od mo cy ta jem nych, al bo świę tych, zwa ne są sa kra men ta mi. Sa kra -
ment chle ba i kie li cha po grec ku na zy wa się eu cha ry stia, po ła ci nie prze -
kła da się do bra ła ska; a cóż lep sze go od cia ła i krwi Chry stu sa? Czy więc
przez do brych, czy przez złych sza fa rzy spra wo wa ny jest we wnątrz Ko ścio -
ła, świę ty jed nak jest, po nie waż oży wia Duch Świę ty; i nie po więk sza się
za słu ga mi do brych sza fa rzy, ani złych nie osła bia. To o cie le Pa na, to ta kże
o chrzcie i krzy żmie na le ży wie dzieć i utrzy my wać: po nie waż moc Bo ża
tajem nie w nich dzia ła i tyl ko Bo ska jest ta si ła czy li moc, a nie ludz kiej
skutecz no ści.”

4. Ci zaś, któ rzy są wy klę ci, al bo jaw nie błęd no wier stwem na zna cze ni,
nie wy da je się, że mo gą spra wo wać ten sa kra ment, cho ciaż są ka pła na-
mi: po nie waż nikt nie mó wi w tym uświę ce niu ofia ru ję, lecz ofia ru je my,
ja ko w oso bie Ko ścio ła. I dla te go, cho ciaż in ne sa kra men ty po za Ko ścio -
łem mogą być spra wo wa ne, o tym się nie wi dzi. – Au gu styn w ka za niu
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372 Peł ny tekst za war ty w nu me rze 2.
373 Sło wa są Al ge ra z Liége, De sa cra men to cor po ris et san gu inis Do mi ni, III,8 (PL

180,840 D – 841 A), skąd i ru bry ka Mi strza; lecz jak tu brzmią, z nie wiel ki mi zmia na mi, 
są Pas cha zju sza Rad ber ta, De cor po re et san gu ine Do mi ni, roz dział 12, n. 1 (PL 120,1310
B -C; CCL -CM 16,76n).

374 Nie wie my skąd po czą tek i ko niec. Po zo sta łość („Ta jem ni cą więc ... osła bia”), z Izy -
do ra, Ety mo lo giae, VI,19, n. 42, 38, 39, 40, 38, 42 (PL 82,255 B – 256 D).

375 „Sa cri fi cium”.



De cor po re Do mi ni. Rów nież Au gu styn zda je się to prze ka zy wać,
mówiąc:376 „Wspo mnij cie na zwę i poj mij cie praw dę. Bo Msza 377 na zy wa się
dla te go, iż nie biań ski wy słan ni k378 przy by wa na uświę ce nie oży wia ją ce go
chle ba, zgod nie ze sło wem ka pła na mó wią ce go:379 Wszech mo gą cy Bo że,
niech Twój świę ty Anioł za nie sie tę ofia rę na [313] oł tarz w nie bie itd.
Dla te go, je że li anioł nie przyj dzie, msza nie mo że być słusz nie na zwa na.
Czy bo wiem, je że li błęd no wier ca ośmie li się nad użyć tej ta jem ni cy, Bóg
po sy ła swe go anio ła, aby uświę cić je go ofia rę? Zwłasz cza gdy za gro ził im
przez Pro ro ka,380 mó wiąc: Prze kli nać bę dę bło go sła wień stwa wa sze. A sko -
ro Praw da twier dzi, że bę dzie prze kli nać ich bło go sła wień stwa, co bę dzie 
z żer twą? Po wie my prze to, że ona mo że być bło go sła wio na przez te go, 
o kim wie my, że bę dzie prze klę ty przez Bo ga ze swo im bło go sła wień -
stwem? Je że li bo wiem Bóg by prze kli nał, a świę to kup ny bło go sła wił, 
kto z nich prze wa ży? Czy bło go sła wień stwo prze klę te go mo że w ni cość
obró cić naj praw dziw sze sło wa gro żą ce go Bo ga?

5. Grze gorz:381 „Prze kli nać bę dę bło go sła wień stwa wa sze”, to zna czy tym,
któ re z mo ich bło go sła wieństw obec nie po sia da cie, al bo co kol wiek przez was
jest bło go sła wio ne; al bo po nie waż nie bło go sła wią świę tym ze szcze re go serca,
al bo po nie waż ci, któ rzy źle czy nią, są przez nich bło go sła wie ni, i schle bia ją
grzesz ni kom jak dłu go są bo ga ci.” – Hie ro nim:382 „Prze kli nać bę dę bło go sła -
wień stwa wa sze”, to zna czy co kol wiek przez was bę dzie bło go sła wio ne, przeze
mnie bę dzie prze klę te.

6. Z te go wy ni ka, że błęd no wier ca od Ka to lic kie go od cię ty, nie mo że
spra wo wać te go sa kra men tu, po nie waż świę ci anio ło wie, któ rzy sto ją przy
od pra wia niu tej ta jem ni cy, nie są obec ni wte dy, kie dy błęd no wier ca al bo
świę to kup ny ośmie la się tę ta jem ni cę znie wa żać. – Be da w Ho mi lia Pas -
chae: „Nie wol no bo wiem wąt pić,383 że gdzie spra wo wa ne są ta jem ni ce
cia ła i krwi pań skiej, obec ne są rze sze oby wa te li nie biań skich.”
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376 „Tekst ja kie goś pseu do -Au gu sty na nie do usta le nia” po wia da I. de Ghel linck, w ar ty -
ku le Pier re Lom bard, w DThC XII,2002. O sło wie Mis sa, zo bacz: C. Mohr mann, Mis sa, 
w Vi gi liae chri stia nae 12(1958)67-92; F. J. Do el ger, Ite mis sa est, w An ti ke und Chri sten -
tum 6(1940)81-132; J. A. Jung mann, Zur Be deu tungs ge schich te des Wor tes Mis sa, w Ze it -
schrift für die ka tho li sche The olo gie 64(1940)26-27; te nże, Von der „Eu cha ri stie” zur
„Mes se”, ta mże 89(1967)29-40; oraz te goż Mis sa rum Sol lem nia, wy da nie pią te, II,561 n.
Zo bacz ta kże ni żej, Dys tynk cja 24, roz dział 18 (148), n. 3.

377 „Mis sa”.
378 „Mis sus”.
379 W Ka no nie Rzym skim po kon se kra cji.
380 Ml 2,2.
381 Raczej Hieronim, Commentarius in Malachiam 2,2 (PL 25[1845]1553 B oraz 1554 B).
382 Glos sa in ter li ne aris do Ma la chia sza 2,3 (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,425 rec to), z Hie ro ni -

ma, jak w po przed nim przy pi sie.
383 In Evan ge lium, II, ho mi lia 4, (PL 94,151 C) czy li 10 (CCL 122,249).



7. W wy peł nia niu zaś tej ta jem ni cy, jak trze ba za cho wać for mę, tak mieć
świę ce nia, mia no wi cie, by był ka płan i użyć in ten cji, by za mie rzał to czynić.
Lecz je że li nie wie rzy w tę ta jem ni cę jak ma praw da, czy mo że za mie rzać ją
spra wo wać? A je że li nie za mie rza, [314] czy spra wu je? – Nie któ rzy mó wią,
że na wet nie pra wi dło wo my ślą cy o tej ta jem ni cy mo że mieć in ten cję,
wpraw dzie nie spra wo wać ją: bo to by ło by już po praw nie wie rzyć, lecz
czynić to, co czy nią in ni, gdy jest ona spra wo wa na; i tak uży ta jest in ten cja.
A je że li mó wi się, że brak in ten cji spra wo wa nia tej ta jem ni cy, to jed nak
stąd, iż chce mó wić oraz czy nić to, co in ni czy nią, ta jem ni ca się speł nia.

8. To rów nież za iste mo żna po wie dzieć, że zwie rzę ta nie przyj mu ją ciała
Chry stu sa, choć wy da je się. Cóż więc przyj mu je mysz? Co zja da? Bóg wie.

9. O tej nie biań skiej ta jem ni cy uści śli li śmy, co wier nie przez ka to li ków
win no być utrzy my wa ne; kto bo wiem te mu prze czy, osą dza ny jest ja ko
błęd no wier ca.

Roz dział 2p (73).

1. Co czy ni błęd no wier cą i co to jest błęd no wier ca. Abyś zaś
wiedział, co czy ni błęd no wier cą, al bo co to jest błęd no wier ca, po słu chaj
krót ko, co z te go prze ka zu ją świę ci dok to rzy. – Hi la ry w II księ dze De
Tri ni ta te. Hi la ry po wia da:384 „By ło wie lu, któ rzy pro sto tę nie biań skich
słów przyj mo wa li nie w do sko na ło ści ich praw dy, wy ja śnia jąc ina czej niż
wy ma ga ła moc wy po wie dzi. Błęd no wier stwo bo wiem jest z poj mo wa nia,
a nie z Pi sma Świę te go; i prze wi nie niem sta je się zna cze nie, a nie mo wa.”
Ta kże w VIII:385 „W prze wi nie niu jest zna cze nie poj mo wa nia”. – Hie ro nim,
super Osee.386 Hie ro nim mó wi, że „ze słów nie po rząd nie wy po wie dzia -
nych wpada się w błęd no wier stwo.”

2. Au gu styn w księ dze De uti li ta te cre den di.387 Au gu styn okre śla jąc
co to jest błęd no wier ca, rze cze: „Błęd no wier cą jest, kto dla ja kiejś do cze -
snej [315] wy go dy, a zwłasz cza chwa ły i wła dzy swo jej, błęd ne i no we
poglą dy al bo pło dzi, al bo za ni mi idzie.”
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p Nu mer 1. Pierw sza po wa ga Hi la re go znaj du je się w Glos sa na 1 Kor 11,19 (PL
191,1637 D – 1638 A); lecz z rę ko pi sów pierw szej wer sji tej Glos sa wy ni ka, iż w rze czy wi -
sto ści jest to do da tek na mar gi ne sie, czy li glo sa ulot na (rkp „z” kar ta 60 rec to u gó ry kar ty:
Au gu sti nus in iio li bro de tri ni ta te; rkp Pa ry ski, Bi blio te ka Na ro do wa, ła ciń ski 648, kar ta
83 na pra wym mar gi ne sie; oraz Bi blio te ka Na ro do wa ła ciń ski 673, kar ta 129 na le wym mar -
gi ne sie; brak w rkp „x” kar ta 100 ver so). – Nu mer 2. Już w tej sa mej Glos sa na 1 Kor 11,19
(PL 191,1638 C). – Nu mer 3. W Glos sa nie gdyś przy pi sy wa nej Pio tro wi z Po itiers, po: al bo za
ni mi idzie (na koń cu Nr 2), tekst tak po stę pu je, by za wrzeć tę za pi skę Grze go rza; bo bez
prze rwy, al bo wy ja śnie nia, au tor glo su je: „By słu cha czom się po do bać, nie Bo gu, coś zmyśla,
to zna czy ja kiś wy kład nie zdro wy i nie ka to lic ki...” (rkp „n” kar ta 54b; rkp „p” karta 101b).

384 Nu mer 3 (PL 10,51 B i 52 A).
385 Ra czej w księ dze VII, n. 38 (PL 10,231 B).
386 Glos sa or di na ria na Oz 2,16 (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,336a), po in nych sło wach Hie ro -

ni ma przy to czo nych z Com men ta rium in Osee 2,16 (PL 25[1845]838 D – 839 A).
387 Roz dział 1, n. 1 (PL 42,65; CSEL 25,3).



3. Grze gorz, na Eze chie la:388 „Kto w wy kła dzie świę tej mo wy, aby słu cha -
czom się po do bać, coś zmy śla, mó wi swo je sło wa, nie Bo ga. Kto zaś w sło wach
pań skich ina czej niż ten kto po wie dział poj mu je, cho ciaż w in nym poj mo wa -
niu, jed nak dą ży do zbu do wa nia mi ło ści, Pań skie są sło wa, któ re wy po wia da.”

DYS TYNK CJA XIVr

Roz dział 1s (74).

1. O po ku cie. Po po wy ższym na le ży roz pra wiać o po ku cie. Po ku ta ko -
niecz na jest da le kim, aby się zbli ży li.389 Jest bo wiem, jak mó wi Hie ro nim,390

„dru gą de ską po roz bi ciu stat ku”, bo je że li ktoś otrzy ma ną na chrzcie szatę
nie win no ści znisz czy grze sząc, po ku ty le - [316] kar stwem mo że na pra wić.
Pierw szą de ską jest chrzest, gdzie zzu wa ny jest sta ry czło wiek, a przy oble -
ka ny no wy;391 dru gą po ku ta, któ rą po wsta je my po upad ku, gdy wy ga nia się
po wrot ną sta rość, od zy sku je utra co ną no wość. Upa dli po chrzcie mo gą się
od no wić przez po ku tę, lecz nie przez chrzest; wol no czło wie ko wi czę sto
po ku to wać, ale nie chrzcić się.
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388 Księ ga I, ho mi lia 10, n. 14 (PL 76,891 B).
r Dys tynk cja XIV -XXII. Zo bacz: P. An ciaux, La théolo gie du sa cre ment de péni ten ce au

XIIe siècle, Lo wa nium 1949; B. Po schmann, Die abendländi sche Kir chen bus se im frühen
Mit te lal ter, Wro cław 1930; te nże, Bus se und Letz te Ölung, w Hand buch der Do gmen-
geschich te, IV -3, Fry burg Nie miec ki 1951; P. Schmoll, Die Bus sleh re der Frühscho la stik,
Mo na chium 1909; H. We iswe iler, Maître Si mon et son gro upe. De sa cra men tis: te xtes
inédits, Lo wa nium 1937. – Wśród źró deł i po przed ni ków Mi strza, zo bacz przede wszyst -
kim: Hu go na ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, II,14 (PL 176,549 D – 578 A), Sum ma
sen ten tia rum, VI,10-14 (PL 176,146 C – 153 C). – Że ta Dys tynk cja XIV (Ha le zjań ska) nie
by ła po dzie lo na na roz dzia ły przed ze sta wie niem roz dzia łów (wy żej, s. 14), ja sno oka zu je
się z na szych rę ko pi sów.

s Nu mer 1. Sło wa Hie ro ni ma wzię te z Sum ma sen ten tia rum, VI,10 (PL 176,146 C) skąd
i je go po zo sta ła wy po wiedź. Ostat nia wy po wiedź za le ży od Glos sa or di na ria na Mt 3,2 
(u Mi ko ła ja z Li ry V,13c). – Nu mer 2. Mię dzy po ku tą we wnętrz ną i ze wnętrz ną roz ró żnia się
już w De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, dys tynk cja 1, po roz dzia le 87, § 5 (1186); zobacz
ta kże Hu go, De sa cra men tis, II,14,2 (PL 176,554 D). – Nu mer 3: czę ścio wo z Sum ma 
senten tia rum VI,10 (146 C), resz ta z tej sa mej Glos sa or di na ria: „To oznaj mia he rold, co
po tem sa ma przez sie be Praw da.”

389 Zo bacz: Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum 94, 1, n. 2: „Prze to nie miej scem jest ktoś
da le ki od Bo ga, lecz nie po do bień stwem ... Do bry mi oby cza ja mi zbli ża się do Bo ga, zły mi
oby cza ja mi od cho dzi się od Bo ga ... Prze to nie któ rym od le głym i źle ży ją cym ten psalm
mówi: Przyjdź cie” (PL 37,1217n; CCL 39,1331n).

390 Epi sto la 130 (ad De me tria dem), n. 9 (PL 22[1859]1115; CSEL 56,189). Już w Ter tu -
lia na: De po eni ten tia, n. 4: „Prze to po ku ta jest ży ciem, gdy przed kła da na jest śmier ci. Na
nią ty grzesz ni ku ... tak się rzuć, tak obej mij, jak roz bi tek na dzie ję ja kiejś de ski” (PL 1,1237;
CSEL 76,148).

391 Zo bacz: Ef 4,22-24: wy zuć się z te go sta re go czło wie ka ... przy oblec się w no we go
czło wie ka itd.



2. Chrzest jest tyl ko sa kra men tem, a po ku ta zwa na jest i sa kra men tem 
i cno tą du cha. Jest bo wiem po ku ta we wnętrz na i po ku ta ze wnętrz na. Zew -
nętrz na jest sa kra men tem; we wnętrz na jest cno tą du cha; a obie są przy czy -
ną uspra wie dli wie nia i zba wie nia. – Czy zaś ka żda po ku ta ze wnętrz na jest
sa kra men tem, a je że li nie ka żda, któ ra pod tą na zwą win na być poj mo wana,
na stęp nie zba da my.392

3. Od po ku ty za czę ło się gło sze nie Ja na, mó wią ce go:393 Czyń cie po ku tę,
al bo wiem przy bli ży ło się kró le stwo nie bie skie. Cze go zaś he rold uczył, to
sa mo po tem gło si ła Praw da, bio rąc po czą tek mo wy z po ku ty.394

Roz dział 2t (75).

1. Dla cze go na zy wa się po ku ta. Po ku ta zwie się od ka ra nia,395 któ rym
ktoś kar ci czy ny nie do zwo lo ne, ja kie po peł nił. Cno ta po ku ty po czy na się
bo jaź nią. Dla te go Iza jasz:396 Z bo jaź ni two jej po czę li śmy, Pa nie, i zro dzi -
li śmy du cha zba wie nia.

2. Am bro ży w Ser mo Qu adra ge si mae: „Jest zaś po ku tą, jak po wia da
Am bro ży,397 prze szłe zło opła ki wać, a opła ka nych zno - [317] wu nie po -
peł niać.” – Grze gorz. Rów nież Grze gorz:398 „Po ku to wać jest opła ki wać
popełnione, a opłakanych nie popełniać. Bo kto tak jedne opłakuje, że drugie
jed nak po peł nia, jesz cze po ku ty czy nić al bo nie umie, al bo uda je. Cóż
bowiem po mo że, je że li ktoś opła ku je grze chy roz pu sty, a na dal dy szy
żarem chci wo ści?”

3. Nie któ rzy moc no tych słów się trzy ma jąc, spie ra ją się, że praw dzi wie
po ku tu ją cy wię cej po tę pień czo nie grze szy; a je że li by cię żko zgrze szył,
praw dzi wa nie po prze dzi ła po ku ta. – Co rów nież in ny mi po pie ra ją świa -
dec twa mi.
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392 W Dys tynk cji 22, roz dzia le 2.
393 Mt 3,2.
394 Zo bacz Mt 4,17: Od tąd po czął Je zus ka zać i mó wić: Po ku tę czyń cie, al bo wiem przy -

bli ży ło się kró le stwo nie bie skie.
t Nu mer 1: Z te jże Glos sa. – Nu mer 2: Sło wa pseu do -Am bro że go, z De cre tum Gra cja -

na, de po eni ten tia, dys tynk cja 3, roz dział 1 (1211); ta Grze go rzo wa, ta mże, roz dział 6 (121),
z pew ny mi zmia na mi, by nie wy da wa ła się po wtó rze niem Am bro że go. – Nu mer 3. Mistrz
tu, jak wy glą da, przed kła da zda nie Gra cja na przed roz dzia łem 1 (1211); nie co ni żej bo wiem
przy ta cza ne są in ne świa dec twa: to Izy do ra (n. 4) w roz dzia le 11; wre szie Au gu sty na i Grze -
go rza (n. 5) w roz dzia łach 12 i 14 (1213); oraz Am bro że go (n. 6) w roz dzia le 2 (1211). –
Nu mer 7: Co tym się za rzu ca, po cho dzi z Glos sae –Mi strza: naj pierw z tej na 2 Kor 2,7 
(PL 192,18 D) po tem z tej na Ps 118,169 (PL 191,1129 C -D).

395 „Po eni ten tia di ci tur a pu nien do.
396 Iz 26,18 we dług in ne go prze kła du.
397 Ser mo 25, n. 1 (PL 17[1845]655 A -B); ka za nie uwa ża ne nie gdyś za au ten tycz ne (PLS

1,593; Cla vis, n. 180), obec nie przy pi su je się ja kiejś ho mi lii z IX wie ku, zo bacz: P. Mer cier,
wyd., XIV Homélies du IXe siècle So ur ces chrétien nes 161, Pa ryż 1970), Ka za nie VII, n. 1, 
s. 186.

398 In Evan ge lium, ho mi lia 34, n. 15 (PL 76,1256 B).



4. Izy dor w księ dze De sum mo bo no. Mó wi bo wiem Izy dor:399 „Szy -
der cą jest, a nie po kut ni kiem, kto na dal czy ni, za co po ku tu je. I nie wy da -
je się bła gać Bo ga uni żo ny, lecz wy śmie wać wy nio sły. Pies wra ca ją cy do
wy mio tu,400 a po ku tu ją cy do grze chu. Wie lu bez prze rwy łzy le je, a grze -
szyć nie prze sta je. Wi dzę, że nie któ rzy otrzy mu ją łzy do po ku to wa nia, 
a skut ku po ku ty nie ma ją: po nie waż z nie sta ło ści du cha: to na wspo mnie -
nie grze chu łzy le ją, to gdy odży wa na łóg, po wtór nie po peł nia ją, co opła -
ka li. Iza jasz mó wi o grzesz ni kach:401 Ob myj cie się, czy sty mi bądź cie. My je
się i jest czy sty, kto i prze szłe opła ku je, i opła ka nych zno wu nie do pusz -
cza. My je się, a nie jest czy sty, kto opła ku je co uczy nił, a nie po rzu ca, i po
łzach po wta rza to, co opła kał.”

5. Au gu styn w So li lo qu ium. Ta kże Au gu styn:402 „Pró żna jest po ku ta,
któ rą na stęp na wi na ka zi. Nic nie po mo gą pła cze, je że li mno żą się grze chy.
Nie ma zna cze nia, że źli pro szą o ła skę a zno wu zło po wta rza ją.” – Grze -
gorz. Grze gorz też:403 „Kto opła ku je po peł nio ne, a jed nak nie po rzu ca,
cięższej pod da je się ka rze.”

6. Am bro ży w księ dze De uni ca po eni ten tia. Rów nież Am bro ży:404

„Spo ty ka się ta kich, któ rzy są dzą, że po ku tę na le ży czy nić czę ściej i są wy -
uz da ni w Chry stu sie. Bo gdy by praw dzi wie czy ni li w Chry stu sie po ku tę,
nie my śle li by jej po tem po wta rzać, bo jak je den chrzest, tak jed na jest po -
ku ta.” Ty mi i wie lu in ny mi po słu gu ją się na po twier dze nie swe go po glą du.

[318] 7. Am bro ży Su per Epi sto lam ad Co rin thios. Lecz Am bro ży rze -
cze:405 „To jest praw dzi wa po ku ta, za prze stać grze chu.” – Te nże, Su per
Octo na rium XXII.406 A ta kże: „Wiel kim po stę pem jest wy rzec się błę du:
zzuć bo wiem i po pra wić du chy ob le czo ne wa da mi, jest cno ty do sko na łej 
i nie biań skiej ła ski.”

Roz dział 3v (76).

1. Co to jest po ku ta. I dla te go za iste tak mo że być okre ślo na: Po ku ta
jest cno tą, któ rą opła ku je my i nie na wi dzi my po peł nio ne zło z po sta no wie -
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399 Sen ten tiae II, roz dział 16, n. 1-4 (PL 83,619 B -C).
400 Zo bacz: Prz 26,11; 2 P 2,22.
401 Iz 1,16.
402 Ra czej Izy dor: Sy no ny ma, I, n. 77 (PL83,845 A).
403 Re gu la pa sto ra lis, III, roz dział 30 (PL 77,110 A -B).
404 Księ ga II, roz dział 10, n. 95 (PL 16[1845]520 A; CSEL 73,200).
405 Am bro zja ster, In II Co rin thio rum 2,7 (PL 17,282 B; CSEL 81-II,207).
406 To jest In Psal mum 118,169, ka za nie 22, n. 2-3 (PL 15[1845]1512 B -C; CSEL 62,489).
v Nu mer 1: W tym okre śle niu Po że racz czy ta ła ska za miast cno ta; zo bacz: R. Mar tin,

Pier re le Man geur „De sa cra men tis” (Spi ci le gium Sa crum Lo va nien se, 17), 59. O skut ku
okre śle nia zo bacz: P. An ciaux, La théolo gie, 257; Nie raz przy pi su je się Świę te mu Au gu sty -
no wi. – Nu mer 2: Wy ja śnie nie słów jest Gra cja na, przed na stęp ną po wa gą Au gu sty na;
zobacz: De cre tum, de po eni ten tia, dys tynk cja 3, roz dział 18 (1214); owa Pa pie ża Piu sa
znajdu je się ta mże, roz dział 21 (1214). – Nu mer 4. Pierw sza część wy ja śnie nia za le ży 
od Sum ma sen ten tia rum, VI,12 (PL 176,150 A). – Nu mer 6: sło wa pseu do -Au gu sty na już 



niem po pra wy, a opła ka nych wię cej po peł niać nie chce my. Po nie waż ta ka
jest praw dzi wa po ku ta, w du chu bo leć i nie na wi dzić wad. 

2. Wy ja śnie nie po wy ższych słów. Dla te go po wy ższe sło wa,407 „Po ku -
to wać jest opła ki wać po peł nio ne, a opła ka nych nie po peł niać” słusz nie tak
mo gą być bra ne, że nie od no szą się do ró żnych cza sów, lecz do te go sa me -
go: by mia no wi cie w cza sie, kie dy opła ku je po peł nio ne zło, nie po peł niał
opła ka ne go, wo lą al bo czy nem. Co oznaj mio ne jest w sło wach na stęp nych:
„Bo kto tak jed ne opła ku je” itd. – Au gu styn w En chi ri dion. Dla te go Augu -
styn po wia da:408 „Trze ba się strzec, by ktoś nie są dził, że owe prze klę te
zbrod nie,409 ja kie któ rzy po peł nia ją, nie odzie dzi czą kró le stwa Bo że go,
codzien nie ma ją być po peł nia ne i co dzien nie jał mu żna mi od ku pio ne. Bo
ży cie trze ba na lep sze zmie nić, a przez jał mu żny za prze szłe grze chy Bo ga
prze jed nać: a nie do te go w pe wien spo sób prze ku pić, by wol no je by ło
za wsze bez kar nie po peł niać. Ni ko mu bo wiem nie dał swo bo dy grze sze nia,
cho ciaż li tu jąc się, grze chy po peł nio ne gła dzi, je śli nie za nie dba się sto sow -
ne go za dość uczy nie nia.” – Pa pież Pius. Ta kże Pa pież Pius:410 [319] „Nic
nie po mo że czło wie ko wi po ścić i mo dlić się, i in ne uczyn ki re li gij ne speł -
niać, je że li duch nie zo sta nie od wo ła ny od nie pra wo ści .” – Kto więc od
zła tak du cha od wo łu je, że opła ku je po peł nio ne, i opła ka nych nie chce
popeł niać, i nie gar dzi za dość uczy nie niem, praw dzi wie po ku tu je. A po kuta
nie jest dla te go nie praw dzi wa, że mo że po tem zgrze szy, nie z za mia ru, lecz
przy pad kiem lub sła bo ścią.

3. Ten zaś jest „szy der cą, a nie po kut ni kiem,”411 kto tak po peł nio ne
opłaku je, że opła ka nych ani wo lą ani czy nem speł niać nie prze sta je. – Ten
także, kto po łzach po wta rza, co opła kał, ob my wa się do cza su, lecz nie jest
czysty,” to zna czy je go czy stość nie wy star cza mu do zba wie nia, po nie waż
jest chwi lo wa, nie trwa ła.

4. Także to,412 „Próżna jest pokuta, którą następna wina kazi,” tak należy
poj mo wać: Pró żna jest, mia no wi cie po zba wio na owo cu tej po ku ty, któ rej
na stęp na wi na nie ka zi. Jej bo wiem owo cem jest unik nię cie ge hen ny, 
a osią gnię cie chwa ły. Uśmier ca na bo wiem jest ta po ku ta, i in ne przed tem
uczy nio ne do bra, przez na stęp ny grzech, by nie do stą pi li na gro dy, któ rą
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w De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, dys tynk cja 3, roz dzia ły 4-5 (1211-1212), gdzie wydaw -
ca pew ne sło wa pseu do -Au gu sty na przy pi su je Gra cja no wi (po roz dzia le 4). O tej księ dze
De po eni ten tia, zo bacz: C. Fan ti ni, Il trat ta to pseu do -ago sti nia no: „De ve ra et fal sa 
poeni ten tia” w Ri cer che di sto ria re lio gio sa 1(1954-1957)200-209. – Nu mer 7. Więk szość
z wy po wie dzi Gra cja na po roz dzia le 22 (1215).

407 W roz dzia le 2, n. 2.
408 Roz dział 70 (PL 40,265; CCL 46,87).
409 Wy li czo ne mia no wi cie w 1 Kor 6,9-10.
410 W De cre tum Pseu do -Isi do ri (PL 130,112 C); lecz nie bez pew ne go od nie sie nia do

Pa stor Her ma sa (z cza sów Pa pie ża Piu sa I), Po do bień stwo V,1 (PG 2,957-958).
411 Po wie dze nie Izy do ra, wy żej, roz dział 2, nu mer 4.
412 Ta kże Izy do ra pod imie niem Au gu sty na, wy żej, roz dział 2 n. 5.



za słu ży li, gdy się dzia ły, a któ rą mie li by, gdy by grzech nie na stą pił. Lecz
jeże li za na stęp ny grzech czy nio na jest po ku ta, odży wa i po ku ta, któ ra
poprze dzi ła, i in ne przed tem uczy nio ne do bra; lecz tyl ko te, któ re wy ni kły
z mi ło ści. Tyl ko to bo wiem jest ży we, co w mi ło ści się sta je; i dla te go, je żeli
przez na stęp ne grze chy są uśmier ca ne, przez po ku tę po nich na stę pu ją cą
mo gą odżyć. Co zaś dzie je się bez mi ło ści, ro dzi się mar twe i pu ste; i dla -
te go przez po ku tę odżyć nie mo że.413

5. Po dob nie poj mo wać na le ży to:414 „Nic nie po mo gą pła cze,” itd.; oraz
to: „Nie ma zna cze nia,” itd. Je że li bo wiem po wta rza ją się grze chy, uprzed -
ni płacz nie ma zna cze nia dla zba wie nia, al bo dla ła ski u kre su, bo nic nie
po zo sta je z czy sto ści ży cia. Gdyż al bo od pusz czo ne grze chy wra ca ją, jak
nie któ rym się po do ba, gdy się po wta rza ją, al bo je że li nie wra ca ją, jed nak
po ich zgła dze niu, z po wo du nie wdzięcz no ści tak win ny i nie czy sty się
staje, gdy nad to uwi kła ny jest w wy na gra dza nie, jak by po wró ci ły już
zgładzo ne. O tym jed nak mia no wi cie, czy grze chy wra ca ją, po tem sze rzej
roz pra wiać bę dzie my.415

[320] 6. Po dob nie „nic nie zna czy” dla osią gnię cia zba wie nia, al bo dla
po sia da nia czy sto ści ży cia, „pro sić o prze ba cze nie złych uczyn ków, a zło
zno wu po wta rzać.” – Au gu styn w księ dze De po eni ten tia.” Tak też na -
le ży poj mo wać to, co te nże Au gu styn mó wi gdzieś in dziej:416 „Po ku ta jest
pew ną po mstą bo le ją ce go, ka rzą cą w so bie to, co ubo le wa, iż po peł nił.”
Oraz ni żej:417 „Cią gle trze ba ubo le wać nad grze chem. Wy ja śnia to sa ma moc
wy ra że nia: „po ku to wać”418 jest bo wiem „ka rę utrzy my wać,”419 by za wsze
ka ra ła msz cząc w nim, co po peł nił grze sząc. Ten utrzy mu je ka rę, kto zawsze
kar ci to, co ubo le wa, że po peł nił. Po ku ta jest więc po mstą, za wsze ka rzą cą
w so bie, co ubo le wa, że po peł nił.” „Cóż nam po zo sta je,420 niż bo leć 
w życiu? Gdzie bo wiem koń czy się ból, brak i po ku ty. Je że li zaś po ku ta się
koń czy, co z ła ski zo sta je? Tak dłu go niech ra du je się i ma na dzie ję ła ski,
jak dłu go pod trzy my wa ny jest przez po ku tę. Pan bo wiem mó wi:421 Idź, 
a wię cej już nie chciej grze szyć. Nie po wie dział „nie grzesz”. Lecz „na wet
wo la grze chu, niech się w to bie nie ro dzi”. Ja kim spo so bem się to za cho -
wa, je że li bo leść w po ku cie sta le nie bę dzie strze żo na? Tu niech za wsze
bole je, a z bo le ści ra du je się, i niech nie star czy, że bo le je, lecz z wia ry niech
bo le je, i niech bo le je, że nie za wsze bo lał.”
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413 O tym do wo dzie zo bacz ni żej: Dys tynk cja 15, roz dzia ły 6-7.
414 Oba po wie dze nia wy żej, roz dział 2, n. 5.
415 Ni żej, Dys tynk cja 22, roz dział 1.
416 Pseu do -Au gu styn, De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dział 8, n. 22 (PL 40,1120).
417 Roz dział 19, n. 35 (1128n).
418 „Po eni te re”.
419 „Po enam te ne re”.
420 Ta mże, roz dział 13, n. 28 (1124).
421 J 8,11.



7. Wy ja śnie nie poj mo wa nia wy po wie dzi. O po ku cie za po peł nio ne,
al bo do sta tecz nej do zba wie nia, poj mo wać na le ży, co po wie dział wy żej,
mia no wi cie: „Po ku ta jest po mstą, za wsze ka rzą cą, co po peł nił”, i in ne te go
ro dza ju. – To zaś: „Je że li po ku ta się koń czy, nic z ła ski nie zo sta je”, dwo ja -
ko mo że być bra ne. Je że li bo wiem, we dług poj mo wa nia nie któ rych,
grzechy od pusz czo ne wra ca ją, ła two jest po jąć, że nic z ła ski nie zo sta je,
po nie waż grze chy od pusz czo ne zno wu wra ca ją. Jak bo wiem ten, kto z nie -
wol nic twa na wol ność jest wy zwa la ny, jest w tym cza sie praw dzi wie wolny,
a jed nak z po wo du ob ra zy wra ca po tem w nie wo lę; tak i po ku tu ją ce mu
grze chy praw dzi wie są od pusz cza ne, a jed nak z po wo du ob ra zy, któ ra się
po wta rza, zno wu wra ca ją. Je że li zaś mó wi się, że nie wra ca ją, mo żna za iste
po wie dzieć, że na wet tak nic z ła ski nie zo sta je: nie że [321] od pusz czo ne
grze chy zno wu są po czy ty wa ne, lecz po nie waż z po wo du nie wdzięcz no ści
tak wi nien jest i sta je się nie czy sty, jak by one wra ca ły.

Roz dział 4x (77).

1. O uro czy stej i je dy nej po ku cie. To zaś, co mó wi Am bro ży:422 „Spo -
ty ka się ta kich,” itd. oraz: „jak je den chrzest, tak i jed na po ku ta,” nie we -
dług ogól ne go, lecz szcze gól ne go, zwy cza ju Ko ścio ła poj mu je się,
po wie dzia ne o po ku cie uro czy stej, któ ra u pew ny ch423 raz od pra wio na nie
jest po wta rza na. – Ta kże to od mien ne Am bro że go:424 „Po ku ta raz za sto so -
wa na, ale nie od pra wio na, i owoc po przed niej usu wa i ko rzyść na stęp nej
tra ci”, poj mu je się o uro czy stej.

2. Uro czy stą zaś po ku tą jest ta, jak Am bro ży mó wi w tym sa mym dzie -
le,425 któ ra od by wa się po za ko ścio łem, jaw nie, w po pie le i wło sien ni cy;
któ ra za cię ższe i prze ra ża ją ce oraz jaw ne wy stęp ki tyl ko jest na kła da na. 
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x Nu mer 1-2, aż do słów Au gu sty na, opie ra się nie mal co do li te ry na Sum ma sen ten -
tia rum, VI,12 (PL 176,150 B). Zo bacz: P. An ciaux, La théolo gie, (148-153), gdzie mo wa także
o po wtó rze niu po ku ty w wie ku XIII. Po wa ga Au gu sty na (w n. 2) z De cre tum Gra cja na, de
po eni ten tia, dys tynk cja 3, roz dział 22 (1215). – Nu mer 3: Po wa ga Ory gen sa za czerp nię ta 
(z pew ny mi opusz cze nia mi) z Glos sa or di na ria na Kpł 25,29 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,259c);
albo z nie zna nej Glos sa Lom bar da do te go uryw ka.

422 Wy żej, roz dział 2, n. 6.
423 Zo bacz: Sum ma di vi nae pa gi nae pseu do -Pio tra z Po itiers, do te go uryw ka Mi strza:

„W pew nych zaś ko ścio łach nie jest po wta rza na; zwy czaj ten jest chwa leb ny, by nie sta nia -
ła...; w nie któ rych zaś ni gdy nie jest na kła da na, jak w Akwi ta nii” (rkp „n” kar ta 54c -d).
Według Ro lan da, Sen ten tiae: co do ko ścio ła Ga lij skie go, [nie jest po wta rza na] z miej sco -
we go zwy cza ju” (wyd. A. Gie tl, 240).

424 De po eni ten tia, II, roz dział 11, n. 104 (PL 16[1845]522 C; CSEL 73,204).
425 Am bro ży to tyl ko wska zu je, ta mże, n. 90 (521 C; 202). Sło wa są ra czej z Sum ma

senten tia rum, VI,12: „W tym sa mym bo wiem roz dzia le Am bro ży za kła da, że tyl ko pu blicz -
nie dzia ła na po ku ta zwie się uro czy sta. Dzie je się ona jaw nie po za ko ścio łem, ją mia no wicie
tyl ko za cię żkie grze chy się na kła da ... I nie gdyś ta po ku ta nie by ła po wta rza na, a do tąd 
w nie któ rych ko ścio łach jest to za cho wy wa ne, dla uczcze nia sa kra men tu” (PL 176,150 B).



I ona nie po win na być po wta rza na, by lu dziom nie sta nia ła i nie zo sta ła
wzgar dzo na. – Au gu styn do Ma ce do niu sza. Stąd Au gu styn:426 „Cho ciaż
ostro żnie i zba wien nie prze wi dzia no, by miej sce tej naj po kor niej szej poku -
ty raz tyl ko w Ko ście le by ło da wa ne, by ta ni lek nie był mniej po ży tecz ny
dla cho rych, ona o ty le bar dziej jest zba wien na, im mniej bę dzie wzgar dzo -
na; kto jed nak ośmie li się po wie dzieć Bo gu: Dla cze go te mu czło wie ko wi,
któ ry po po ku - [322] cie pierw szej zno wu za plą tał się w si dła nie pra wo -
ści, jesz cze zno wu prze ba czasz?”

3. Ory ge nes, Su per Le vi ti cum. Ory ge nes ta kże o tej uro czy stej po ku -
cie,427 któ ra za cię ższe grze chy jest na kła da na, po wia da: „Je że li nas ja kaś
śmier tel na wi na spo tka ła, któ ra nie po le ga na śmier tel nej zbrod ni al bo na
bluź nier stwie wia ry, lecz na wa dzie mo wy lub oby cza jów, ta wi na za wsze
mo że być na pra wio na, i nie za ka zu je się ni gdy za nią czy nić po ku ty. Lecz
nie tak z cię ższy mi zbrod nia mi. W cię ższych bo wiem zbrod niach raz tyl ko
da je się miej sce po ku cie. Zwy kłe, w któ re czę sto po pa da my, za wsze przyj -
mu ją po ku tę i za wsze by wa ją od ku pio ne.” – „Zwy kły mi” na zy wa grze chy
po wsze dnie i mo że nie któ re cię żkie, lżej sze od in nych, któ re jak czę sto są
po peł nia ne, tak czę sto są od ku pio ne przez po ku tę. Lecz za cię ższe grze chy
raz tyl ko peł ni się po ku tę, mia no wi cie uro czy stą; bo i za nie, gdy by się po -
wtó rzy ły, po wta rza się po ku tę, ale nie uro czy stą. Co jed nak w nie któ rych
ko ścio łach nie jest za cho wy wa ne.

Roz dział 5y (78).

1. Po wa ga mi do wo dzi, że nie raz tyl ko, lecz czę sto grze chy od pusz -
cza ne są przez po ku tę. Że zaś po ku ta nie raz tyl ko jest czy nio na, lecz
często po wta rza na, i przez nią czę sto udzie la ne jest zno wu prze ba cze nie,
do wo dzi się wie lo ma świa dec twa mi Świę tych.

2, Au gu styn w księ dze De po eni ten tia. Au gu styn bo wiem, pi sząc
prze ciw pew nym błęd no wier com, któ rzy mó wi li, iż grze szą cym po chrzcie
po ku ta raz tyl ko jest po ży tecz na, po wia da tak:428 „Wia ro łom ni na dal na sta -
ją, po nie waż ro zu mie ją wię cej niż po trze ba,429 nie roz sąd ni, lecz prze kra -
cza ją cy mia rę. Mó wią: Cho ciaż dla raz grze szą cych po chrzcie po ku ta ma
zna cze nie, [323] to jed nak po wta rza na nie po mo że czę sto grze szą cym.
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426 Epi sto la 153, roz dział 3, n. 7 (PL 33,656; CSEL 44,403).
427 W roz dzia le 25,29, to jest Ho mi lia 15, n. 2 (PG 12,560 C – 561 A; GCS 29[1920]489).
y Za gad nie nie wpro wa dza ją sło wa Gra cja na sprzed roz dzia łu 23, dys tynk cji 3, De

poeni ten tia (1216), stąd wzię ty jest nu mer 2 (z wy po wie dzi i roz dzia łu 32,1219), nu mer 3
(z roz dzia łu 33,1221), nu mer 4 ty tu łem dzie ła Zło to uste go (roz dział 28,1218) a ta kże numer
5 (z wy po wie dzi przed roz dzia łem 24,1216; wresz cie po wa ga Am bro że go z roz dzia łu
26,1217). – Nu mer 6: z Glos sa Mi strza na Hbr 10,26-27, gdzie i sło wa Zło to uste go 
(PL 192,485 A -B).

428 De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dział 5, n. 11 (PL 40,1116n).
429 Rz 12,3.



Inaczej prze ba cze nie by ło by za chę tą do grze chu. Mó wią bo wiem, któ żby
cię żko nie grze szył, je śli za wsze mógł by wró cić? Po wia da ją bo wiem, że Pan
jest podże ga czem do złe go, je że li za wsze przycho dzi z po mo cą po ku tu ją -
cym; i po do ba ją mu się grze chy dla któ rych za wsze jest ła ska pod rę ką. Mylą
się jed nak: wia do mo bo wiem, że grze chy bar dzo mu się nie po do ba ją, bo
za wsze jest go tów je zgła dzić; gdy by je ko chał, nie nisz czył by tak za wsze.”

3. Au gu styn, do Ma ce do niu sza.430 „Tak da le ce cza sem po stę pu je nie -
pra wość lu dzi, że na wet po od pra wie niu po ku ty, po po jed na niu oł ta rza,
po peł nia ją al bo po dob ne, al bo jesz cze więk sze. A jed nak Pan spra wia, 
że na wet nad ni mi wscho dzi je go słoń ce.431 I nie da je mniej, niż przed tem
da wał szczo drych da rów ży cia i zba wie nia. A cho ciaż im w ko ście le nie
udzie la się te go miej sca po ku ty, Bóg jed nak nie za po mi na o nich w swo im
mi ło sier dziu. Z ich licz by, je że li ktoś by nam rzekł: Po wiedz cie: czy mi coś
po mo że do przy szłe go ży cia, je że li w tym ży ciu wzgar dzę naj bar dziej nę cą -
cy mi po wa ba mi roz ko szy, je że li po ku tu jąc bar dziej się niż przed tem ukrzy -
żu ję, je że li ob fi ciej bę dę pła kał, je że li le piej bę dę żył, je że li hoj niej
wspo mo gę ubo gich, je że li mi ło ścią go rę cej za pło nę? Kto z was jest tak
głupi, że po wie te mu czło wie ko wi: Nic ci to na przy szłość nie po mo że; idź,
przy naj mniej te go ży cia sło dy czą się roz ko szuj? Niech Bóg od wró ci tak
strasz ny i świę to krad czy obłęd!”

4. Jan Zło to usty. Rów nież Jan Zło to usty, De re pa ra tio ne lap si:432 „Taka,
wierz mi, ta ka jest do broć Bo ga wo bec lu dzi: ni gdy nie gar dzi po ku tą, jeże -
li mu szcze rze i pro sto jest ofia ro wa na. Na wet je że li ktoś do szedł do naj -
wy ższe go zła, a jed nak chciał by stam tąd na dro gę cno ty po wró cić,
przyj mu je chęt nie, obej mu je, wszyst ko czy ni, aby przy wo łać do pier wot -
ne go sta nu. A co jest jesz cze przed niej sze i wznio ślej sze, na wet gdy by ktoś
nie mógł do peł nić ca łe go po rząd ku za dość uczy nie nia, nie od rzu ca jak kol -
wiek ma łej i w jak kol wiek krót kim cza sie speł nio nej po ku ty; przyj mu je
także ją, i nie po zwa la utra cić na gro dy na wró ce nia na wet ni kłe go.”

[324] 5. To sa mo mo żna ta kże wzmoc nić przy kła da mi. Da wid bo wiem
przez po ku tę wy jed nał prze ba cze nie cu dzo łó stwa i za bój stwa;433 a jed nak
potem ciężko wykroczył w liczeniu ludu: co ukazuje wielość padłego ludu.434

– Am bro ży w Apo lo gia Da vid: „To zaś jest prze dziw ne,435 że anio ło wi
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430 Epi sto la 153, n. 7 (PL 33,655n; CSEL 44,401nn).
431 Zo bacz: Mt 5,45.
432 Pa ra ene sis ad The odo rum lap sum, I, n. 6 (PG 47,284); tekst zaś ła ciń ski, jak tu brzmi,

znaj du je się ra czej w rę ko pi sie Bi blio te ki Opac twa na Mon te Cas si no nr CLII oraz w rę ko pi -
sie łaciń skim Bi blio te ki Pu blicz nej w Pe ters bur gu, F. v. I. no 4. Zo bacz: Flo ri le gium Ca si nense
3(1877)393b3 -14; oraz: A. Sta erk, Mit te ilun gen aus den la te ini schen Hand schri ften 
zu Sankt Pe ters burg, w Stu dien und Mit te ilun gen aus dem Be ne dik ti ner - und dem Ci ster -
cien ser -Or den 31(1910)12; zo bacz ni żej, s. 548.

433 Zo bacz: 2 Krl 12,13.
434 2 Krl 24,10-15; 1+ Krn 21,1-14.
435 Roz dział 7, n. 38 (PL 14[1845]865 V; CSEL 32-II,323).



zabi ja ją ce mu lud ofia ro wał sie bie, mó wiąc:436 Ta trzo da cóż za wi ni ła?
Niech się ob ró ci rę ka two ja na mnie i na dom oj ca me go. Co uczy niw szy
za raz uzna ny zo stał za god ne go ofia ry ten, kto zda wał się nie god ny prze -
ba cze nia. Nie dziw ne, że ta ką ofia rą sie bie za lud do stą pił prze ba cze -
nia swe go grze chu, sko ro Mo jżesz ofia ru jąc sie bie za błąd lu du, ob mył
grzechy.”437

6. Ty mi i wie lu in ny mi świa dec twa mi oka zu je się, że przez po ku tę nie
raz tyl ko, lecz czę ściej z grze chów po wsta je my, i czę ściej praw dzi wą po ku -
tę czy ni my. Bo je śli roz myśl nie zgrze szy my, mó wi Apo stoł,438 nie bę dzie
już ofia ry za grzech, mia no wi cie dru giej, po nie waż trze ba by ło, aby Chry -
stus raz tyl ko za nas umarł. I nie po zo sta je dru gi chrzest. – Jan Zło to usty.
Po zo sta je jed nak dru ga po ku ta, i trze cia, i dal sze, jak Jan Zło to usty po wia -
da o tym uryw ku:439 „Trze ba wie dzieć, rze cze, że tu nie któ rzy po wsta ją,
usu wa jąc po ku tę przy spo sob no ści tych słów, jak by przez po ku tę nie mógł
grzesz nik po wstać po upad ku raz dru gi, trze ci i da lej. Lecz tu nie wy klu cza
po ku ty ani po jed na nia, któ re czę sto do ko nu je się przez po ku tę, lecz
(wyklu cza) dru gi chrzest i żer twę”.

DYS TYNK CJA XVz

Roz dział 1 (79).

1. Że ob cią żo ny wie lu grze cha mi nie mo że praw dzi wie po ku to wać
za je den, je że li nie po ku tu je za wszyst kie. I jak po wy ższy mi po wa ga mi
błąd tych [325] się po ko nu je, któ rzy nie zga dza ją się na częst sze czy nie nie
po ku ty i że przez nią grzesz ni cy czę sto po wsta ją z upad ku; tak usu wa się
im po gląd tych, któ rzy twier dzą, że kto, ob cią żo ny wie lu grze cha mi, ża łu je
za je den, mo że od Pa na otrzy mać je go prze ba cze nie, bez po ku ty za dru gi. 

2. Usi łu ją to umoc nić ta kże po wa ga mi. Pro rok Na hum. Mó wi bo wiem
pro rok:440 Nie bę dzie są dził Bóg dwa kroć te go sa me go, al bo jak in ni prze -
ło ży li: Nie po wsta nie dwo ja ki ucisk. Je że li więc, mó wią oni, ktoś wy znałby
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436 1 Krn 21,17; 2 Krl 24,17.
437 Zo bacz: Wj 32,31-32: Od puść im tę wi nę, al bo ... wy maż mnie z ksiąg two ich.
438 Hbr 10,26.
439 In He bra eorum, ho mi lia 20, n. 1 (PG 63,143).
z Zno wu wi dać z rę ko pi sów, iż Mistrz po dzie lił ma te riał na roz dzia ły do pie ro gdy

sporzą dzał spis roz dzia łów. – Roz dział 1, n. 1-2. Za gad nie nie czy li po gląd tu roz pa try wa ny,
wy stę pu je już (i usu nię ty jest) przez Gra cja na, de po eni ten tia, dys tynk cja 3, po roz dzia le
39 (1224nn). Mistrz po wta rza tu je go sło wa. – Nu mer 3 do słow nie z De cre tum Gra cja na,
de po eni ten tia, dys tynk cja 3, roz dział 43, jak rów nież z wy po wie dzi przed i po tym roz -
dziale (1226).

440 Na 1,9 we dług Sep tu agin ty, po tem we dług Wul ga ty; zo bacz: Hie ro nim, do te go uryw -
ka (PL 25[1845]1238 A i C).



ka pła no wi je den z dwóch lub wię cej grze chów i speł nił na ło żo ną za nie go
po ku tę, prze mil cza jąc po zo sta łe, że nie ma być wię cej są dzo ny za ten
grzech, za któ ry uczy nił za dość we dług są du ka pła na, któ ry w Ko ście le speł -
nia za da nie Chry stu sa. I dla te go, je że li za nie go po raz dru gi był by są dzony,
dwa kroć to sa mo osą dza Bóg i po wsta je po dwój ne udrę cze nie.

3. Wy ja śnie nie po wy ższe go. Lecz poj mo wać to na le ży o tych tyl ko,
którzy obec ny mi ka ra mi zmie nia ni są na lep sze i tak trwa ją; na nich nie
powsta nie dwo ja ki ucisk. Ci zaś, któ rzy pod bi cza mi sta ją się tward si i gor -
si, jak Fa ra on,441 z obec ny mi wią żą przy szłe, by cier pie nie do cze sne by ło
dla nich po cząt kiem ka ry wiecz nej. – Au gu styn, Su per Can ti cum Deu te -
ro no mii. Stąd Au gu styn:442 „Ogień za pa lił się itd., to zna czy po msta
zacznie się tu, i bę dzie go rzał aż do osta tecz ne go po tę pie nia.” – To trze ba
za zna czyć prze ciw ko tym, któ rzy mó wią, że to mia no wi cie: Nie bę dzie są -
dził Bóg dwa kroć te go sa me go, od no si się do wszyst kich bi czów, po nieważ
nie któ rzy tu pod bi cza mi się po pra wia ją, in ni ka ra ni są tu i w wiecz no ści.

[326] Roz dział 2a (80).

Ilu spo so ba mi zda rza ją się bi cze. – Be da: „Pię cio ma bo wiem spo so -
ba mi zda rza ją się bi cze:443 al bo że by spra wie dli wym za słu gi wzra sta ły przez
cier pli wość, jak Hio bo wi;444 al bo dla stra ży cnót, by py cha nie ku si ła, jak
Paw ło wi;445 al bo dla skar ce nia grze chów, jak trąd Ma rii;446 al bo na chwa łę
Bo ga, jak ze śle po uro dzo nym;447 al bo na po czą tek ka ry, jak He ro do wi,448

aże by tu by ło wi dać, co na stą pi w pie kle, zgod nie z tym:449 Po dwój nym
skru sze niem skrusz ich”. – Ta więc po wa ga Na hu ma nie zmu sza nas do
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441 Zo bacz: Wj 7-11.
442 Ru bry ka jest Gra cja na (ni żej); sło wa są mniej lub wię cej Grze go rza, Mo ra lia, XVIII,22:

„Stąd przez Mo jże sza Pan mó wi: Ogień za pa lił się w za pal czy wo ści mo jej i bę dzie go rzał
aż do spodu pie kła [Pwt 32,22]. Co bo wiem do ty czy obec ne go ude rze nia, słusz nie po wie -
dzia no: Ogień za pa lił się w za pal czy wo ści mo jej. Co do wiecz ne go zaś po tę pie nia, sto sow -
nie za raz do da no: i bę dzie go rzał aż do spodu pie kła. Cho ciaż nie któ rzy zwy kli mó wić to,
co na pi sa no: Nie są dzi Bóg dwa kroć te go sa me go [Na 1,9]. Ci jed nak nie bio rą pod uwa ge
te go, co pro rok mó wi o nie pra wych: I po dwój nym skru sze niem skrusz ich [Jr 17,18]” (PL
76,56 C).

a Po wa ga przy pi sa na Be dzie po cho dzi z Glos sa or di na ria do Mt 9,4 (u Mi ko ła ja z Li ry,
V,32c). Sło wa, któ re na stę pu ją opie ra ją się na po wie dze niu Gra cja na po roz dzia le 42,
dystynk cji 3, de po eni ten tia (1225).

443 Pseu do -Be da, In Mat tha eum 9,4 (PL 92,46 A -B; dzie ło uwa ża się za co naj mniej
wątpli we: PLS 4,2221).

444 Hi 1,12-22.
445 Zo bacz: 1 Kor 12,7.
446 Lb 12,10.
447 Zo bacz: J 9,3.
448 Zo bacz: Dz 12,23.
449 Jr 17,18.



myśle nia, że wszyst ko co cza so wo jest ka ra ne, wię cej przez Bo ga ka ra ne
nie bę dzie.

Roz dział 3b (81).

1. O Egip cja nach oraz Izra eli tach i So do mi tach. Bo cho ciaż o tym
sa mym uryw ku Hie ro nim mó wi, że Egip cja nie i Izra eli ci przez Bo ga by li
do cze śnie ka ra ni, by w wiecz no ści ka ra ni nie by li, nie na le ży jed nak te go
poj mo wać o wszyst kich w ogó le. – Hie ro nim. Mó wi bo wiem tak:450 „Że ro -
dzaj ludz ki po to pem, So do mi tów ogniem, Egip cjan mo rzem, Izra eli tów na
pu sty ni wy tra cił, wiedz cie, że dla te go do cze śnie za grze chy uka rał, by nie
ka rał w wiecz no ści: po nie waż Nie bę dzie są dził Bóg dwa kroć te go sa mego.
Ci więc, któ rzy zo sta li uka ra ni, po tem ka ra ni nie bę dą; ina czej Pi smo Święte
łu dzi: co po wie dzieć jest zbrod nią.”

2. Ja kie jest poj mo wa nie po wy ższych. Zważ czy tel ni ku na te sło wa, 
i strzeż się, byś nie poj mo wał o wszyst kich w ogó le, lecz tyl ko o tych, którzy
wśród tych bi czów czy ni li po ku tę, wie rząc w Bo ga He braj czy ków: nią,
chociaż krót ką i chwi lo wą, jed nak Bóg nie wzgar dził. 

[327] 3. Hie ro nim. Że zaś ci, któ rzy przez bicz do cze sny nie po pra wiają
się, po tem wiecz nie bę dą ka ra ni, ta mże uka zu je, mó wiąc o wier nym schwy -
tanym na cudzołóstwie, który jest ścinany; gdzie wykazuje, że grzechy lekkie
oczysz cza ne są krót ką i lek ką ka rą, wiel kie zaś za cho wu je się na dłu go trwałe
i wiecz ne ka ry, mó wiąc tak:451 „Za py ta tu ktoś, je że li wier ny schwy ta ny na
cu dzo łó stwie zo sta nie ścię ty, co z nim po tem bę dzie. Al bo bo wiem zo sta -
nie uka ra ny i błę dem bę dzie co po wie dzia no:452 Nie bę dzie są dził Bóg
dwakroć te go sa me go. Al bo nie zo sta nie uka ra ny i cu dzo ło żnym na le ży
so bie ży czyć, by tu krót ką ka rą zo sta li uka ra ni, aby unik nę li cier pień wiecz -
nych. Na co od po wia da my, że Bóg zna mia ry, jak wszyst kich rze czy, tak 
i kar; i nie uprze dza się wy ro ku sę dzie go, ani stąd nie od bie ra mu się
władzy wy ko na nia ka ry na grzesz ni ku; a wiel ki grzech zmy wa sie wiel ki mi
i dłu go trwa ły mi mę czar nia mi. Je że li zaś ktoś zo stał uka ra ny, jak ten, któ ry
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b Roz dział 3, nu mer 1: Wy ja śnie nie przed po wa gą Hie ro ni ma, z tej sa mej wy po wie dzi
(1225). – Nu mer 2: z tej sa mej wy po wie dzi (1226). – Nu mer 3: Wy ja śnie nie przed po wa gą
Hie ro ni ma za czerp nię te z wy po wie dzi Gra cja na, § 1, po roz dzia le 43; sa ma po wa ga z roz -
dzia łu 44 (1226). – Nu mer 5. Sło wa Grze go rza, z tej sa mej dys tynk cji Gra cja na, roz dział 40
(1224); zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, VI,13 (PL 176,151 D), gdzie znaj du je się w czę ści.
Zo bacz też Ser mo 16 sa me go Mi strza (PL 171,498 B). To Am bro że go, z roz dzia łu 41 (1224),
znaj du je się też w Glos sa or di na ria do Ps 118,137 (u Mi ko ła ja z Li ry III,271 c; rkp Laur. Pl
XVII.4 fo lium 173c), a ta kże w tej Lom bar da do te go uryw ka (PL 191,1112 C -D. – Nu mer 6:
opie ra się na wy po wie dzi Gra cja na po roz dzia le 41 (1225). – Nu me ry 7-8 z po wie dze nia
Gra cja na po roz dzia le 44 (2226-1227). – Nu mer 9: pierw sza część z tej sa mej wy po wie dzi;
po wa ga zaś En chi ri dion wzię ta z ory gi na łu, jak też w na stęp nych ro dzia łach.

450 In Na hum I,9 (PL 25[1845]1238 B -C).
451 Hie ro nim, jak wy żej (1238 D – 1239 A).
452 Na 1,9 we dług Sep tu aginty.



zło rze czył Izra eli cie,453 i kto zbie rał drwa w dzień so bot ni,454 ta cy po tem
nie są ka ra ni, po nie waż lek ka wi na obec ną ka rą zo sta ła wy rów na na.” Lekką
bo wiem wi nę, wy rów nu je się lek ką ka rą. – Tu wy star cza ją co Hie ro nim
oznaj mia, że cię żkie grze chy i tu ka ra ne są cię żki mi ka ra mi, i w przy szło ści
bę dą ka ra ne wiecz nie, za nie nie czy ni się po ku ty wśród bi czów; lek kie zaś,
któ re tu są ka ra ne, wy rów nu je się przez lek ką ka rę. Nie wąt pi my, że to się
dzie je w do brych; a i w złych mo że też jest tak.

4. Wy star cza ją co już wi dać, że co oni wy wnio sko wa li z pro roc twa, nie
po pie ra tych, któ rzy mó wią, iż te mu kto grzech so bie za chowuje, da wa ne
jest prze ba cze nie in ne go przez po ku tę.

5. Inne też wpro wa dza ją po wa gi. – Grze gorz Su per Eze chie lem. Mówi
bo wiem Grze gorz:455 Spusz cza łem deszcz na jed no mia sto, a na dru gie nie
spusz cza łem; i to sa mo mia sto czę ścio wo po lał, a czę ścio wo po zo sta wił 
wy schłe. Gdy ten, kto nie na wi dzi bliź nie go, a z in nych wad się po pra wia,
jed no i to sa mo mia sto czę ścio wo jest po la ne, a czę ścio wo wy schłe po zo -
[328] sta je: po nie waż są ta cy, któ rzy cho ciaż pew ne wa dy wy ci na ją, w in -
nych cię żko trwa ją. – Am bro ży, Su per Octo na rium XVIII. Rów nież
Ambro ży:456 „Pierw sza po cie cha jest, że Bóg nie za pom mi zmi ło wać się;457

dru ga przez ka ra nie, gdzie cho ciaż brak wia ry, ka ra za dość czy ni i dźwi ga.”
6. Po słu gu ją się rów nież ro zu mem, mó wiąc: Je że li ten, kto wy zna je

jeden grzech, prze mil cza jąc dru gi, wy peł ni za dość uczy nie nie na ło żo ne
przez ka pła na, czy, je że li i prze mil cza ny grzech wy zna, za oba zo sta nie mu
na ło żo ne za dość uczy nie nie? Da le kie się to wy da je od ro zu mu i zwy cza ju
Ko ścio ła, któ ry za ten sam grzech, je że li nie zo sta nie po wtó rzo ny, ni ko mu
dru gi raz za dość uczy nie nia nie na kła da. By ło więc na le żne za dość uczy nie -
nie za grzech; stąd i grzech wy da je się zgła dzo ny.

7. Jak na le ży brać po wy ższe. Na to mo żna od po wie dzieć tak: Owo
Grze go rza: „Spusz cza łem deszcz” itd., na le ży od nieść nie do prze ba cze nia
grze chu, lecz do po rzu ce nia czy nu grze cho we go: aby dla te go mó wio no, że
część mia sta jest po la na, po nie waż od czy nu i roz ko szy grze chu, któ re mu
przed tem słu ży ła, te raz od stę pu je; a nie, że ma je go prze ba cze nie. Na zy wa
się desz czem ta ka po wścią gli wość, któ ra od wo łu je od czy nu grze cho we go,
gdyż ze źró dła ła ski Bo żej to do ser ca wkra pia, by, al bo po wo li do szło tak
do po ku ty, al bo tym mniej przez Bo ga był ka ra ny, kto dłu go trwa łą roz ko -
szą i czy nem grze chu, więk szą so bie na zbie rał mę czar nię. – Je że li zaś deszcz
od no si się do prze ba cze nia sta nu wi ny, zda się sprze ci wiać twier dze niu
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453 Zo bacz Kpł 24,14.
454 Lb 15,35.
455 Księga I, ho mi lia 10, n. 23 (PL 76,896 B -C; CCL 142,155n); tekst skró co ny i nie co

zmie nio ny.
456 In Psal mum 118, ka za nie 18, n. 2-3 (PL 15[1845]1452 D -1453 A; CSEL 62,396n), 

o Psal mie 118,137.
457 Zo bacz: Ps 76,10.



Ewan ge lii.458 Je że li bo wiem z po wo du nie mi ło sier dzia, przez któ re ktoś nie
li tu je się nad bli skim, na wet to, co od pusz czo ne zo sta ło, od na wia się do
ka ry, o wie le wię cej to, co jesz cze nie zo sta ło od pusz czo ne, oka zu je się za -
cho wa ne na ka rę, z po wo du nie na wi ści brat niej. A je że li ten, „kto sę dzią
swej wo li zo stał usta no wio ny, nie mo że roz po cząć no we go ży cia, jak mówi
Au gu styn,459 je że li nie bę dzie mu żal sta re go ży cia”, w ja ki spo sób doj dzie
do no wo ści prze ba cze nia ten, kto nie zło żył zastarzałej nie na wiści?

9. Rów nież te go, co mó wi Am bro ży:460 „cho ciaż brak wia ry, ka ra [329]
za dość czy ni” itd., nie poj mu je się o wie rze, któ rą wie rzy się w Bo ga, lecz 
o świa do mo ści wy stęp ku. Wia ry bo wiem brak, gdy świa do mość grze chu
nie le ży u pod staw. Sko ro bo wiem nikt nie poj mu je wszel kich wy stęp -
ków,461 jest nie kie dy w czło wie ku grzech, któ re go nie ma świa do mo ści.
Stąd Apo stoł:462 Cho ciaż bo wiem do ni cze go się nie po czu wam, nie przez
to jesz cze je stem uspra wie dli wio ny. Gdy więc ktoś bi czo wa ny jest za
grzech, któ re go nie jest świa do my, je że li cier pli wie zno si ka rę i po kor nie
przyj mu je, my śląc, że mo że ma grzech, któ re go nie poj mu je i za nie go jest
ka ra ny przez Bo ga, ka ra ta czy ni za dość i dźwi ga ob cią żo ne go.

9. Na to zaś, co za rzu ca się o tym za dość uczy nie niu: „Je że li nie by ło za -
dość uczy nie nia, trze ba po now nie na ło żyć; je że li zaś nie trze ba po now nie
na kła dać, za dość uczy nie nie by ło; a je że li za dość uczy nie nie by ło, otrzy ma -
ło prze ba cze nie”, na le ży od po wie dzieć, że nie by ło za dość uczy nie nia, po -
nie waż on owo cu god ne go po ku ty 463 nie uczy nił. – Au gu styn w księ dze
De po eni ten tia. Jest bo wiem „za dość uczy nie niem po ku ty, jak po wia da
Au gu styn,464 wy ci nać przy czy ny grze chów, i nie da wać przy stę pu ich po ku -
som.” – To sa mo w En chri ri dion. Te nże:465 „Za iste, któ rzy ży ją zbrod ni -
czo, i nie sta ra ją się na pra wić ta kie go ży cia, a mię dzy wy stęp ka mi swo imi
nie prze sta ją roz da wać jał mu żn, pró żno dla te go so bie po chle bia ją, że Pan
mó wi:466 Da waj cie jał mu żnę, a oto wszyst kie rze czy są wam czy ste. Nie
poj mu ją bo wiem jak sze ro ko to stoi otwo rem.”
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458 Mia no wi cie Mt 18,32-35. Słu go nie go dzi wy! Wszy stek dług od pu ści łem ci ... Czyż
więc i ty nie po wi nie neś był zmi ło wać się nad to wa rzy szem two im ... I roz gnie waw szy się
Pan je go, po dał go ka tom, ażby od dał wszy stek dług.

459 Ka za nie 351: De uti li ta te agen dae po eni ten tiae, roz dział 2, n. 2 (PL 39,1537); zobacz
wy żej, s. [253].

460 Wy żej, na koń cu nme ru 5. 
461 Ps 18,23: Wy stęp ki któż ro zu mie?
462 1 Kor 4,4.
463 Zo bacz: Mt 3,8.
464 Ra czej Ge na diusz, Li ber seu dif fi ni tio ec c le sia sti co rum do gma tum, roz dział 24 al bo

54 (PL 42,128; PL 58,994 C).
465 Roz dział 75 (PL 40,267; CCL 46,89n).
466 Łk 11,41.



Roz dział 4 (82).

1. O ro dza jach jał mu żn. – Au gu styn:467 „Wie le bo wiem jest ro dza jów
jał mu żn, któ re gdy czy ni my, po ma ga ją nam. Nie tyl ko bo wiem ten, kto
głod ne mu da je po ży wie nie, spra gnio ne mu na pój, i te go ro dza ju, lecz także
kto da je prze ba cze nie pro szą ce mu, da je jał mu żnę. A kto kar ci bi czem nad
kim da na jest wła dza, al bo po skra mia ja kimś ćwi cze niem, al bo mo dli się,
by mu od pusz czo no grzech, da je jał mu żnę, po nie waż wy świad cza mi ło sier -
dzie. Wie le bo wiem dóbr da wa nych jest wbrew wo li, gdy za ra dza się ich
ko rzy ści, a nie chce - [330] niu. Lecz ta jest więk sza, któ rą z ser ca od pusz -
cza my to, co prze ciw nam ktoś zgrze szył. Mniej bo wiem wiel kie jest, być
życz li wym wo bec te go, kto nic złe go ci nie uczy nił; to jest o wie le więk sze,
byś mi ło wał ta kże twe go nie przy ja cie la, i te mu kto to bie złe go ży czy, a jeśli
mo że, czy ni, za wsze ży czył do bra i czy nił to, które mo żesz.”

2. Co zaś Pan mó wi:468 Da waj cie jał mu żnę, a oto wszyst kie rze czy są
wam czy ste, „czy tak poj mie my,469 że niewie rzą cym w Chry stu sa wszyst ko
jest czy ste, je że li da dzą te jał mu żny?”

Roz dział 5 (83).

1. Co to jest jał mu żna. – Au gu styn w En chri dion:470 „Kto chce
porząd nie da wać jał mu żnę, po wi nien naj pierw za cząć od sie bie, i dać ją
najpierw so bie. Ja mu żna bo wiem jest uczyn kiem mi ło dzier dzia, i jak naj -
praw dzi wiej po wie dzia ne jest:471 Zmi łuj się nad du szą swo ją, po do ba jąc
się Bo gu.” „Niech więc nie łu dzą się ci,472 któ rzy przez bar dzo hoj ne jał mu -
żny swo ich plo nów, al bo pie nię dzy, są dzą, iż ku pu ją so bie bez kar ność,
trwa jąc w grze chach, któ re tak ko cha ją, że chcą się w nich ob ra cać. Lecz
kto mi łu je nie pra wość, ma w nie na wi ści du szę swo ją;473 a kto nie na wi dzi
swej du szy, nie jest dla niej mi ło sier ny, lecz okrut ny. Mi łu jąc ją bo wiem
we dług świa ta, nie na wi dzi jej we dług Bo ga. Je że li więc chce dać jej jał -
mużnę, przez któ rą sta ła by się czy sta, niech nie na wi dzi ją we dług świa ta, 
a mi łu je ją we dług Bo ga.”

2. Tą „jał mu żną,474 któ rą wi nien jest czło wiek naj pierw sa me mu so bie,
oczysz cza ne są wnę trza. Do cze go za chę ca jąc Chry stus mó wi:475 Oczysz -
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467 En chi ri dion, roz dzia ły 72-73, z wie lu prze sta wie nia mi (PL 40,266; CCL 46,88-89). 
468 Łk 11,41. jak wy żej na koń cu roz dzia łu 3.
469 En chi ri dion, roz dział 75 (PL 40,267; CCL 46,90).
470 Roz dział 76 (268; 90).
471 Syr 30,24.
472 Roz dział 77 (268n; 91).
473 Ps 10,6.
474 Roz dział 76 (268; 90n).
475 Mt 23,26.



czaj cie co jest we wnątrz”. „Nie czy stym bo wiem,476 jak po wia da Apo stoł:477

nic nie jest czy ste, lecz ska la ny jest umysł ich i su mie nie. Nie czy ści zaś są
wszy scy, któ rych nie oczysz cza wia ra, któ rą wie rzy się w Chry stu sa, o któ -
rej na pi sa no:478 Wia rą oczy ściw szy ich ser ca.” „Lecz by tych jał mu żn,479

które da je się z pło dów zie mi, Chry stus nie zda wał się od rzu cać, rze cze:480

Te rze czy trze ba by ło czy nić, mia no wi cie sąd i mi łość Bo ga; i tam tych nie
za nie dby wać, to jest jał mu żn z zie mio pło dów.”

[331] Roz dział 6c (84).

1. Czy trze ba mó wić, że za dość czy nią: trwa ją cy w grze chu śmier -
tel nym, a da ją cy hoj ne jał mu żny. Z te go da się po jąć, że trwa ją cy w grze -
chu śmier tel nym, cho cia żby da wa li hoj ne jał mu żny, nie czy nią jed nak przez
nie za dość, po nie waż dzia ła ją nie po rząd nie, po nie waż nie za czy na ją od sie -
bie. A czyn ta ki nie wła ści wie zwie się jał mu żną, po nie waż są okrut ni sa mi
dla sie bie, nie po do ba jąc się Bo gu. Nie na le ży więc za dość uczy nie niem za
grzech na zy wać ta kiej, któ rą ktoś da je za je den grzech, gdy trwa w dru gim:
po nie waż (Pa pież Pius)481 „nic nie po mo że po ścić i mo dlić się i in ne dobra
czy nić, je że li duch nie zo sta nie od wo ła ny od grze chu”; a je że li kie dyś
nawró ciw szy się, wy zna ka pła no wi za mil cza ny grzech, za oba trze ba mu
nało żyć za dość uczy nie nie, po nie waż za pierw szy nie uczy nił spra wie dli wie
za dość.482

2. We dług nie któ rych za dość uczy nie nie by ło. Nie któ rym jed nak
wyda je się,483 że za dość uczy nie nie by ło, lecz bez owoc ne, po nie waż trwał
w in nym grze chu; otrzy ma zaś je go owoc i za cznie po stę po wać, gdy bę dzie
po ku to wał za dru gi grzech. Wte dy bo wiem i oba grze chy są od pusz cza ne 
i po przed nie za dość uczy nie nie odży wa, któ re by ło mar twe: jak chrzest dla
po zor nie przy stę pu ją ce go do pie ro wte dy ma zna cze nie, gdy po zór przez
po ku tę ustę pu je z du szy.

3. Wpro wa dza ją po wa gi. I na umoc nie nie te go po glą du wpro wa-
dza ją po wa gi. – Au gu styn w księ dze De po eni ten tia. Mó wi bo wiem 
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476 Roz dział 75 (267; 90).
477 Tt 1,15.
478 Dz 15,9.
479 Roz dział 76 (268, 91).
480 Łk 11,42.
c Roz dział 6, n. 3. Po wa ga pseu do -Au gu sty na za czerp nię ta (z ru bry ką) z De cre tum

Gracja na, de po eni ten tia, dys tynk cja 3, roz dział 45 (1227), gdzie w roz dzia le 46 na stę pu je
owa po wa ga Hie ro ni ma. Ostat nie sło wa, jak się zda je, z Glos sa or di na ria do Ag 1,6 (u Mi -
ko łaja z Li ry, IV,402c). – Nu mer 5 nie mal do słow nie wzię ty z De cre tum Gra cja na, de po eni -
ten tia, dys tynk cja 4, roz dział 19, oraz z na stę pu ją cej po nim, wy po wie dzi Gra cja na (1236).

481 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 14, roz dział 3, n. 2.
482 Zo bacz wy żej, roz dział 3, nu me ry 6 i 9.
483 Mia no wi cie Gra cja no wi, w De cre tum, de po eni ten tia, dys tynk cja 3, w wy po wie dzi po

roz dzia le 44, na koń cu § 2 (1227).



Au gu styn:484 „Do brze jest wie rzyć i na sza wia ra te go wy ma ga, by ła ska Chry -
stu sa sko ro w czło wie ku znisz czy ła zło, wy na gro dzi ła ta kże wcze śniej sze
do bro; i gdy nisz czy co zna la zła nie swo je, mi ło wa ła do bro, któ re w grze -
szą cym za sa dzi ła.” – Hie ro nim, Su per Ag ga eum. Hie ro nim też:485 „Je śli
kie dyś zo ba czysz, że wśród wie lu grze chów ktoś czy ni ja kieś spra wie dli we
[332] uczyn ki, Bóg nie jest tak nie spra wie dli wy, by z po wo du wie lu złych,
za po mniał nie wie lu do brych”; lecz spra wi, że on sko si i zbie rze do sto dół,
to co za siał.486

4. Roz wią za nie. Lecz te wy po wie dzi poj mu je my o tym, kto w mi ło ści
czy ni w ja kimś cza sie do bro i jest do bry, w in nym zaś cza sie jest zły i po -
peł nia wie le grze chów. Nie na le ży więc poj mo wać, że on „wśród wie lu
grze chów spra wie dli we czy ny” wy ko nał, jak by ra zem i w tym sa mym czasie
ro bił grze chy i do bre uczyn ki, lecz w ró żnych cza sach wy ko nał jed ne i dru -
gie. Gdy by bo wiem nie był do bry, gdy czy nił do bre, nie mó wio no by, że
za siał do bra na zie mi. Po znisz cze niu więc złych, po peł nio nych po do brych
uczyn kach, pierw sze do bra, mia no wi cie wy ko na ne w mi ło ści, któ re póź -
niej sze złe uśmier ci ły, po od pra wie niu po ku ty za te złe, odży wa ją i są wy -
na gra dza ne.

5. W Li ście do He braj czy ków. Stąd Apo stoł:487 Za kła da jąc naj pierw
fun da ment na wró ce nia od uczyn ków mar twych: na zy wa jąc mar twy mi
uczyn ka mi, ozna cza wcze śniej sze do bre czy ny, któ re przez na stę pu ją cy po
nich grzech zo sta ły uśmier co ne, po nie waż oni grze sząc wcze śniej sze dobra
uda rem ni li. One jak grze sze niem są uda rem nia ne, tak przez po ku tę odży -
wa ją, i do za słu gi wiecz no ści za czy na ją po ma gać.

6. Podobnie i „to dobro Bóg miłuje, które zasadził w grzeszącym”, w tym
mia no wi cie, któ ry po tym do bru zgrze szył, nie był ra zem grze szą cy i dobrze
czy nią cy, po nie waż ta kie go czy nu czło wie ka Bóg nie mi ło wał by do wy na -
gro dze nia.

Roz dział 7d (85).

1. Czy do bra czy nio ne przez ja kichś złych, ma ją zna cze nie dla za -
słu gi ży cia, gdy zo sta ną na wró ce ni do do bra. – Au gu styn w księ dze
De pa tien tia. Mo żna też przy jąć o do brych uczyn kach, któ re wy ko ny wane
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484 De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dział 14, n. 29 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 40,1125).
485 W roz dzia le 1,6 (PL 25[1845]1394 B).
486 Zo bacz: Mt 13,8; Mk 4,8; Łk 8,8.
487 Hbr 6,1. Zo bacz: Glos sa Mi strza do te go uryw ka (PL 192,440 B -C), gdzie pew ne słowa

znaj du ją się na koń cu (440 C). Trze ba za zna czyć, że wie le rę ko pi sów ma tu ru bry kę mar gi -
nal ną: Grze gorz, lecz w rze czy wi sto ści są to sło wa Gra cja na.

d Roz dział 7, nu mer 1. Za le ży za rów no co do wy po wie dzi przed po wa ga mi, jak co do
nich, od De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, dys tynk cja 4, roz dział 49 (1228). – Nu mer 2.
Pierw sza wy po wiedź jest wnio se kiem z po wy ższych. Co na stę pu je, mia no wi cie ury wek Eze -
chie la i wy kład Grze go rza, nie co ni żej w De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, dys tynk cja 4,
roz dzia ły 15-16 (1236). Za koń cze nie jest Mi strza. – Nu mer 3-4: z tej sa mej wy po wie dzi oraz



są przez ko goś gdy jest zły i trwa w grze chu śmier tel nym, al bo do cza su,
albo aż do koń ca: o któ rych mó wi się, że są przez Bo ga wy na gra dza ne i nie
po pa da ją w za po mnie nie, nie dla te go, że po ma ga ją [333] do osią gnię cia
ży cia wiecz ne go, lecz do zno śniej sze go od czu cia ka ry są du osta tecz ne go;
jak o wie rze oraz in nych, któ re ma się bez mi ło ści po wia da Au gu styn:488

„Je że li ktoś nie ma jąc mi ło ści, któ ra na le ży do jed no ści du cha oraz związ -
ki po ko ju,489 czym Ko ściół się łą czy, w ja kimś od szcze pień stwie po sta wio -
ny, cier pi by się Chry stu sa nie za parł: mę ki, głód, prze śla do wa nie, al bo
pło mie nie, al bo dzi kie zwie rzę ta, al bo sam krzyż z lę ku po tę pie nia, w żaden
spo sób one nie po win ny być ob wi nia ne; co wię cej i tu chwa leb na jest cier -
pli wość. Nie bę dzie my bo wiem mo gli po wie dzieć, że le piej by ło mu, by
zapie ra jąc się Chry stu sa, nic z te go nie wy cier piał, co wy cier piał wy zna jąc.
Lecz na le ży są dzić, że zno śniej szy bę dzie mu przy szły sąd, niż gdy by za pie -
ra jąc się Chry stu sa nic z te go nie wy cier piał; jak to, co mó wi Apo stoł:490

Choć bym wy dał cia ło mo je tak, że bym go rzał, je śli mi ło ści nie mam, nic
mi nie po mo że; nic nie po mo że, ma się ro zu mieć, do osią gnię cia kró le -
stwa, a nie dla zno śniej sze go pod da nia się wy ro ko wi są du osta tecz ne go.”
– A ni żej:491 „To z po wo du mi ło ści zo sta ło po wie dzia ne, bez któ rej w nas
nie mo że być praw dzi wej po ku ty; po nie waż w do brych jest mi łość Bo ga,
któ ra wszyst ko wy trzy mu je.”492

2. Uj mu je ca łość wy po wie dzi, by do dać in ne. Z te go oka zu je się, 
że do bra, któ re do ko nu ją się bez mi ło ści, wpraw dzie po ma ga ją do zno -
śniej sze go od czu wa nia ka ry, jed nak nie do osią gnię cia ży cia. – To bo wiem,
co ktoś czy ni w mi ło ści, je że li po tem upad nie i nie po wsta nie, że nie jest
w pa mię ci Bo ga, mó wi Eze chiel:493 A je śli się od wró ci spra wie dli wy od
spra wie dli wo ści swo jej, a czy nić bę dzie nie pra wość, iza li żyć bę dzie?
Wszyst kie spra wie dli wo ści je go, któ re czy nił, nie bę dą wspo mnia ne. 
W grze chu 494 swo im umrze i nie bę dą w pa mię ci spra wie dli wo ści je go,
któ re czy nił. – Grze gorz po wia da:495 „To nam naj bar dziej trze ba zwa żyć,
że gdy po peł nia my złe czy ny, nie po trzeb nie przy wo łu je my na pa mięć
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De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, dys tynk cja 3, roz dział 42 (1225). – Nu mer 5: z De cretum
Gra cja na, de po eni ten tia, dys tynk cja 3, roz dział 10 (1213). – Nu mer 6: z te goż, de poeni ten-
tia, dys tynk cja 5, roz dział 8 (1242). – Nu mer 8. Sło wa Hie ro ni ma praw do po dob niej za czerp -
nię te z De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, dys tynk cja 3, roz dział 38 (1224) niż z Glos sa
or di na ria do Mt 27,5 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,83c). – Nu mer 9. Ostat nia po wa ga (bez i mien na)
na koń cu te go roz dzia łu, z De cre tum Gra cja na, C. 14, zagadnienie 6, roz dział 1 (742).

488 De pa tien tia, roz dział 26, n. 23 (PL 40,623n; CSEL 41,687n).
489 Ef 4,3.
490 1 Kor 13,3.
491 Ra czej wy żej: roz dział 23, n. 20 (PL 40,622; CSEL 41,685n).
492 Zo bacz 1 Kor 13,7: Wszyst ko zno si ... wszyst ko wy trwa.
493 Ez 18,24.
494 Ez 3,20.
495 In Eze chie lem, I, ho mi lia 11, n. 21 (PL 76,914 B).



minio ne do bre uczyn ki, po nie waż w po peł nia niu złych nie po win no być
żad nej na dziei mi nio nych do brych.” – Po jąć tu na le ży, że mi nio ne do bre
nie da ją na dziei na otrzy ma nie ży cia, cho ciaż [334] na ła god niej szą ka rę;
ina czej sprze ci wia ło by się po wy ższej po wa dze Au gu sty na. I do bre więc bez
mi ło ści uczy nio ne i do bre uczy nio ne w mi ło ści, któ rym to wa rzy szy śmier -
tel na wi na, któ rej nie gła dzi póź niej sza po ku ta, przy da ją się do od czu cia
ła god niej szej ka ry, a nie do owo cu ży cia.

3. Wpro wa dza in ne po wa gi prze ciw ko tym, któ rzy mó wią, że za
jeden grzech czy ni się po ku tę, prze mil cza jąc dru gi. Wy star cza ją co
sądzę od po wie dzia ne zo sta ło tym, któ rzy twier dzą, że za je den wy stę pek
czy ni się po ku tę i da wa ne jest prze ba cze nie, po zo sta wia jąc dru gi w roz ko -
szy, al bo nie wy ja wia jąc na spo wie dzi. Od pie ra ją ich nie tyl ko po wy ższe
po wa gi, lecz i po ni ższe:

4. Au gu styn w księ dze De po eni ten tia. Mó wi bo wiem Au gu styn:496

„Jest wie lu, któ rzy po ku tu ją, bo zgrze szy li, lecz nie cał ko wi cie, za cho wu jąc
so bie coś, czym się roz ko szu ją: nie zwa ża jąc, że Pan ra zem uwol nił od
demo na głu che go i nie me go.497 Przez to uczy nas, że ni gdy nie je ste śmy
uzdra wia ni, jak tyl ko ze wszyst kie go. Gdy by bo wiem chciał czę ścio wo
zacho wy wać grze chy, ma ją ce go sied miu de mo nó w498 mógł udo sko na lić
wygnaw szy sze ściu; wy gnał jed nak sied miu, by po uczyć, że wszyst kie
występ ki ra zem na le ży od rzu cić. Le gion zaś de mo nów z in ne go wy rzu ca -
jąc,499 żad ne go ze wszyst kich nie zo sta wił, któ ry by uwol nio ne go po sia dał,
oka zu jąc, że gdy by grze chów by ło na wet ty siąc, za wszyst kie trze ba po ku -
to wać. Ni gdy ni ko go Pan nie uzdro wił, ko go by cał ko wi cie nie uwol nił.
Całe go bo wiem czło wie ka uzdro wił w sza bat,500 gdyż i cia ło z wszel kiej
choro by i du szę od wszel kiej za ra zy: wska zu jąc, że po ku tu ją cy po wi nien
jed no cze śnie bo leć nad wszyst ki mi wy stęp ka mi. Wiem bo wiem, że Pan jest
nie przy ja cie lem wszyst kie go co wy stęp ne. Ja kim więc spo so bem, kto za
cho wu je wy stę pek, za in ny otrzy mał by prze ba cze nie? Czy prze ba cze nia
dostą pił by bez mi ło ści Bo ga, bez któ rej nikt ni gdy nie zna lazł ła ski? Bo
wrogiem jest Bo ga, gdy sta le ob ra ża. Jest bo wiem ja kąś nie pra wo ścią
niewier no ści, spo dzie wać się po ło wicz ne go prze ba cze nia od te go, któ ry
jest spra wie dli wym i spra wie dli wo ścią. Już bo wiem bez praw dzi wej po ku -
ty zna la zł by ła skę. Praw dzi wa zaś po ku ta usi łu je pro wa dzić do czy sto ści
chrztu, Bo szcze rze po ku tu ją cy co kol wiek bru du po oczysz cze niu za cią -
gnął, trze ba by ob mył przy naj mniej łza mi du cha. Lecz na der twar dy jest
ten, któ re go bó lu du cha nie ujaw nia ją oczy. Niech wie jed nak, że ka ry god -
nie twar dy jest ten, kto opła ku je stra ty do cze sne, al bo śmierć przy ja cie la, 
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496 De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dzia ły 9-10 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 40,1121n).
497 Zo bacz: Mk 7,32-37.
498 Zo bacz: Łk 8,2.
499 Zo bacz: Łk 8,30; Mk 5,9.
500 J 7,23.



a bo le ści [335] nad grze chem we łzach nie oka zu je. Kto więc po ku tu je,
niech cał ko wi cie po ku tu je.”

5. Au gu styn. Te nże:501 „Po kut ni cy, po kut ni cy, je że li je ste ście praw dzi -
wy mi po kut ni ka mi, a nie je ste ście szy der ca mi, zmień cie ży cie, po jed naj cie
się z Bo giem. Po ku tę czy nisz, ko la na tło czysz, a śmie jesz się, szy dząc z cier -
pli wo ści Bo ga! Je że li czy nisz po ku tę, żal ci; je że li ci nie żal, nie jest po kut -
ni kiem. Je że li więc ci żal, dla cze go czy nisz, co źle uczy ni łeś? Je że li żal ci, 
że uczy ni łeś, nie czyń; je że li na dal czy nisz, z pew no ścią nie je steś po kut -
nikiem.”

6. In no cen ty II. Rów nież In no cen ty II:502 „Na po mi na my bra ci na szych,
by nie cier pie li, że du sze lu dzi świec kich błęd ny mi po ku ta mi są zwo dzo ne
i do pie kła za cią ga ne. Wia do mo zaś, że po ku ta jest błęd na, gdy wie le od -
rzu ca jąc, za jed no tyl ko czy ni się po ku tę; al bo gdy tak się czy ni za jed no,
aby nie odejść od dru gie go.”

7. Po wta rza o praw dzi wej po ku cie, by do dać. Z po wy ższych przej -
rzy sta sta je się zna jo mość praw dzi wej po ku ty i za dość uczy nie nia. Ta bo -
wiem po ku ta jest praw dzi wa, któ ra grzech usu wa. Tyl ko ta to czy ni, któ ra
na pra wia wy stę pek. A wy stę pek na pra wia ta, któ ra przy no si nie na wiść
występ ku po peł nio ne go, i te go któ ry ma być po peł nio ny, z pra gnie niem
uczy nie nia za dość.

8. Hie ro nim, Su per Mat tha eum. Czy ta się bo wiem, że Ju dasz po ku -
to wał bez osią gnię cia prze ba cze nia, po nie waż tą po ku tą nie na pra wił
zbrod ni. Stąd Hie ro nim:503 „Nic Ju da szo wi nie po mo gło, że uczy nił po ku -
tę, przez któ rą nie mógł na pra wić zbrod ni. Je że li kie dyś brat tak grze szy
prze ciw ko bra tu, że mo że na pra wić to, co zgrze szył, mo że mu być od pusz -
czo ne; je że li zaś czy ny po zo sta ją, pró żno ust nie po dej mu je się po ku tę. 
To zna czy, co o tym po wie dzia no:504 A mo dli twa je go niech się w grzech
ob ró ci, że nie tyl ko nie mo gła być na pra wio na zbrod nia zdra dy, lecz do dał
zbrod nię sa mo bój stwa.”

[336] 9. Uwa żaj, jak masz po jąć to: „Że mo że na pra wić to, co zgrze szył”
itd. Bo na pra wy nie na le ży tu poj mo wać, ja ko wy rów na nie rze czo wej straty,
lecz ja ko na ga nę i wzgar dę wy stęp ku, z pra gnie niem uczy nie nia za dość.
Za bie ra bo wiem ktoś ko muś nie spra wie dli wie coś, cze go nie mo że przy -
wró cić, jak oko, al bo ży cie i te go ro dza ju; a jed nak je że li by za grzech
pokuto wał, z mi ło ścią spra wie dli we go za dość uczy nie nia, bę dzie miał prze -
ba cze nie. Ale dla te go niech nie my śli ktoś, kto nie słusz nie za brał cu dzą
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501 Ser mo 393 (wśród wąt pli wych, PL 30,1713); zna ne już by ło św. Ce za re mu z Ar les
(oko ło 470-542), któ ry tro chę z nie go za czerp nął w swojej Ser mo 63: De pa eni ten tia 
ex dic tis sanc ti Au gu sti ni (CCL 103,272-274), jed nak nie te sło wa. Zo bacz: uwa gi Księ dza
G. Mo rin, ta mże, 272 oraz CCL 104,979.

502 Na II So bo rze La te rań skim (1139), roz dział 22 (DS 717; Con ci lio rum oecu me ni corum
de cre ta, Bo lo nia 1973,202).

503 In Mat tha eum, 27,5 (PL 26[1845]204 C).
504 Ps 108,7.



rzecz, któ rą mo że od dać, że po ku tu je za ten grzech i do stę pu je prze ba -
czenia, je że li za bra ne go nie zwra ca. Jak dłu go bo wiem „rze czy, z po wo du
któ rej jest grzech,505 nie zwra ca się, gdy zwró co na być mo że, po ku ty nie
czy ni się, lecz uda je.”

DYS TYNK CJA XVI

Roz dział 1e (86).

1. O troj gu, któ re trze ba roz pa try wać w po ku cie. W do sko na ło ści
zaś po ku ty na le ży tro je za cho wać, mia no wi cie skru chę ser ca, spo wiedź ust,
wy na gro dze nie czy nu. – Jan Zło to usty. Stąd Jan Zło to usty:506 „Do sko na ła
po ku ta skła nia grzesz ni ka, by wszyst ko chęt nie zno sił. W ser cu je go skru -
cha, w ustach wy zna nie, w czy nie ca ła po ko ra: to jest owoc na po ku ta.” Aby
jak trze ma spo so ba mi ob ra ża li śmy Bo ga, mia no wi cie ser cem, usta mi i ręką,
tak trze ma spo so ba mi wy na gra dza li.

2. Au gu styn, De ser mo ne ha bi to in mon te: “Są bo wiem trzy ró żni ce
grze chu, jak mó wi Au gu styn:507 i w ser cu i w czy nie i w zwy cza ju” al bo sło -
wie; „jak by trzy śmier ci: jed na jak by w do mu, mia no wi cie gdy w ser cu
zgadza się na żą dzę; dru ga jak by wy nie sio na już za [337] bra mę, gdy na
czyn wy stę pu je zgo da; trze cia, gdy duch przy tło czo ny jest jak by ma są złego
zwy cza ju, al bo zbroi się w tar czę szko dli wej obro ny, jak by w gro bie już
cuch nąc. To są trzy ro dza je umar łych, któ re czy ta się,508 że Pan wskrze sił.” 
Tej wię cej tro ja kiej śmier ci, tro ja kim środ kiem za rad czym się za po bie ga:
skru chą, wy zna niem, za dość uczy nie niem.

3. Skru cha jest nam za le ca na tam:509 Roz dzie raj cie ser ca wa sze, a nie
sza ty wa sze. – Wy zna nie tam:510 Spra wie dli wy naj pierw sam sie bie
oskarża; praw dzi wie bo wiem spo wia da się, kto sie bie oska rża, kto so bie
zło po czy tu je prze kli na jąc. I tam:511 Wy le waj cie przed nim ser ca wa sze; 
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505 Au gu styn, Epi sto la 153 (ad Ma ce do nium), roz dział 6, n. 20 (PL 33,662; CSEL 44,419).
e Nu mer 1: Tro je do za cho wa nia przed ło żo nych jest już w Sum ma sen ten tia rum, VI,10

(PL 176,146 D). Po wa ga pseu do -Zło to uste go w De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, dys -
tynk cja 1, roz dział 40 (1168). – Nu mer 2: z te goż de po eni ten tia, dys tynk cja 2, roz dział 21
(1197). – Nu mer 3: Po wa ga Be dy wy da je się po cho dzi z ja kiejś glo sy (Mi strza?) do Łk 3,8,
nie z De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, dys tyn cja 5, roz dział 1, § 1-2 (1238).

506 W ho mi lii Pro vi da men te, w Ja na Zło to uste go Ope ra omnia, V, Pa ryż 1570,767 B -C
oraz w wy da niu We nec kim 1583, V,96c; lecz czy ja jest, nie wia do mo. Nie ma wśród: Ioannis
Me dio cri seu Chry so sto mi La ti ni ser mo nes (PLS IV,649-850).

507 Ser mo I, roz dział 12, n. 35 (PL 34,1247; CCL 35,38), zo bacz też Ser mo 98, roz dzia ły
4-5 (PL 38,593n).

508 O dzieweczce wskrzeszonej w domu: Mt 9,23-25; o synu wdowy wskrzeszonym blisko
bra my w Na im: Łk 7,12-15; o Ła za rzu wskrze szo nym, już cuch ną cym w gro bie: J 11,39-44.

509 Jl 2,13.
510 Prz 18,17 we dług Sep tu agin ty.
511 Ps 61,9.



a ta kże:512 Wy zna waj cie te dy jed ni dru gim grze chy wa sze. – Za do śću czy -
nie nie na ka za ne jest przez Ja na, gdzie mó wi:513 Czyń cie te dy god ne owo ce
po ku ty, mia no wi cie aby z ja ko ścią i wiel ko ścią wi ny zgod na by ła ja kość 
i wiel kość ka ry. – Be da:514 Bo owoc do bre go czy nu nie po wi nien być
równy: u te go kto wca le, al bo mniej zgrze szył, i te go któ ry cię żej upadł.”

Roz dział 2f (87).

1. Na co trze ba zwa żać. – Au gu styn w księ dze De po eni ten tia. Dlate -
go po ku tu ją ce mu bar dzo po trzeb ne jest ro ze zna nie, by czy nił to, co przeka -
zuje Augustyn mówiąc:515 „Niech zważy jakość występku, w miejscu, w czasie,
w trwa niu, w roz ma ito ści oso by, i z ja kiej po peł nił to po ku sy, i w wie lu
wyko na niach tej wa dy. Trze ba bo wiem, by nie rząd ny po ku to wał we dług
wznio sło ści swe go sta nu, al bo urzę du, al bo we dług mia ry nie rząd ni cy, i co
do spo so bu swe go czy nu, i jak bez wstyd po peł nił; czy w miej scu po świę -
co nym, czy w cza sie prze zna czo nym na mo dli twę, ja kim są świę ta i [338]
czas po stu. Niech roz wa ży jak dłu go trwał, i opła ku je, że nie prze rwa nie
grze szył; i ja ką po ko na ny zo stał na pa ścią. Są bo wiem ta cy, któ rzy nie tyl ko
nie są po ko na ni, lecz sa mi wy sta wia ją się na grzech; nie cze ka ją na po kusę,
lecz wy prze dza ją żą dzę. I niech so bie prze my śli jak czę stym dzia ła niem
wady roz kosz nie grze szył. Ca ła ta roz ma itość ma być wy zna na i opła ka na,
a gdy uświa do mi so bie, że jest grze chem, pręd ko niech znaj dzie mi ło sier -
ne go Bo ga. W ro ze zna wa niu wzro stu grze chu, niech od kry je, ja kie go był
wie ku, ja kiej mą dro ści i sta nu. Niech w ka żdym z nich po bę dzie i po my śli
o spo so bie wy stęp ku, zmy wa jąc łza mi wszel ką ja kość wa dy. Niech opła cze
cno tę, któ rej wte dy mu za bra kło: bo leć bo wiem wi nen nie tyl ko, że zgrze -
szył, lecz po nie waż cno ty się po zba wił.

2. Ja kim spo so bem wszyst kie go wi nien. „Niech też opła ku je,516 że
grze sząc w jed nym, stał się wszyst kie go wi nien.517 Nie wdzięcz ny jest
bowiem, kto pe łen cnót, Bo ga cał kiem się nie lę kał. W tym bo wiem ka żdy
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512 Jk 5,16.
513 Mia no wi cie Ja na Chrzci cie la: Mt 3,8; Łk 3,8.
514 Glos sa or di na ria do Mt 3,8, al bo (ra czej) Łk 3,8 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,14a, 134a); 

z Be dy do te go uryw ka (PL 92,353 B -C; CCL 120,77), z Grze go rza, In Evan ge lia, ho mi lia 20,
n. 8 ((PL 76,1163 D -1164 A).

f Trze ba za zna czyć, ja ki ty tuł bę dzie no sić ten roz dział w spi sie, któ ry do pie ro miał być
spo rzą dzo ny (wy żej, s. [14]): Co to jest praw dzi we za dość uczy nie nie. – Nu mer 1: Po wa ga
pseu do -Au gu sty na z De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, dys tynk cja 5, roz dział 1, § 1-2
(1238). – Nu mer 2: ta mże, § 2-4. – Nu mer 3-4: ta mże, § 6 (1239); n. 5 ta mże, § 7 (1239n);
n. 6: § 8-9 (1240); n. 7: § 8, po tem § 9; wszę dzie tekst pseu do -Au gu sty na skró co ny i tro chę
do sto so wa ny.

515 De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dział 14, n. 29 (w dzie łach Au gu sty na, PL 40,1124).
516 Ta mże (1124n).
517 Zo bacz Jk 2,10.



grzesz nik sta je się tym bar dziej win ny, im Bo gu jest mil szy. Dla te go bowiem
Adam wię cej zgrze szył, po nie waż ob fi to wał we wszel kie do bro. In nym także
spo so bem upa da jąc w jed nym, stał się wi nien wszyst kie go: bo wszel ka
cno ta cier pi uszczer bek z jed nej wa dy.”

3. „Niech pod da się cał ko wi cie są do wi i mo cy ka pła na,518 ni cze go swego
so bie nie za cho wu jąc, aby wszyst ko, na je go roz kaz, go to wy był uczy nić,
dla od zy ska nia ży cia du szy, co uczy nił by dla unik nię cia śmier ci cia ła. I to 
z upra gnie niem, po nie waż od zy sku je ży cie nie skoń czo ne: z ra do ścią
bowiem przy szły nie śmier tel ny wi nien czy nić to, co uczy nił by śmier tel ny
dla od da le nia śmier ci.”

4. „Sta le niech upra sza Bo ga.519 Niech ofia ru je Bo gu du cha i skru chę
serca; po tem i co mo że z po sia da nia. Wte dy to, co ofia ru je, niech ofia ru je
bez piecz ny. Wej rzał Pan na Abla i na da ry je go;520 wpierw rze cze: na Abla
niż: na da ry je go, Na są dzie więc ser ca win na być do łą czo na jał mu żna
dawcy. I nie na le ży brać pod uwa gę ile, lecz w ja kim du chu, ja kim uczu -
ciem, da je co mo że. Kto więc chce od ku pić swo je grze chy ofia rą da rów
docze snych, naj pierw niech ofia ru je ser ce.”

[339] 5. Że nie na le ży dzie lić spo wie dzi na ró żnych ka pła nów.
„Niech strze że się,521 by wie dzio ny wsty dem, nie po dzie lił so bie spo wie dzi,
by chciał ró żne grze chy ró żnym wy znać ka pła nom. Nie któ rzy bo wiem jed -
ne mu ukry wa ją to, co za cho wu ją do wy zna nia in ne mu: a to jest chwa le -
niem się, dą że niem do ob łu dy, sta łym bra kiem ła ski, do któ rej my śli, że po
ka wał kach doj dzie. Niech strze że się też, by nie przy stą pił do cia ła Pań skie -
go, za nim umoc ni się do brym su mie niem; i niech bo le je, że jesz cze nie
ośmie la się przy jąć zba wien ne go po kar mu, któ re go bar dzo pra gnie. Niech
po wstrzy mu je się też od za baw, od świec kich wi do wisk, kto chce do stą pić
do sko na łej ła ski prze ba cze nia.”

6. „To są godne owoce pokuty,522 wyzwalające zniewoloną duszę i w wol-
no ści za cho wu ją ce.” – A ni żej: „Niech du sza szu ka god nych owo ców, chociaż
nie „god nych po ku ty”. Są bo wiem god ne owo ce cnót, któ re po ku tu ją cym
nie wy star czą. Po ku ta bo wiem wy ma ga cię ższych, by cier pie niem i wes -
tchnie nia mi mar twy osią gnął ży cie.”

7. Z te go oka zu je się, ja kie są god ne owo ce po ku ty, któ ry mi do peł nia
się praw dzi we go za dość uczy nie nia, i że nie wszyst kie god ne owo ce są god -
ny mi owo ca mi po ku ty. To poj mu je się o tej po ku cie, któ ra jest za więk sze
zbrod nie. Nie wy star czy bo wiem cię żko grze szą cym, co wy star czy grze szą -
cym mniej, lub ma ło.
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518 De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dział 15, n. 30 (1125).
519 Ta mże.
520 Gen 4,4.
521 De ve ra et fal sa po eni ten tia, n. 31 (1125n).
522 Ta mże (1126).



Roz dział 3g (88).

1. Co to jest fał szy we za dość uczy nie nie. I tak jak są god ne owo ce
poku ty i praw dzi we za dość uczy nie nie, tak też nie god ne owo ce i fał szy we
za dość uczy nie nie, to zna czy fał szy wa po ku ta. – Grze gorz. Stąd Grze gorz:523

„Po ku ty na zy wa my fał szy we, któ re nie są na kła da ne we dług po wa gi Świę -
tych zgod nie z ja ko ścią wy stęp ków. I dla te go żoł nierz al bo ku piec, al bo od -
da ny ja kie muś obo wiąz ko wi, któ ry bez grze chu nie mo że być wy ko ny wa ny,
je że li cię ższy mi wy stęp ka mi ob cią żo ny przy stą pił by do po ku ty, al bo kto
nie spra wie dli wie prze trzy mu je cu dze do bra, al bo kto ży wi w ser cu nie na -
wiść, niech ro ze zna, że praw dzi wej po ku ty nie mo że od pra wić, je że li nie
po rzu ci ku piec twa, al bo nie zło ży obo wiąz ku, a nie na wiść z ser ca usu nie,
[340] i do bra, któ re nie spra wie dli wie za brał zwró ci. Że by jed nak nie
popadł w roz pacz: tym cza sem za chę ca my, by czy nił, co kol wiek do bre go
mo że uczy nić, aby Bóg oświe cił je go ser ce ku po ku cie.”

2. Po nie waż po ku ta jest we wnętrz na i ze wnętrz na, o jed nej i dru giej z po-
wy ższe go wy star cza ją co wi dać, któ ra jest praw dzi wa, a któ ra jest fał szy wa.

Roz dział 4 (89).

1. O trzech dzia ła niach po ku ty. Do po wy ższych trze ba do rzu cić, że
po ku ta dzia ła trze ma spo so ba mi: przed chrztem mia no wi cie za po przed -
nie grze chy; po chrzcie za cię ższe, któ re póź niej się po peł nia; jest ta kże po -
wsze dnia po ku ta za lek kie, któ ra na le ży ta kże do po kor nych i do sko na łych.

2.h Au gu styn, Ad Fe li cia num. Dla te go Au gu styn:524 „Są trzy dzia ła nia
po ku ty, któ re ze mną wa sza uczo ność roz po zna je. Jed no jest, któ re ro dzi
no we go czło wie ka, aż przez chrzest do ko na się ob my cie wszyst kich mi nio -
nych grze chów; po nie waż nikt nie jest sę dzią swo jej wo li, tylko je że li żal
mu daw ne go ży cia, mo że za cząć no we. Wol ne od niej są nie mow lę ta, gdy
są chrzczo ne, po nie waż nie mo gą jesz cze uży wać wol nej wo li; im jed nak
do od pusz cze nia grze chu pier wo rod ne go po ma ga wia ra tych, któ rzy je
przy noszą.” – „Dru gie dzia ła nie po ku ty jest po chrzcie,525 do ko nu je się ono
za te grze chy, któ re za wie ra de ka log Praw.” „Czy nią prze to lu dzie po ku tę
przed chrztem,526 za grze chy wcze śniej sze, tak jed nak, by zo sta li ochrzczeni,
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g Po wa ga z De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, dys tynk cja 5, roz dział 6 (1241).
523 Grze gorz VII na Sy no dzie Rzym skim V, n. 5 (Man si XX,510 A -B; PL 148,801 B -C).
h Pierw sza po wa ga Au gu sty na z ru bry ką za czerp nię ta zo sta ła z De cre tum Gra cja na, 

de po eni ten tia, dys tynk cja 1, roz dział 81 (1182). Po tem (od Czy nią prze to), cho ciaż pod tą
sa mą ru bry ką, z Glos sa Mi strza na 2 Kor 12,21 (PL 192,89 D – 90 A).

524 To zna czy Ser mo 351: De uti li ta te agen dae po eni ten tiae, roz dział 2, n. 2 (PL 39,
1537); o jej au ten tycz no ści bar dzo się wąt pi (Cla vis, n. 284, s. 75).

525 Ta mże, roz dział 4, n. 7 (1542).
526 Au gu styn, Epi sto la 265 (ad Se leu cia nam), n. 7 (PL 33,1088; CSEL 576,645).



jak po wia da Piotr:527 Po ku tę czyń cie i niech ka żdy z was ochrzci się w imię
Je zu sa Chry stu sa itd. Czy nią też po ku tę, je że li po chrzcie tak zgrze szy li, że
za słu ży li na klą twę, a po tem na po jed na nie.” – „Jest ta kże po ku ta do brych
i po kor nych wier ny ch528 [341] nie mal po wsze dnia, w któ rej bi je my się 
w pier si mó wiąc:529 Od puść nam na sze wi ny itd. Bo nie chce my, by by ły
nam od pusz czo ne te, któ re nie wąt pi my, iż od pusz czo ne zo sta ły przez
chrzest, lecz te, któ re cho ciaż ma łe, jed nak czę sto wślizgu ją się ułom no ści
ludz kiej.”

Roz dział 5i (90).

Że mno gość lek kich tak ob cią ża, jak je den wiel ki grzech. „Gdy by
zo sta ły one ze bra ne prze ciw ko nam,530 tak nas ob cią żą i przy tło czą, jak jakiś
je den wiel ki grzech. Ja kie bo wiem zna cze nie ma dla ka ta stro fy, czy sta tek
jed ną wiel ką fa lą zo sta nie przy kry ty i za to pio ny, czy wo da po wo li prze sią -
ka jąc przez dno, z wi ny nie dba łych, na peł ni sta tek i po grą ży? Niech prze to
czu wa ją nad po stem, jał mu żną i mo dła mi: w któ rych, gdy mó wi my: Odpuść
nam na sze wi ny itd. ujaw nia my, że ma my, co by ło by nam od pusz czo ne; 
i w tych sło wach upo ka rza jąc du sze na sze, nie prze sta wa li czy nić co dzien -
nej po ku ty.”

Roz dział 6k (91).

1. O za dość uczy nie niu po wsze dnich. – Au gu styn w En chi ri dion.
Ja kie zaś za dość uczy nie nie jest wy star cza ją ce za grze chy po wsze dnie
dowodzi Au gu styn, tak mó wiąc w En chi ri dion:531 „Za po wsze dnie, krót kie 
i lek kie grze chy, bez któ rych te go ży cia się nie wie dzie, czy ni za dość
codzien na mo dli twa wier nych. Do nich bo wiem na le ży mó wić:532 Oj cze
nasz, któ ryś jest w nie bie. Mo dli twa ta gła dzi cał ko wi cie ma łe i po wsze -
dnie grze chy. Gła dzi i te, od któ rych ży cie wier nych (rów nież wy stęp nie
pro wa dzo ne, lecz po ku to wa niem na lep sze po pra wio ne) od stę pu je, je żeli
jak praw dzi wie mó wi się:533 Od puść nam na sze wi ny, tak praw dzi wie 
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527 (Ru bry ka mar gi nal na): Piotr w Dzie jach Apo stol skich 2,38.
528 Au gu styn, Epi sto la 265, n. 8 (1089; 646).
529 Zo bacz: Mt 6,12.
i Ko niec tej po wa gi (90 A), do któ rej wtrą co ne zo sta ły pew ne wy ra zy („w któ rych ... 

i w tych sło wach”) z wer sji w De cre tum Gra cja na.
530 Au gu styn, w tej sa mej Epi sto la, n. 8 (ta mże).
k Zo bacz: A. M. Land graf, Die Na chlas sung der lässli chen Sünde, w Do gmen ge schichte

IV -2,108-143. – Nu mer 1: Po wa ga Au gu sty na z ory gi na łu. – Nu mer 3: Sło wa Au gu sty na
zaczerp nię te ra czej z Glos sa na 2 Kor 12,21 (PL 192,89 C) niż z De cre tum Gra cja na, de
poeni ten tia, Dys tynk cja 1, roz dział 63 (1177).

531 Roz dział 71 (PL 40,265n; CCL 46,88).
532 Mt 6,9.
533 Mt 6,12.



[342] mó wi się: ja ko i my od pusz cza my na szym wi no waj com, to zna czy,
je że li sta je się, co się mó wi; po nie waż i sa ma jał mu żna po le ga na cał ko wi -
tym da ro wa niu pro szą cym o prze ba cze nie.”

2. Z te go oraz in nych po wy ższych ła two już jest po jąć, ja kie za po wsze -
dnie trze ba zło żyć za dość uczy nie nie. Wy star czy bo wiem Mo dli twa Pań ska,
z ja kimś po stem i jał mu żna mi: tak jed nak, by po prze dzi ła ja kaś skru cha, 
a do da na zo sta ła spo wiedź, je że li jest spo sob ność. O tej spo wie dzi da lej
bę dzie mo wa.534

3. Au gu styn w księ dze De po eni ten tia. Za cię ższe zaś grze chy trze ba
w za dość uczy nie niu też to za sto so wać, lecz wie le moc niej i ści ślej, bo jak
mó wi Au gu styn,535 do czy nie nia po ku ty „nie wy star czy po pra wić oby cza je
na lep sze i odejść od po peł nio ne go zła, je że li i za to, co złe go uczy nił, nie
uczy ni Pa nu za dość przez ból po ku ty, przez wes tchnie nie po ko ry, przez
ofia rę skru szo ne go ser ca, przy współ dzia ła niu jał mu żn.”

DYS TYNK CJA XVIIl

Roz dział 1 (92).

1. Tro je przed kła da się do zba da nia. Tu ro dzi się wie le py tań. Po
pierw sze bo wiem py ta się, czy bez za dość uczy nie nia i ust ne go wy zna nia,
przez sa mą skru chę ser ca ko muś grzech jest od pusz cza ny. Po dru gie, czy
wy star czy nie kie dy wy znać Bo gu, bez ka pła na. Po trze cie, czy wy zna nie
uczy nio ne wier ne mu świec kie mu jest wa żne.

2. O tym bo wiem na wet ucze ni roz ma icie my ślą, po nie waż dok to rzy
zdają się mó wić o tym ró żnie i wprost sprzecz nie. Nie któ rzy bo wiem
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534 Ni żej, Dys tynk cja 21, roz dział 7.
535 W tej sa mej Ser mo 351, roz dział 5, n. 12 (PL 39,1549).
l O mno gich py ta niach, któ re tu się ro dzą, zo bacz: P. An ciaux, La théolo gie du sa cre -

ment de péni ten ce au XIIe siècle, część 3, roz dział 2: Za gad nie nie ko niecz no ści spo wie dzi,
s. 164-274; tro chę ta kże u A. M. Land gra fa, Das Sa cra men tum in vo to, w Do gmen ge schichte
III -1,210n. – Nu mer 2. Co nie któ rzy utrzy mu ją, wy ra żo ne jest sło wa mi Gra cja na, w de
poeniten tia, Dystynkcja 1, przed roz dzia łem 38 (1167); co in ni, wy da je się zda niem Gracja -
na w Dystynkcji 1, przed roz dzia łem 1 (1159) i po roz dzia le 87, pod ko niec § 3 (1185). –
Nu mer 3. Do wód z Psal mi sty przed ło żo ny jest w Sum ma sen ten tia rum, VI,11 (PL 176,147
B); po wa ga Ka sjo do ra i Au gu sty na z Glos sa Mi strza do Ps 31,5 (PL 191,320 C – 321 A). –
Nu mer 4. Prócz tek stów świę tych nie mal wszyst ko z De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia,
dys tynk cja 1, w wy po wie dziach po roz dzia łach 34-35 (1166). – Nu mer 5-11, jak gdzie indziej
za zna czo no, przez Gra cja na ze bra ne zo sta ły dla na świe tle nia dru gie go po glą du, od swej
wy po wie dzi przed roz dzia łem 38 de po eni ten tia, dys tynk cji 1 (1167) a stąd aż do wy po wie -
dzi po roz dzia le 87 (1184); wy po wiedź w nu me rze 7 znaj du je sie z pew ny mi zmia na mi pod
rubryką Jan Złotousty, w De consecratione, Dystynkcja 4, rozdział 4 (1362). – Numery 11-13
za le żą od wy po wie dzi Gra cja na po roz dzia le 87, zwłasz cza § 4-6 (1184-1186). Co do pra -
gnie nia spo wie dzi, pod ko niec nu me ru 13, zo bacz: A. M. Land graf, Das sa cra men tum in
vo to, w Do gmen ge schich te III -1,210-253.



mówią, że bez ust ne go wy zna nia oraz wy na gro dze nia czy nem, nikt nie jest
oczysz cza ny z grze chu, je że li miał by czas to zro bić; in ni zaś, że w skru sze
ser ca grzech jest od pusz cza ny przez Bo ga przed ust nym wy zna niem i [343]
i za dość uczy nie niem, jed nak je że li ma pra gnie nie wy zna nia.

3. Świa dec twa mi do wo dzi, że w sa mej skru sze grzech jest od pusz -
cza ny. Dla te go Pro rok:536 Rze kłem: Wy znam prze ciw ko so bie nie spra wie -
dli wość mo ją Pa nu, i tyś od pu ścił itd. Ka sjo dor. Wy kła da jąc to Ka sjo dor
rze cze:537 „Rze kłem, to jest za sta no wi łem się w so bie, że wy znam, i tyś
odpu ścił. Wiel ka do broć Bo ga, że na sa mo przy rze cze nie od pu ścił grzech.
Pragnie nie bo wiem uzna je się za dzia ła nie.” – Au gu styn o tym sa mym
uryw ku. Ta kże Au gu styn:538 „Jesz cze nie wy zna je, przy rze ka, że wy zna, 
a Bóg prze ba cza, po nie waż to sa mo jest mó wić, co wy znać w ser cu. Jeszcze
nie ma gło su w ustach, by czło wiek usły szał wy zna nie, a Bóg sły szy.”

4. Rów nież:539 Ofia rą dla Bo ga duch skru szo ny itd. Gdzie in dziej ta kże
czy ta się:540 któ re go kol wiek dnia nie zbo żny na wró ci się od nie zbo żno ści
swo jej... ży wo tem żyć bę dzie, a nie umrze; nie mó wi usta mi wy zna, lecz
nawró ci się. To da je do zro zu mie nia, że na wet mil cząc usta mi, cza sem dostę -
pu je my od pusz cze nia. Dla te go ta kże owi trę do wa ci,541 któ rym Pan naka zał.
Aby oka za li się ka pła nom, w dro dze, za nim do szli do ka pła nów, zo sta li
oczysz cze ni. Co wska zu je, że za nim usta na sze ka pła nom otwo rzy my, to jest
wy zna my grze chy, je ste śmy oczysz cza ni z trą du grze chów. Rów nież Ła za rz542

nie wcze śniej z gro bu zo stał wy pro wa dzo ny, a po tem przez Pa na wskrze szo -
ny, lecz we wnątrz wskrze szo ny, na ze wnątrz wy szedł ży wy: by wy ka zać, że
wskrze sze nie du szy wy prze dza spo wiedź. Nikt bo wiem nie mo że wy zna wać,
jak tyl ko wskrze szo ny, po nie waż od umar łe go, po dob ne go ni co ści, gi nie
wyzna nie.543 Nikt więc nie wy zna je, jak tyl ko wskrze szo ny; nikt zaś nie jest
wskrze sza ny, jak tyl ko kto od grze chu jest wy zwo lo ny, po nie waż grzech jest
śmier cią du szy: któ ra jak jest ży ciem cia ła, tak jej życiem [344] jest Bóg.544 –
Ty mi i wie lu in ny mi po wa ga mi do wo dzi się, że przed wy zna niem, al bo
zadość uczy nie niem, sa mą skru chą grzech jest od pusz cza ny.

5. Po wa ga mi ta kże do wo dzi na od wrót, że bez wy zna nia grzech nie
jest od pusz cza ny. Ci, któ rzy te mu prze czą, tru dzą się by to wy ja śnić, oraz
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536 Ps 31,5.
537 Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, III,128c; rkp Laur. Plut. XVII,4

k. 37b); czę ścio wo z Ka sjo do ra do te go uryw ka (PL 70,220 D – 221 A; CCL 97,278).
538 Czę ścio wo w tej sa mej Glos sa or di na ria; z Au gu sty na, Enar ra tio II in Psal mum 31,

n. 15 (PL 36,267n; CCL 38,236).
539 Ps 50,19.
540 Ez 33,12 i 15.
541 Zo bacz: Łk 17,14-15.
542 Zo bacz: J 11,44.
543 Sa lo mon (ru bry ka), to zna czy Syr 17,26.
544 Zo bacz: Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum 70,17, ka za nie 2, n. 3 (PL 36,893; CCL

39,961n).



dla po gnę bie nia tam te go zda nia, a po twier dze nia swe go po glą du, wpro -
wa dza ją świa dec twa pi sa rzy.

6. Mó wi bo wiem Pan przez Iza ja sza:545 Po wiedz nie pra wo ści two je, abyś
się uspra wie dli wił. – Am bro ży w księ dze De pa ra di so. Rów nież Am bro -
ży:546 „Nie mo że ktoś być uspra wie dli wio ny od grze chu, je że li przed tem
grze chu nie wy zna.” – Te nże w Ser mo Qu adra ge si mae. Ten sam:547

„Wyzna nie du szę uwal nia od śmier ci, wy zna nie otwie ra nie bo, wy zna nie
da je na dzie ję zba wie nia: bo nie za słu gu je uspra wie dli wie nia, kto za ży cia
swe go nie chce swe go grze chu wy znać. Uwal nia nas to wy zna nie, któ re
doko nu je się z po ku tą. Praw dzi wa po ku ta jest bo le ścią ser ca i go ry czą duszy
za zło, któ re ka żdy po peł nił.”

7. Jan Zło to usty. Rów nież Jan:548 „Nie mo że ktoś otrzy mać ła ski Bo ga.
je że li nie zo stał oczysz czo ny od wszel kie go grze chu przez po kut ne wy zna -
nie, przez chrzest.”

8. Au gu styn, De po eni ten tia. Ta kże Au gu styn:549 „Czyń cie po ku tę, jaka
czyniona jest w Kościele. Niech nikt sobie nie mówi: działam skrycie, u Boga
dzia łam; wie Bóg, któ ry mi prze ba cza, że dzia łam w ser cu. Więc bez po wo -
du po wie dzia no:550 Co kol wiek roz wią że cie na zie mi, bę dzie roz wią za ne 
i w nie bie? Więc bez po wo du da ne zo sta ły klu cze? Czy uda rem nia my słowo
Chry stu sa? Hiob rze cze:551 Czy wsty dzi łem się na wi do ku lu du wy zna wać
me grze chy?” – Am bro ży. Ta kże [345] Am bro ży:552 „Wy ba czal na jest wi na,
za któ rą po stę pu je wy zna nie wy stęp ków.”

9. Au gu styn. Au gu styn te ż553 o tym uryw ku:554 Niech nie po że ra mnie
głę bo kość, ani nie za wie ra na de mną stud nia otwo ru swe go: „Stud nia 
jest głę bią nie pra wo ści, w któ rą je że li byś wpadł, nie za mknie nad to bą
otwo ru swe go, je że li ty nie za mkniesz ust swo ich. Wy zna waj więc i mów:555

Z głę bo ko ści wo ła łem ku to bie Pa nie, itd. a wyj dziesz. Za my ka nad tym,
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545 Iz 43,26 w prze kła dzie Sep tu agin ty.
546 Roz dział 14, n. 71 (PL 14[1845]310 D; CSEL 32-II,321).
547 Ser mo 25, n. 1 (wśród dzieł Am bro że go, PL 17[1845]655 A); pra wi dło wo, Ho mi lia

VII. Ser mo in Qu adra ge si ma, n. 1 (So ur ces chrét. 161,186) z wie ku IX; zo bacz wy żej: Dys -
tynk cja 14, roz dział 2, n. 2.

548 W rze czy wi sto ści ury wek jest Chro ma cju sza, bi sku pa Akwi lei, we dług A. Ho ste go
(CCL 9,377) oraz wy daw ców PLS 1,1752 n.

549 Ser mo 392, roz dział 3, n. 3 (wśród wąt pli wych, PL 39,1711); u Gra cja na, de po eni -
ten tia, Dys tynk cja 1, roz dział 44 (1168).

550 Zo bacz: Mt 18,18.
551 Hi 31,33-34 we dług Bi blii Au gu sty na.
552 De pa ra di so, roz dział 14, n. 71 (PL 14[1845]310 B; CSEL 32-I,328); z Gra cja na, tamże,

roz dział 47 (1169).
553 Enar ra tio in Psal mum 68, ka za nie 1, n. 19 (PL 36,853; CCL 39,916), z De cre tum

Gra cja na, wy po wiedź po roz dzia le 60, § 3 (1176).
554 Ps 68,16.
555 Ps 129,1.



kto w głę bo ko ści za nic so bie nie ma,556 od umar łe go po dob ne go ni co ści,
ginie po chwa ła.557 – Te nże:558 „Nikt nie otrzy mu je prze ba cze nia na le żnej
cię ższej ka ry, je że li ja kiejś, cho ciaż o wie le mniej szej niż po wi nien, ka ry nie
poniósł. Tak bo wiem da wa na jest przez Bo ga hoj ność mi ło sier dzia, by nie
zo sta ła za nie cha na spra wie dli wość kar no ści.”

10. Hie ro nim, Su per Ma la chiam. Rów nież Hie ro nim:559 „Kto jest
grzesz ni kiem, niech opła ku je grze chy wła sne, al bo lu du; i niech wcho dzi
do Ko ścio ła, z któ re go przez grze chy wy szedł; i niech śpi na wo rze, by mi -
nio ne roz ko sze, któ ry mi Bo ga ob ra ził, wy rów nał su ro wo ścią ży cia.” – Tymi
i in ny mi po wa ga mi usi łu ją po twier dzić, że bez wy zna nia ust ne go i po nie -
sie nia ja kiejś ka ry, nikt nie jest z grze chu oczysz cza ny.

11. Z któ rym zda niem trze ba ra czej się zgo dzić. Co więc o tym 
nale ży my śleć? Co utrzy my wać? Za iste, że bez wy zna nia ust ne go oraz
zewnętrz ne go po nie sie nia ka ry grze chy są od pusz cza ne, przez skru chę 
i po ko rę ser ca. Od kie dy bo wiem skru szo nym ser cem po sta na wia się
wyspo wia dać, Bóg prze ba cza; po nie waż jest tam wy zna nie ser ca, cho ciaż
nie ust ne, przez któ re du sza we wnętrz nie oczysz cza się od pla my i za ra zy
po peł nio ne go grze chu, a po win ność śmier ci wiecz nej ule ga zwol nie niu.

12. To zaś, co wy żej zo sta ło po wie dzia ne o wy zna niu i po ku cie, 
al bo trze ba od nieść do wy zna nia ser ca i do ka ry we wnętrz nej, tak jak 
[346] to Au gu sty na,560 że mó wi się, iż nikt nie do stę pu je prze ba cze nia, „jeśli
wcze śniej ja kiejś, cho ciaż o wie le mniej szej, nie po niósł ka ry”; al bo trze ba
przy jąć o ka rze ze wnętrz nej, i od nieść do gar dzą cych lub za nie dbu ją cych,
jak to:561 „Niech nikt nie mó wi: dzia łam skry cie” itd. Nie któ rzy bo wiem żyjąc
w grze chu, za nie dbu ją, al bo wsty dzą się spo wia dać, i dla te go nie za słu gują
na uspra wie dli wie nie.

13. Jak bo wiem przy ka za na nam jest po ku ta we wnętrz na, tak i ust ne
wyzna nie i ze wnętrz ne za dość uczy nie nie, je śli jest spo sob ność; dla te go nie
jest praw dzi wie po ku tu ją cy, kto nie ma pra gnie nia spo wie dzi. A jak prze -
ba cze nie grze chu jest da rem Bo ga, tak po ku ta i wy zna nie, przez któ re
grzech jest gła dzo ny, nie mo że za ist nieć, jak tyl ko od Bo ga, jak mó wi Au -
gu styn:562 „Już, po wia da, ma dar Du cha Świę te go, kto wy zna je i po ku tu je,
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556 Zo bacz: Prz 18,3 Gdy przyj dzie w głę bo kość grze chów, za nic so bie nie ma.
557 Syr 17,26 we dług Sep tu agin ty.
558 De con ti nen tia, roz dział 6, n. 15 (PL 40,358; CSEL 41,158); z Gra cja na, ta mże, roz -

dział 42 (1168).
559 Bez wzglę du na ru bry kę (z Gra cja na, roz dział 66, 1177), dzie ło Hie ro ni ma jest: 

In Ioelem 1,13 (PL 25[1845]958 C -D).
560 Wy żej w nu me rze 9.
561 W nu me rze 8.
562 Su per Psal mum L (ru bry ka), to zna czy: Enar ra tio in Psal mum 50,13, n. 16 (PL

36,611n), za po śred nic twem Glos sa in ter li ne aris, do: i Du cha Świę te go twe go nie bierz
ode mnie: „już ma, kto wy zna je i po ku tu je” (u Mi ko ła ja z Li ry, III,158r; rkp Laur. XVII.4,
kar ta 65 ver so); po wtó rzo ne w Glos sa Mi strza do te go uryw ka (PL 191,490 B).



po nie waż nie mo że za ist nieć wy zna nie i uka ra nie grze chu w czło wie ku 
z sa me go sie bie. Gdy bo wiem gnie wa się ktoś na sie bie i nie po do ba się
sobie, nie jest bez da ru Du cha Świę te go.” Trze ba więc, by po ku tu ją cy
wyznał, je że li ma czas; a jed nak, za nim do ko na się wy zna nie w ustach, 
jeże li w ser cu jest pra gnie nie, da ne jest mu od pusz cze nie.

Roz dział 2m (93).

1. Czy wy star czy wy znać sa me mu Bo gu. Wej rzyj my już w dru gi 
ar ty kuł za gad nie nia, mia no wi cie, czy wy star czy wy znać grze chy sa me mu
Bo gu, czy trze ba wy znać ka pła no wi.

2. Do wo dzi po wa ga mi, że wy star czy. Nie któ rym zda ło się, że star czy,
je śli wy zna nie do ko na się sa me mu Bo gu, bez osą du ka płań skie go i wy zna -
nia Ko ścio ło wi, po nie waż Da wid mó wi:563 Rze kłem: Wy znam Pa nu, i tyś
od pu ścił itd.; nie mó wi: ka pła no wi, a jed nak po wia da, że grzech zo stał mu
od pusz czo ny.

3. Am bro ży, Su per Lu cam. Ta kże Am bro ży:564 Dla te go za pła kał 
[347] Piotr,565 bo mu się wi na wśli zgnę ła. Nie znaj du ję, co po wie dział, znaj -
du ję, że za pła kał. Wy czy tu ję łzy, nie wy czy tu ję za dość uczy nie nia. Lecz co
nie może być obro nio ne, mo że być ob my te. Łzy zmy wa ją wy stę pek, któ ry
wstyd jest gło śno wy znać, a pła cze za ra dza ją i prze ba cze niu i wsty do wi.”
To samo mó wi ta kże bi skup Mak sym.566

4. Jan Zło to usty, Su per Epi sto lam ad He bra eos. Rów nież Jan Zło -
to usty:567 „Nie mó wię ci, że byś się wy sta wił na wi dok, ani oska rżył wo bec
in nych, lecz chcę, byś po słu chał Pro ro ka mó wią ce go:568 Ob jaw przed
Bogiem dro gę two ją. Wy znaj więc grze chy two je przed praw dzi wym sę dzią;
z mo dli twą oznaj mij twe wy stęp ki, nie ję zy kiem, lecz pa mię cią twe go su -
mie nia; a wte dy wresz cie ufaj, że mo żesz do stą pić mi ło sier dzia. Je śli byś
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m Nu mer 1-2. Ten po gląd oma wia sam Gra cjan, de po eni ten tia, Dys tynk cja 1, w wy -
powie dzi przed roz dzia łem 1 (1159), gdzie i na stęp ne po wa gi. Mo wa jest już u An zel ma 
z La on oraz w je go szko le, zo bacz: O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V,56-57, 272, 280nn;
oraz F. Car pi no, Una dif fi coltá con tro la con fes sio ne nel la sco la sti ca pri mi ti va: An sel mo
di La on e la sua scu ola, w Di vus Tho mas (Pl) 42(1939)94-103; oraz wie le u P. An ciaux, 
La théolo gie du sa cre ment de péni ten ce, 164-223. – Nu mer 3. Po wa ga nie jest za czerp nię -
ta z De cre tum, lecz ra czej z ja kiejś (wła snej?) glo sy do Łu ka sza. Nie mal te sa me sło wa przy -
pi sa ne są Mak sy mo wi w Sum ma sen ten tia rum, VI,10 (PL 176,147 A), mo że pod wpły wem
Pio tra Abe lar da, Sic et non, roz dział 151 (PL 178,1600 A). – Nu mer 4: z De cre tum, w wy po -
wie dzi, § 1, po roz dzia le 87, Dys tynk cji 1 de po eni ten tia (1184). – Nu me ry 6-7: z De cre tum,
de po eni ten tia, Dys tynk cja 1, roz dział 31-32 (1165), gdzie ta kże pod imie niem Pro spe ra.

563 Ps 31,5.
564 In Lu cam 22,62, X, n. 88 (PL 15[1845]1825; CSEL 32-III,489; CCL 14,371). 
565 Zo bacz: Łk 22,62; Mt 26,75; Mk 14,72.
566 Mia no wi cie bi skup Tu ry nu Mak sym, Ho mi liae, ho mi lia 53 (PL 57,351 A -B).
567 Ho mi lia 31, n. 3 (PG 63,216n).
568 Ps 36,5: Ob jaw Pa nu dro gę two ją.



ciągle miał grze chy twe na ser cu, ni gdy zła prze ciw bliź nie mu nie bę dziesz
trzy mał w ser cu.”

5. Te nże. Te nże:569 „Wy po wiedz twe grze chy, abyś je zgła dził. Lecz jeżeli
za wsty dzisz się ko muś, wy po wia daj je co dzien nie w du szy two jej. Nie
mówię, byś wy zna wał je twe mu współ słu dze, by ci wy rzu cał; po wiedz
Bogu, któ ry je le czy. Bo choć byś nie po wie dział, zna je. Gdy po peł nia łeś
je, był obec ny; gdy do pusz cza łeś się ich, wie dział. Czy chce, abyś ty je po -
znał? Grze szyć bo wiem nie wsty dzi łeś się, a wy znać się wsty dzisz? Po wiedz
w tym ży ciu, byś w dru gim miał po kój; po wiedz ję cząc i pła cząc. W księ dze
za pi sa ne są grze chy two je: gąb ką two ich grze chów niech bę dą two je łzy.”

6. Pro sper. Ta kże Pro sper:570 „Ci, któ rych grze chy ukry te są przed wie -
dzą lu dzi, nie wy zna ne przez nich, ani przez in nych nie ogło szo ne, je że li
ich wy znać i po pra wić nie ze chcą, Bo ga, któ re go ma ją za świad ka, te go
same go bę dą mie li za mści cie la. A je że li sta ną się sę dzia mi sa mych sie bie 
i jak by mści cie le swo jej nie pra wo ści tu na so bie do bro wol ną ka rę su ro -
wego gnie wu wy ko - [348] na ją, do cze sny mi ka ra mi za stą pią wiecz ne
męczar nie, a łza mi z praw dzi wej skru chy ser ca pły ną cy mi wstrzy ma ją wiecz -
ne go ognia po żo gę.”

7. Te nże. A ni żej:571 „Ła twiej zjed na ją so bie Bo ga ci, któ rzy al bo wła sny -
mi wy zna nia mi wy stę pek wy da dzą, al bo gdy in ni nie wie dzą, sa mi na siebie
wy rok do bro wol nej klą twy rzu cą, i od oł ta rza, któ re mu słu ży li, nie du chem,
lecz urzę dem od dzie le ni, ży cie swo je jak by mar twe opła czą, pewni, że po -
jed na ni z nim owo ca mi sku tecz nej po ku ty, otrzy ma ją od Boga nie tyl ko to,
co utra co ne, lecz ta kże ra do ści nie biań skie go mia sta.”

8. Na tych po wa gach opie ra ją się ci, któ rzy twier dzą, że wy star czy 
wy znać grze chy Bo gu, bez ka pła na. Mó wią bo wiem, że je śli ktoś lę ka się
odkryć swą wi nę wo bec lu dzi, by stąd nie był ku wzgar dzie, al bo że by in ni
je go przy kła dem do grze sze nia nie by li spo so bie ni, i dla te go za ta ja czło -
wie ko wi, a wy zna je Bo gu, do stę pu je prze ba cze nia.

Roz dział 3n (94).

1. Że nie wy star czy sa me mu Bo gu wy znać, je że li jest czas. Lecz że
na le ży wy zna wać ka pła nom, nie tyl ko tą po wa gą Ja ku ba:572 Wy zna waj cie
jed ni dru gim grze chy wa sze itd., lecz ta kże wie lu świa dec twa mi in nych się
do wo dzi.
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569 In Psal mum 50, ho mi lia 2, n. 5 (wśród dzieł Zło to uste go, PG 55,581).
570 Po praw nie: Ju lian Po me riusz, De vi ta con tem pla ti va, roz dział 7, n. 2 (PL 59,451 C).
571 Ta mże, n. 3 (452 A -B).
n Nu mer 2: z De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, Dys tynk cja 1, roz dział 85; po tem,

Tenże, pod ko niec roz dzia łu 84 (1183). – Nu mer 3: z wie lu opusz cze nia mi, z roz dzia łu 49
(1170). – Nu me ry 4-6: z pierw szej czę ści roz dzia łu 88 (1187n). – Nu mer 7: z roz dzia łu 89
(1189).

572 Jk 5,16.



2. Au gu styn w ho mi lii De po eni ten tia. Mó wi bo wiem Au gu styn:573

„Niech czło wiek są dzi sa me go sie bie wo lą, pó ki mo że, i oby cza je na wra ca
na lep sze, by gdy już nie bę dzie mógł, nie był mi mo swej wo li są dzo ny
przez Bo ga. A gdy na sie bie wy da wy rok naj su row sze go le ku, lecz jed nak
naj sku tecz niej sze go, niech przyj dzie do bi sku pów, przez któ rych owe
klucze Ko ścio ła w Ko ście le są spra wo wa ne. Ja ko do bry już syn żyć za czy -
na jąc, niech strze że po rząd ku wnętrz no ści mat czy nych, od prze ło żo nych
sa kra men tów niech przyj mie spo sób swe go za dość uczy nie nia: w skła da -
niu ofia ry skru szo ne go ser ca po bo żny i bła gal ny, niech jed nak czy ni to, 
co nie tyl ko sprzy ja je mu do zba wie nia, lecz ta kże in nym dla przy kła du.
Aby je że li je go grzech po le ga nie tyl ko na cię żkim wła snym złu, lecz ta kże
na bar dzo wiel kim zgor sze niu in nych, a że to jest przy dat ne dla po żyt ku
Ko ścio ła [349] bi sku po wi się wy da je, niech nie od mó wi czy nie nia po ku ty
za wie dzą wie lu, al bo ca łe go lu du, by do śmier tel nej ra ny nie do dał ze 
wsty du gu za.” – Te nże: „Gdy ra na grze chu i na si le nie cho ro by jest tak 
wiel kie,574 że trze ba odło żyć le ki cia ła i krwi Pań skiej, po wa gą bi sku pa po -
wi nien ktoś od da lić się od oł ta rza dla czy nie nia po ku ty i nią się po jed nać.”

3. Pa pież Le on do Teo do ra, bi sku pa Fre jus. Rów nież Le on:575 „Roz -
ma ite mi ło sier dzie Bo że tak przy cho dzi z po mo cą ludz kim upad kom, że
nie tyl ko przez chrzest, lecz ta kże przez po ku tę na dzie ja ży cia się na pra -
wia: z tak roz sta wio ny mi po mo ca mi wo li Bo żej, iż prze ba cze nia Bo że go
nie mo gą otrzy mać ina czej, niż na proś by ka pła nów. Chry stus bo wiem dał
tę wła dzę prze ło żo nym Ko ścio ła, by wy zna ją cym na kła da li za dość uczy -
nienie po ku ty oraz ich, zba wien nym za dość uczy nie niem oczysz czo nych,
do wspól no ty sa kra men tów przez bra mę po jed na nia do pusz cza li.”

4. Au gu styn w księ dze De po eni ten tia. Rów nież Au gu styn:576 „Kto
po ku tu je, niech cał ko wi cie po ku tu je, i ból łza mi oka zu je. Niech przed sta -
wi swo je ży cie Bo gu przez ka pła na, uprze dzi sąd Bo ży przez wy zna nie.
Naka zał bo wiem Pan ży ją cym na zie mi, by oka za li usta ka pła nom,577 na ka -
zu jąc, że w cie le snej obec no ści na le ży wy zna wać grze chy, a nie oka zy wać
na pi śmie. Rzekł bo wiem: Po ka żcie usta; oraz wszy scy, a nie je den za
wszyst kich. Nie usta na wiaj cie in ne go po słań ca, któ ry za was zło żył by dar
usta lo ny przez Mo jże sza,578 lecz wy, któ rzy oso bi ście zgrze szy li ście, oso bi -
ście wstydź cie się. Sam bo wiem wstyd ma część od pusz cze nia. Z mi ło sier -
dzia bo wiem przy ka zał Pan, by nikt nie po ku to wał w ukry ciu: w tym
bo wiem, że oso bi ście mó wi ka pła no wi, a wstyd zwy cię ża bo jaź nią ob ra żo -
ne go, do ko nu je się prze ba cze nie wy stęp ku.”
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573 Ser mo 351, roz dział 4, n. 9 (PL 39,1545); o au ten tycz no ści mo wa nie co wy żej.
574 Au gu styn, Epi sto la 54 (ad Ia nu arium), roz dział 3, n. 4 (PL 33,201; CSEL 34-II,162).
575 Epi sto la 108 (ad The odo rum Fo ro iu lien sem [Fréjus] epi sco pum), roz dział 2 (PL

54,1011 B – 1012 A; DS 308).
576 De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dział 10, n. 25 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 40,1122).
577 Łk 17,14: Po ka żcie się ka pła nom.
578 Zo bacz: Kpł 14,2-4.



5. Że zbrod ni cze sta je się wy ba czal ne. „Sta je się bo wiem wy ba czal ne
przez wy zna nie, co by ło zbrod ni cze w dzia ła niu; a je że li nie jest na tych -
miast oczysz czo ne, sta je się jed nak wy ba czal ne, co po peł nił śmier tel ne go.
Wie le bo wiem za dość uczy nie nia ofia ro wał, [350] kto pa nu jąc nad wsty -
dem, ni cze go z po peł nio nych, wy słan ni ko wi Bo ga, nie za prze czył. Bóg
bowiem, któ ry jest mi ło sier ny i spra wie dli wy,579 jak za cho wu je mi ło sier -
dzie w spra wie dli wo ści, tak spra wie dli wość w mi ło sier dziu. Dzie łem bo -
wiem mi ło sier dzia jest od pusz czać grze chy grze szą ce mu, lecz trze ba, 
by spra wie dli wy li to wał się spra wie dli wie. Roz wa ża bo wiem, czy jest godny,
nie po wiem spra wie dli wo ści, lecz i mi ło sier dzia. Spra wie dli wość sa ma
bowiem po tę pia; lecz god ny jest mi ło sier dzia, kto du cho wym wy sił kiem
szu ka ła ski. Wy si la się bo wiem duch cier piąc wstyd; a po nie waż wstyd jest
wiel ką ka rą, kto wsty dzi się dla Chry stu sa, sta je się god ny mi ło sier dzia.”

6. Im licz niej szym ktoś wy zna je, tym ła twiej mu się prze ba cza.
„Stąd wi dać, że im licz niej szym wy zna w na dziei prze ba cze nia brzy do tę wy -
stęp ku, tym ła twiej osią ga ła skę prze ba cze nia. Sa mi bo wiem ka pła ni da lej
mo gą po stą pić, wię cej wy zna ją cym prze ba czyć.”

7. Pa pież Le on. Ta kże Le on Pa pież:580 „Cho ciaż peł nia wia ry zda je się
chwa leb na, któ ra z bo jaź ni Bo żej nie wzdra ga się wsty dzić wo bec lu dzi, po -
nie waż jed nak nie wszyst kich grze chy są te go ro dza ju, by ci, któ rzy pro szą
o po ku tę nie lę ka li się ich ogło sić, niech znie sio ny zo sta nie nie god ny zwy -
czaj: by wie lu nie zo sta ło po wstrzy ma nych od le kar stwa po ku ty, bo al bo
wsty dzą się, al bo lę ka ją otwo rzyć nie przy ja cio łom swo je czy ny, za któ re
mo gli by być po wa le ni usta no wio ny mi pra wa mi. Wy star czy bo wiem wy zna -
nie, któ re naj pierw Bo gu jest skła da ne, po tem ta kże ka pła no wi, któ ry za
wy stęp ki po ku tu ją cych wsta wia się ja ko orę dow nik. Wte dy bo wiem wie lu
do po ku ty mo że być za chę co nych, je że li uszom lu du nie zo sta nie ogło szone
su mie nie wy zna ją ce go.”

8. Z tych i wie lu in nych nie wąt pli we oka zu je się, że trze ba Bo gu naj -
pierw, a po tem ka pła no wi zło żyć wy zna nie; i nie ina czej mo żna dojść do
wej ścia do ra ju, je że li za cho dzi spo sob ność.

[351] Roz dział 4o (95).

1. O trzecim artykule: czy wystarczy wyznać świeckiemu. Teraz, zanim
od po wie my na po wy ższe po wa gi,581 któ re zda ją się te mu sprze ci wiać, 
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579 Zo bacz Ps 111,4; 114,5.
580 Le on I, Epi sto la 168 (ad uni ver sos epi sco pos per Cam pa niam etc.), roz dział 2 (PL

54,1211 A -B; DS 323).
o Zo bacz: A. Te eta ert, La con fes sion aux laîqu es dans l’Égli se la ti ne de pu is le VIIIe

jusqu’au XI Ve siècle, Bru ges 1926. – Nu me ry 3-4: z De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia,
Dystynk cja 1, roz dział 88, § 1-3 (1188-1189). – Nu mer 5: z te goż, Dys tynk cja 6, roz dział 1, 
§ 1 (1242-1243). – Nu mer 7: o tym tek ście Be dy, któ re go nie ma w De cre tum Gra cja na, ani 
w tej po sta ci u Hu go na, De sa cra men tis, II,14,1 (PL 176,552 C – 553 A), zo bacz: É. Amann,



przy pa trz my się trze cie mu za gad nie niu. – Co bo wiem za wie ra ło dru gie za -
gad nie nie, mia no wi cie czy bez wy zna nia i są du ka pła na wy star czy wy znać
sa me mu Bo gu, za ła twio ne zo sta ło i upew nio ne po wy ższy mi świa dec twa -
mi,582 że nie wy star czy wy znać Bo gu bez ka pła na; i nie jest praw dzi wie po -
kor ny i po ku tu ją cy, je że li nie pra gnie i nie szu ka są du ka pła na. Lecz czy
rów nie wa żne jest wy zna nie ja kie muś to wa rzy szo wi lub bli skie mu swe mu,
przy naj mniej gdy brak ka pła na?

2. Roz strzy gnię cie. Za iste mo żna na to od po wie dzieć, że pil nie trze ba
sta rać się o wy słu cha nie przez ka pła na, po nie waż Bóg udzie lił ka pła nom
wła dzy zwią zy wa nia i roz wią zy wa nia;583 i dla te go ko mu oni od pusz cza ją 
i Bóg od pusz cza. Je że li jed nak nie by ło by ka pła na, trze ba wy znać bli skie -
mu lub to wa rzy szo wi.

3. Ja kie go masz szu kać ka pła na. Lecz ka żdy niech sta ra się szu kać
kapła na, któ ry umie wią zać i roz wią zy wać: ta ki bo wiem po wi nien być, kto
osą dza wy stęp ki in nych. – Au gu styn w księ dze De po eni ten tia. Dla te go
Au gu styn:584 „Kto chce wy znać grze chy, aby zna leźć ła skę, niech szu ka
kapła na, któ ry umie wią zać i roz wią zy wać, by bę dąc w so bie nie dba ły, nie
zanie dbał te go, kto go o mi ło sier dzie wzy wa i pro si, by obaj w dół nie wpa -
dli,585 któ re go głu pi nie chciał omi nąć. A tak wiel ka jest moc wy zna nia, 
że je śli brak ka pła na, na le ży wy znać bli skie mu. Czę sto bo wiem zda rza się,
że po ku tu ją cy nie mo że się upo ko rzyć przed ka pła nem, któ re go nie da je
pra gną ce mu ani czas ani miej sce. Cho ciaż ten, któ re mu wy zna, nie ma
władzy roz wią zy wa nia, sta je się jed nak god ny prze ba cze nia z pra gnie nia
ka pła na, ten kto wy stę pek wy zna je to wa rzy szo wi. Bo trę do wa ci zo sta li
oczysz cze ni,586 gdy szli uka zać usta (lub sie bie) ka pła nom, za nim do nich
przy szli. Stąd wi dać, że Bóg [352] pa trzy na ser ce, gdy z ko niecz no ści nie
mo gą dojść do ka pła nów. Czę sto bo wiem szu ka ją ich zdro wi i we se li, lecz
gdy szu ka ją, za nim przy szli, umie ra ją. Lecz mi ło sier dzie Bo ga jest wszę dzie,
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ar ty kuł: Péni ten ce: la réfor me ca ro lin gien ne, w DThC XII,868-869. – Nu mer 8: opie ra się,
na wet do słow nie, na wy po wie dzi Gra cja na po roz dzia le 87, Dys tynk cji 1, de po eni ten tia
(1184nn), tak że ro zu mie nie Zło to uste go i co na stę pu je („Nie do cie bie mó wię”) w § 4
(1185); sło wa Be dy („pu blicz na szko da...”), w § 7 (1186); i co na stę pu je („tak ukry te...”) aż
do koń ca nu me ru 9, w § 1 (1184-1185). – Nu mer 10: ta mże, na po cząt ku § 1 (1184) pod
imie niem Zło to uste go. – Nu mer 11: Zo bacz tę sa mą wy po wiedź, § 4 (1185). – Nu mer 12:
Wnio sek Lom bar da z wy po wie dzi Gra cja na; wresz cie, pod imie niem He zy chiu sza (nie z in -
ne go po wo du, jak się zda je, niż że nie co wcze śniej przy to czo ny), sąd Gra cja na w § 15
(1187). – Nu mer 13: Z opusz cze nia ru bry ki za zwy czaj przy pi su je się Mi strzo wi sło wa Złoto -
uste go.

581 Wy żej, roz dział 2; na któ re od po wia da ni żej, roz dział 5.
582 Wy żej, roz dział 3.
583 Mt 18,18.
584 De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dział 10, n. 25 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 40,1122n).
585 Zo bacz: Mt 15,14.
586 Łk 17,14.



któ ry i ta kim umie prze ba czyć, cho ciaż nie tak pręd ko, niż gdy by by li roz -
wią za ni przez ka pła na. Kto więc w ogó le wy zna je, niech wy zna je mo żli wie
naj lep sze mu ka pła no wi.

4. „A je że li grzech jest ukry ty,587 niech wy star czy po dać go do wia do mo -
ści ka pła na. Bo we wskrze sze niu dziew czę cia 588 nie wie lu uczest ni czy ło,
którzy wi dzie li. Jesz cze bo wiem nie by ła po grze ba na, jesz cze za bra mę nie
wy nie sio na, jesz cze nie po za do mem na wi do ku nie sio na. We wnątrz
wskrze sił, któ rą we wnątrz zna lazł, zo sta wia jąc tyl ko Pio tra, Ja ku ba i Ja na,
oraz oj ca i mat kę dziew czę cia, w któ rych za war ci są ob ra zo wo ka pła ni
Kościo ła. – Któ rych zaś ze wnątrz zna lazł, trze ba za uwa żyć ja kim spo so bem
wskrze sił. Pła ka ła bo wiem rze sza za sy nem wdo wy;589 pła ka ła Mar ta i Maria,
bła ga jąc o bra ta; pła ka ła i rze sza idą ca za Ma rią.590 Co uczy nas, że jaw nie
grze szą cym nie wy star czy wła sna za słu ga, lecz Ko ścio ła.”

5. Niech po ku tu ją cy usi łu je 591 być w Ko ście le i do jed no ści Ko ścio ła dą -
żyć. Je że li bo wiem jed ność Ko ścio ła nie przyj dzie z po mo cą, je że li swo ją
mo dli twą nie do peł ni te go, cze go bra ku je grzesz ni ko wi, du sza zmar łe go
nie zo sta nie wy rwa na z rąk nie przy ja cie la. Na le ży bo wiem wie rzyć, że wszel -
kie jał mu żny Ko ścio ła, i mo dli twy i dzie ła spra wie dli wo ści oraz mi ło sier -
dzia, po ma ga ją do na wró ce nia, uzna ją ce mu swą śmierć. I dla te go nie mo że
god nie po ku to wać ten, ko go nie wspie ra jed ność Ko ścio ła. Dla te go niech
nie szu ka ka pła nów przez ja kąś wi nę od jed no ści Ko ścio ła od dzie lo nych.”

6. To wy star cza ją co wy ja śnia i roz strzy ga isto tę po wy ższe go za gad nienia.
Na le ży bo wiem szu kać ka pła na mą dre go i roz sąd ne go, któ ry ra zem z wła -
dzą ma ro ze zna nie; gdy by zaś go bra ko wa ło, trze ba wy znać to wa rzy szo wi.

7. Be da. Be da za ś592 mię dzy wy zna niem po wsze dnich i śmier tel - [353]
nych roz ró żnia, o tym uryw ku: Wy zna waj cie wza jem grze chy wa sze. Mówi
bo wiem: „Rów nym po wsze dnie i lek kie, cię ższe zaś ka pła no wi wy ja wiaj -
my; i jak dłu gi czas roz ka że, sta raj my się oczy ścić,” „po nie waż bez po praw -
cze go wy zna nia grze chy od pusz czo ne być nie mo gą.” – Lecz i cię ższe na le ży
wy ja wiać rów nym, gdy brak ka pła na, a nie bez pie czeń stwo na gli. Po wsze -
dnie zaś, na wet je że li jest ka płan, mo żna wy znać rów ne mu; i wy star czy, jak
nie któ rym się po do ba, je że li jed nak ka płan nie jest po mi ja ny przez wzgar -
dę. Bez piecz niej bo wiem i do sko na lej jest, grze chy obu ro dza jów wy ja wiać
ka pła nom i pro sić o ra dę le cze nia tych, któ rym da na zo sta ła wła dza wią za -
nia i roz wią zy wa nia.
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587 Ta mże, roz dział 11, n. 26 (1123).
588 Zo bacz: Mt 9,24-25; Mk 5,37-42; Łk 8,51-54.
589 Zo bacz: Łk 7,12-15.
590 J 11,33.
591 Pseu do -Au gu styn, ta mże, roz dział 12, n. 27 (1123).
592 Glos sa in ter li ne aris do Jk 5,16: Wy zna waj cie; oraz Glos sa or di na ria do Jk 5,15: 

A gdy by był w grze chach (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,216 ver so); z Be dy do te go uryw ka (PL 93,39
D – 40 A).



8. Tu wy ja śnia, jak na le ży poj mo wać po wy ższe po wa gi. Gdy więc 
z tych i wie lu in nych świa dectw sta je się ja sne i nie wąt pli wie wia do mo, że
grze chy po win ny być wy zna ne naj pierw Bo gu, a po tem ka pła no wi, a gdy -
by go nie by ło, na wet to wa rzy szo wi, ta wy żej za miesz czo na wy po wiedź Jana
Zło to uste go 593 nie tak po win na być poj mo wa na, że wol no ko muś, je że li
ma czas, nie wy znać ka pła no wi; lecz po nie waż wy star czy, gdy wy stę pek jest
ta jem ny, sa me mu Bo gu i raz tyl ko po wie dzieć przez ka pła na, a nie trze ba
ogła szać wo bec wie lu te go, co jest ta jem ne. Za zna czył to mó wiąc: „Nie po -
wia dam ci, byś wy dał się na jaw.” Jak bo wiem „jaw na wi na 594 wy ma ga jaw -
ne go le ku”, tak ta jem na wy ma ga ta jem ne go wy zna nia i oczysz cza na jest
ta jem nym za dość uczy nie niem. – Bo nie trze ba, by śmy to, co raz ka pła no -
wi wy zna li śmy, zno wu wy zna wa li; lecz mo wą ser ca, nie cia ła, u praw dzi -
we go Sę dzie go cią gle to wy zna wać mu si my.

9. Po twier dza to wy ja śnie nie sło wa mi Ja na. – Jan Zło to usty. Stąd
ten sam Jan rze cze:595 „Te raz zaś, je śli wspo mnisz na grze chy swo je i często
w ob li czu Bo ga je wy znasz i bę dziesz za nie bła gał, prę dzej je zgła dzisz.
Jeże li zaś za po mnisz, wte dy nie chcąc je przy po mnisz, gdy zo sta ną ogło szo -
ne i wy nie sio ne na świa tło wszyst kich przy ja ciół i nie przy ja ciół oraz świę -
tych anio łów.”

10. Tak rów nież owo Am bro że go:596 „Łzy zmy wa ją wy stę pek, któ ry [354]
wstyd jest gło śno wy znać”, na le ży od nieść do po ku ty pu blicz nej. Tam bo -
wiem oka zu jąc moc łez i wy zna nia, chciał za zna czyć, że łzy ukry te i taj ne
wy zna nie, jak to, któ re czy ni się sa me mu ka pła no wi, zmy wa ją grzech, który
ko muś wstyd wy znać pu blicz nie. – Co zaś mó wi, „że czy tał o łzach Pio tra,
nie o wy zna niu al bo za dość uczy nie niu”, to nie wy klu cza tam te go: wie le
bowiem sta ło się, co nie zo sta ło za pi sa ne,597 Al bo mo że jesz cze nie by ło
usta no wio ne wy zna nie, któ re te raz jest.

11. Po dob nie i to Pro spe ra:598 „Je że li sta ną się sę dzia mi sa mych sie bie,
za stą pią wiecz ne mę czar nie;” oraz tam to: „Ła twiej zjed na ją so bie Bo ga ci,
któ rzy al bo wła sny mi wy zna nia mi wy stę pek wy da dzą, al bo gdy in ni nie
wiedzą, sa mi na sie bie wy rok do bro wol nej klą twy rzu cą”, na le ży od nieść
do pu blicz ne go wy zna nia i za dość uczy nie nia. Bo nie sa mym ka pła nom
prawo wią za nia i roz wią zy wa nia zo sta ło da ne, je że li ka żde mu wol no
własnym są dem wią zać sie bie ka rą, al bo wy ro kiem klą twy, i bez osą du
kapłań skie go sie bie sa me go z Bo giem, al bo oł ta rzem, jed nać: co ko ściel -
ne mu pra wu i zwy cza jo wi cał ko wi cie się sprze ci wia.

12. Ra czej więc: je śli pu blicz nie zgrze szy łeś, pu blicz nie wy znaj, że je steś
wi nien i po praw; je że li zaś skry cie za wi ni łeś, rów nież tak nie milcz, jed nak
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593 Wy żej, roz dział 2, n. 4.
594 Glos sa or di na ria do Mk 5,41; z Be dy do te go uryw ka (PL 92,184 B; CCL 120,501).
595 In He bra eorum ho mi lia 31, n. 4 (PG 63,217).
596 Jak wy żej, roz dział 2, n. 3.
597 Zo bacz: J 21,25.
598 Wy żej, roz dział 2, n. 6-7.



nie mó wię, byś roz gła szał. – He zy chiusz Su per Le vi ti cum. Prze mil cza nie
bo wiem grze chu ro dzi się z py chy ser ca. Dla te go bo wiem ktoś grzech swój
ukry wa, by na ze wnątrz nie był uwa ża ny za ta kie go, ja ki się już wy sta wił na
wi dok Bo ży: co wy pły wa ze źró dła py chy. Jest bo wiem ro dza jem py chy,
chcieć być uwa ża nym za spra wie dli we go, gdy ktoś jest grzesz ni kiem: i do -
wie dzio nym ob łud ni kiem, kto al bo na wzór pierw szych ro dzi có w599 usi łu -
je słow ną wy mów ką grze chy swo je ła go dzić, al bo jak Ka in600 za mil cza jąc
grzech swój ukryć. Gdzie zaś pa nu je py cha, al bo ob łu da, po ko ra nie ma
miej sca; bez po ko ry zaś ni ko mu nie wol no mieć na dziei na prze ba cze nie.
Gdzie więc jest za mil cze nie wy zna nia, nie na le ży spo dzie wać się prze ba -
cze nia wy stęp ku.

13. Już jak naj pew niej wi dać, jak prze klę te jest za mil cza nie grze chu, i na
od wrót, jak ko niecz ne jest wy zna nie. – Jan Zło to usty: [355] „Wy zna nie
bo wie m601 jest świa dec twem su mie nia bo ją ce go się Bo ga. Kto bo wiem boi
się są du Bo że go, nie wsty dzi się grze chu wy znać. Bo jaźń do sko na ła roz -
wią zu je wszel ki wstyd. Wy zna nie grze chu za wie ra wstyd, i sa mo za wsty dze -
nie jest cię żką ka rą; dla te go przy ka zu je się nam wy zna wać grze chy, by śmy
zno si li wstyd za ka rę: bo sa mo to jest czę ścią są du Bo że go.”

Roz dział 5p (96).

Po co wy zna nie. Je że li więc py ta się, do cze go wy zna nie jest ko niecz -
ne, sko ro grzech zgła dzo ny jest już w skru sze, mó wi my: po nie waż jest
pewnym uka ra niem grze chu, tak jak za dość uczy nie nie. Przez wy zna nie też
ka płan poj mu je, jak wi nien osą dzić wy stę pek. Przez nie ta kże grzesz nik sta -
je się po kor niej szy i ostro żniej szy.

DYS TYNK CJA XVIIIr

O od pusz cze niu przez ka pła na. Tu zwy kło się py tać, je że li grzech cał -
ko wi cie prze ba czo ny jest od Bo ga przez skru chę ser ca, skąd po ku tu ją cy
miał pra gnie nie wy zna nia, co mu po tem jest od pusz cza ne przez ka pła na.
Wi dzę bo wiem, ja kim wę złem go wią że, mia no wi cie ka ry do cze snej; lecz
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599 Zo bacz: Rdz 3,9-13.
600 Rdz 4,9.
601 Pseu do -Jan Zło to usty, In Mat tha eum opus im per fec tum, ho mi lia 3 (PG 56,650); tu 

z Glos sa or di na ria do Mt 3,6: Spo wia da jąc się grze chów swo ich (u Mi ko ła ja z Li ry, V,13c),
al bo z nie zna nej jesz cze glos sa sa me go Mi strza do Ewan ge lii św. Ma te usza.

p Roz dział 5 za czy na się tu, a nie wcze śniej, (jak w in nych na szych wy da niach), zgod -
nie ze spi sem roz dzia łów

r Dys tynk cje XVIII -XIX. O wła dzy klu czy, po za dzie łem P. An ciaux, już przy to czo nym,
zo bacz: L. Hödl, Die Ge schich te der scho la sti schen Li te ra tur und der The olo gie der Schlüs-
sel ge walt, w BGPT MA XXXVIII -4, Münster 1960. – Roz dział 1. Za gad nie nie przed ło żo ne jest
pra wie tym sa mym spo so bem, co w Sum ma sen ten tia rum, VI,11 (PL 176,147 B -C).



nie od cze go go uwal nia i dla te go py tam. Przed skru chą bo wiem ser ca du -
sza win ne go ma zma zę i smród grze chu, i skrę po wa na jest wę złem po msty
wiecz nej. Je że li zaś przed wy zna niem, przez skru chę ser ca, Bóg sam, bez
po słu gi ka pła na, i wi nę cał kiem roz wią zu je i du szę we wnętrz nie od ska że -
nia i smro du grze cho we go oczysz cza, co więc ka płan oczysz cza, co od pusz -
cza? Gdzie są owe klu cze, któ re Pan dał Pio tro wi i na stęp - [356] com je go
mó wiąc:602 I to bie dam klu cze kró le stwa nie bie skie go: a co kol wiek zwią -
żesz na zie mi, bę dzie zwią za ne i w nie bie siech; a co kol wiek roz wią żesz
na zie mi, bę dzie roz wią za ne i w nie bie siech? – By zaś po wy ższe za gad nie -
nie peł niej mo gło być wy ja śnio ne, jak by głę biej za rzu ca jąc sieć,603 roz pra -
wiaj my o tych klu czach oraz ich uży ciu.

Roz dział 2s (98).

1. O klu czach. Te klu cze nie są cie le sne, lecz du cho we, mia no wi cie:
„umie jęt ność ro ze zna nia 604 i wła dza” są dze nia, to jest wią za nia i roz wią zy -
wa nia, „któ rą god nych po wi nien przy jąć, a nie god nych z kró le stwa wy klu -
czyć” ko ściel ny sę dzia.

2. Am bro ży w księ dze De pa ra di so. Któ ry jak ma prawo wią za nia, 
tak i roz wią zy wa nia. Stąd Am bro ży:605 „By rów ne by ło pra wo za rów no
rozwią zy wa nia jak wią za nia chciał Pan, któ ry udzie lił obu na tych sa mych
wa run kach; więc kto nie ma pra wa roz wią zy wa nia, nie ma też wią za nia.” 
A ni żej:606 „Pew ne jest, że Ko ścio ło wi wol no jed no i dru gie; błęd no wier -
stwo nie ma ani jed ne go, ani dru gie go. Bo to pra wo sa mym tyl ko ka pła -
nom jest da ne. Słusz nie więc ro ści je so bie Ko ściół, któ ry ma praw dzi wych
ka pła nów; błęd no wier stwo, któ re nie ma praw dzi wych ka pła nów, ro ścić
so bie nie mo że.

Roz dział 3t (99).

O uży ciu klu czy. Uży cie zaś tych klu czy jest mno gie, mia no wi cie roz -
po znać do zwią za nia lub roz wią za nia, a po tem wią zać lub roz wią zać. –
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602 Mt 16,19.
603 Zo bacz: Łk 5,4: Za jedź na głę bię, a za puść cie sie ci.
s Obie po wa gi z De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, Dys tynk cja 1, roz dział 51, § 1 i 2

(1171); ru bry ka z roz dzia łu 47 (1169) z bra ku ru bry ki przed roz dzia łem 51.
604 Glos sa or di na ria do Mt 16,19: „Klu cze na le ży roz ró żnić: umie jęt ność i wła dza, którą

god nych wi nien przy jąć, a nie god nych wy klu czyć z kró le stwa” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,52c); 
z pseu do -Be dy do te go uryw ka (PL 92,79 A), al bo Be da, In Evan ge lia, II, ho mi lia 16 (PL
92,222 D) czy li I, ho mi lia 20 (CCL 122,145). Isto tę „są du” al bo „sę dzie go” uka zu je Glos sa
in ter li ne aris tu: To bie dam klu cze: „Wła dzę obec ne go są du” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,52v).

605 Bez wzglę du na ru bry kę, ra czej De po eni ten tia, I, roz dział 2, n. 7 (PL 16[1845]468
A; CSEL 73,122).

606 Ta mże (468 B; 122).
t Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, VI,14 (PL 176,152 A); po wa ga z De cre tum Gra -

cja na, C. 11, za gad nie nie 3, roz dział 60 (660).



Grze gorz: [357] „Kto bo wiem nie god nych wią że lub roz wią zu je,607 wła -
snej wła dzy się po zba wia,” to zna czy sta je się god ny po zba wie nia.

Roz dział 4v (100)

1. Czy ka płan mo że od pu ścić, al bo za trzy mać, grzech. Lecz py ta się,
czy ka płan mo że roz wią zy wać od grze chu, to jest od wi ny, by zma zę wi ny
wy trzeć; al bo czy mo że roz wią zać po win ność wiecz nej śmier ci.

2. Po gląd nie któ rych. Nie któ rzy są dzi li, po nie waż grzesz nik trzy ma ny
jest zwią za ny po dwój nie, jak zo sta ło wy żej po wie dzia ne,608 mia no wi cie za -
ka że niem du cha i śle po tą, oraz po win no ścią przy szłej ka ry, jed no le czo ne
jest przez Bo ga, dru gie roz wią zy wa ne przez ka pła na. Przez grzech bo wiem
do zna je pew nych we wnętrz nych ciem no ści i plam, z któ rych je śli nie zo -
sta nie oswo bo dzo ny, zo sta nie wy rzu co ny w ciem no ści ze wnętrz ne;609 gdy
zaś jest z nich oswo bo dzo ny, po wsta je ze śmier ci grze cho wej. – Stąd Apo -
stoł:610 Wstań, ty, co śpisz a oświe ci cię Chry stus. Sam bo wiem Chry stus,
nie ka płan, wskrze sza du szę; a wy gnaw szy ciem no ści we wnętrz ne i pla my,
oświe ca ją i oczysz cza; on ob my wa ob li cze du szy. Ka pła nom zaś dał roz -
wią zy wać po win ność wiecz nej ka ry. – Twier dzą, że jest to za zna czo ne we
wskrze sze niu Ła za rza, któ re go Chry stus naj pierw sam we wnętrz nie oży wił;
po tem ka zał wyjść na ze wnątrz, a Apo sto łom ka zał że by go, do tąd zwią za -
ne go, roz wią za li. Bo, jak mó wią, on oczysz cza we wnętrz nie du szę z mro -
ku i pla my grze chu, ka pła nom zaś dał roz wią zy wać wę zeł wiecz nej śmier ci.

3. Prawdziwsze zdanie innych. Inni zaś mówią, że tylko Bóg, nie kapłan,
od pusz cza po win ność wiecz nej śmier ci, tak jak i du szę we wnętrz nie sam
ożywia. Nie przeczą jednak, że kapłanom dana została władza odpuszczania
i za trzy my wa nia grze chów; im po wie dzia ne zo sta ło:611 Któ rym odpu ści cie
grze chy itd. Jak bo wiem za trzy mał so bie wła dzę chrztu,612 tak i po - [358]
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607 In Evan ge lia, ho mi lia 26, n. 5: „Stąd dzie je się, że po tem tej wła dzy wią za nia i roz -
wią zy wa nia sie bie po zba wia ten, kto wy ko nu je we dług wła snej wo li, a nie oby cza jem pod -
da nych” (PL 76,1200 B).

v Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, Fry burg Brys gow ski
1932,189-191. – Nu mer 2. Ko go, al bo któ rych jest to zda nie, nie wie my. Nie mniej zo bacz
wy ja śnie nie L. Hödla, w Die Ge schich te, 190-193; a ta kże je go roz pra wę, Die the olo gi sche
Au se inan der set zung zwi schen Pe trus Lom bar dus und Odo von Our scamp itd, w Scho lastik
33(1958)62-80. – Nu mer 4: Po wa gi za czerp nię te z Glos sa Mi strza do Ps 31,1-2 (PL 191,318
A, 318 C). – Nu mer 7: Pierw sze dwie po wa gi Am bro że go z De cre tum Gra cja na, de po eni -
ten tia, Dys tynk cja 1, roz dział 51, bez ty tu łów dzieł (1170n). Trze cia z Sum ma sen ten tiarum,
VI,11 (PL 176,147 C). Owa Au gu sty na z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, dys tynk cja
4, roz dział 141 (1407).

608 Wy żej, w 1 ro dzia le tej Dys tynk cji.
609 Mt 22,13.
610 Ef 5,14.
611 J 20,23.
612 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 5, roz dział 3.



ku ty; i dla te go, jak we wnętrz nie ła ską swo ją du szę oświe ca, tak i za ra zem
roz wią zu je po win ność wiecz nej śmier ci. On bo wiem sam za kry wa grze chy
po ku tu ją cych; a za kry wa wte dy, kie dy nie za cho wu je na ka rę; wtedy więc
za kry wa, kie dy roz wią zu je po win ność ka ry.

4. Au gu styn. Że zaś za kry wa on, otwar cie mó wi Au gu styn, wy kła da jąc
ten ury wek Psal mu:613 Któ rych grze chy za kry te są: „To jest przy kry te i zni -
we czo ne. Je że li bo wiem Bóg za krył grze chy, nie chciał za uwa żyć; je że li nie
chciał za uwa żyć, nie chciał przy uwa żyć, to jest uka rać, lecz prze ba czyć. Tak
więc po wie dział przez Bo ga za kry te, że by Bóg nie wi dział, to zna czy nie
karał wiecz nie. Bo że bo wiem wi dze nie grze chów” jest po czy ty wa niem do
ka ry; od wró ce nie zaś ob li cza od grze chów,614 to jest nie za cho wa nie ich 
na ka rę. – Hie ro nim. Rów nież Hie ro nim:615 „Któ rym Bóg od pusz cza
grzechy, za kry wa, by na są dzie nie zo sta ły ujaw nio ne.” – Ka sjo dor. Ta kże
Ka sjo dor:616 „Któ rzy ma ją cię żkie grze chy, jed nym Bóg po czy tu je, in nym 
z mi ło sier dzia nie po czy tu je.”

5. Z te go otwar cie oka zu je się, że Bóg sam po ku tu ją ce go roz wią zu je 
z po win no ści ka ry; a wte dy roz wią zu je, kie dy we wnętrz nie oświe ca tchnąc
praw dzi wą skru chę ser ca. – To zda nie po pie ra ro zum i po świad cza ją po -
wa gi.

6. Po słu gu je się ro zu mem, na do wód te go, co po wie dział. Nikt bo -
wiem praw dzi wie nie ża łu je za grzech, ma jąc ser ce skru szo ne i uni żo ne,617

jak tyl ko z mi ło ści. Kto zaś ma mi łość, jest go dzien ży cia. Nikt jed nak jed -
no cze śnie nie jest god ny ży cia i śmier ci; nie jest więc wte dy zwią za ny po -
win no ścią śmier ci wiecz nej. Sy nem bo wiem gnie wu 618 prze stał być, gdy
zaczął miłować i pokutować; odtąd więc rozwiązany został z gniewu, który nie
po zo sta je nad tym, kto wie rzy w Chry stu sa, lecz nad tym, kto nie wierzy.619

A więc nie po tem, przez ka pła na, któ re mu się spo wia da, uwal nia ny jest od
wiecz ne go gnie wu; od któ re go już zo stał uwol nio ny przez Pa na, kie dy po -
wie dział:620 Wy znam. Sam więc Bóg we wnętrz nie [359] oczysz cza od zma -
zy grze chu i roz wią zu je z po win no ści ka ry wiecz nej, który mó wi przez
Pro ro ka:621 Jam jest sam, któ ry gła dzę nie pra wo ści i grze chy lu du.
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613 Enar ra tio in Psal mum 31,1 (PL 36,264; CCL 38,232); czę ścio wo w Glos sa Mi strza
do te go uryw ka (PL 191,318 A).

614 Zo bacz: Ps 50.11: Od wróć ob li cze two je od grze chów mo ich.
615 Glos sa or di na ria do Ps 31,2 (u Mi ko ła ja z Li ry, III,128c; rkp Laur. Pl. XVII.4, kar ta

37b); z Pseu do -Hie ro ni ma, Bre via rium in Psal mum 31,1 (PL 26[1845]912 A).
616 Glos sa or di na ria in Psal mum 31,2 (u Mi ko ła ja z Li ry,III,128c; te nże rkp, k. 37b); 

z Ka sjo do ra do te go uryw ka (PL 70,219 A; CCL 97,276).
617 Zo bacz Ps 50,19.
618 Zo bacz: Ef 2,3.
619 J 3,36: Kto wie rzy w Sy na, ma ży wot wiecz ny: a kto nie wie rzy Sy no wi, nie uj rzy

żywo ta, ale gniew Bo ży nad nim zo sta je.
620 Ps 31,5; zo bacz wy żej: Dys tynk cja 17, roz dział 1, n. 3-4 oraz n. 11-13.
621 Iz 43,25.



7. Te go sa me go do wo dzi po wa ga mi. – Am bro ży. Rów nież Am bro -
ży:622 „Sło wo Bo ga od pusz cza grze chy, ka płan i sę dzia.” „Ka pła n623 zaś speł -
nia swój obo wią zek, lecz nie wy ko nu je praw żad nej wła dzy.” – Te nże:624

„Sam ten tyl ko od pusz cza grze chy, któ ry sam umarł za grze chy na sze.”625

– Au gu styn, Con tra Iu lia num. Ta kże Au gu styn:626 „Nikt nie gła dzi grze -
chów, tyl ko Chry stus, któ ry jest ba ran kiem gła dzą cym grze chy świa ta;627

gła dzi zaś i od pusz cza jąc co się sta ło i wspo ma ga jąc, by się nie sta ło, i do -
pro wa dza jąc do ży cia, gdzie zu peł nie stać by się nie mo gło.” – Ty mi i wie -
lu in ny mi świa dec twa mi uczy się, że Bóg sam przez sie bie od pusz cza
grze chy; a jak nie któ rym grze chy od pusz cza, tak nie któ rym in nym za -
trzymu je.

Roz dział 5x (101).

1. Że ka pła ni na swój spo sób ta kże od pusz cza ją i za trzy mu ją grze -
chy. Jed nak nie prze czy my dla te go, że ka pła nom zo sta ła udzie lo na wła dza
od pusz cza nia i za trzy my wa nia grze chów, po nie waż Praw da otwar cie te go
uczy w Ewangelii.628 – Augustyn, Super Ioannem. Stąd Augustyn rzecze:629

„Mi łość Ko ścio ła, któ ra przez Du cha Świę te go roz le wa na jest w ser cach,630

od pusz cza grze chy tych, któ rzy są jej uczest ni ka mi, za trzy mu je tych, któ rzy
nie są,”

[360] 2. Au gu styn w księ dze De po eni ten tia. Te nże:631 „Ka pła ni
mogą po ku tu ją cym prze ba czać: któ rym bo wiem od pusz cza ją, Bóg od pusz -
cza. Ła za rza bo wiem wskrze szo ne go z gro bu dał do roz wią za nia
uczniom,632 uka zu jąc przez to wła dzę roz wią zy wa nia da ną ka pła nom. Rzekł
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622 De Ca in et Abel, II, roz dział 4, n. 15: „Grze chy od pusz cza ne są przez Sło wo Bo ga,
któ re go Le wi ta jest tłu ma czem i ja kimś wy ko naw cą; od pusz cza ne są przez urząd ka pła na 
i świę tą po słu gę” (PL 14[1845]348 A -B; CSEL 32-I,391).

623 Am bro ży, De Spi ri tu Sanc to,III,18, n. 137: „Lu dzie zaś ku od pusz cze niu grze chów
świad czą swą usłu gę, a nie wy ko nu ją pra wa ja kiejś wła dzy” (PL 16[1845]809 A; CSEL
79,208).

624 Nie zna leź li śmy u Am bro że go. Zo bacz: In Lu cam 5,23 i 6,22 (PL 15[1845]1639 B oraz
1698 C; CSEL 32-III,184 i 281; CCL 14,139 i 214); a zwłasz cza Epi sto la 26 (ad Ire na eum),
n. 16: „Nie mo że to być wspól ne ko mu kol wiek spo śród lu dzi z Chry stu sem, by grze chy daro -
wał. Jest to zadanie samego Chrystusa, który zgładził grzech świata” (PL 16[1845]1045 C-D).

625 1 P 3,18.
626 Con tra Iu lia num opus im per fec tum, II, roz dział 84 (PL 45,1176).
627 Zo bacz: J 1,29.
x Nu mer 1: Po wa ga Au gu sty na z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dys tynk cja 4,

roz dział 140 (1407). – Nu mer 2: w De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, Dys tynk cja 8, roz -
dział 88 (1188). – Nu mer 3: w De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dys tynk cja 4, roz dział
41, § 3-4 (1378). – Nu mer 4: ta mże, § 1 (1377).

628 Mt 18,18; J 20,23.
629 In Io an nem, roz pra wa 121, n. 4 (PL 35,1958; CCL 36,667).
630 Zo bacz: Rz 5,5.
631 De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dział 10, n. 25 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 40,1122).
632 Zo bacz: J 11,44.



bo wiem:633 Co kol wiek roz wią że cie na zie mi, bę dzie roz wią za ne i w nie -
bie, to zna czy: ja Bóg i wszyst kie za stę py woj ska nie bie skie go, i wszy scy
świę ci w chwa le mo jej uchwa la ją z wa mi i po twier dza ją, któ rych zwią zu je -
cie i roz wią zu je cie. Nie po wie dział: któ rych my śli cie zwią zać i roz wią zać,
lecz wo bec któ rych wy ko nu je cie dzie ło spra wie dli wo ści al bo mi ło sier dzia.
In nych zaś czy nów wa szych wo bec grzesz ni ków nie znam.”

3. Te nże, w księ dze De bap ti smo. Te nże:634 „Gdy praw dzi wie do Boga
na wró co ne mu od pusz cza ne są grze chy, od pusz cza ne są przez tych, z któ -
ry mi on łą czy się praw dzi wym na wró ce niem. Od pusz cza je Duch Świę ty,
któ ry da ny jest wszyst kim świę tym mi ło ścią doń przy le ga ją cym, czy zna ją
się cie le śnie, czy nie. Po dob nie je że li czy jeś grze chy za trzy mu ją, za trzy my -
wa ne są przez tych, od któ rych on odłą cza się nie pra wo ścią ser ca, czy zna -
nych cie le śnie, czy nie. Wszy scy źli, są du cho wo odłą cze ni od do brych.”
Oto tu po wia da, że grze chy od pusz cza ne lub za trzy my wa ne są przez świę -
tych mę żów, a jed nak mó wi, że od pusz cza je Duch Świę ty.

4. Te nże, w tej sa mej księ dze. A co god ne jest więk sze go za sta no wie -
nia, ten sam mó wi rów nież, że Bóg od pusz cza grze chy tyl ko sam, lub przez
swo ich świę tych. Rze cze bo wiem tak:635 „Sa kra men tu ła ski udzie la Bóg
także przez złych, sa mej zaś ła ski tyl ko przez sa me go sie bie, al bo przez
swoich świę tych. I dla te go prze ba cze nia grze chów do ko nu je al bo sam
przez się, al bo przez człon ków owej go łę bi cy, do któ rych mó wi:636 Któ rym
od pu ści cie, są od pusz czo ne.”

5. Oto jak roz ma ite zda nia prze ka zy wa ne są o tym przez dok to rów! 
I w tej tak wiel kiej roz ma ito ści co na le ży utrzy my wać? – To za iste mo że my
mó wić i my śleć, że sam Bóg grze chy od pusz cza i za trzy mu je, a jed nak
Kościo ło wi dał moc wią za nia i roz wią zy wa nia. Lecz ina czej sam roz wią zu -
je i wią że, ina czej Ko ściół. On bo wiem tyl ko sam przez się tak od pusz cza
grzech, że i du szę oczysz cza od we wnętrz nej zma zy i roz wią zu je z po win -
no ści wiecz nej śmier ci.

[ 361] Roz dział 6y (102).

1. Ja kim spo so bem ka pła ni wią żą i roz wią zu ją z grze chów. Nie
udzie lił te go ka pła nom. Jed nak przy znał im wła dzę zwią zy wa nia i roz wiązy -
wa nia, czy li uka zy wa nia lu dzi zwią za nych i roz wią za nych. Stąd i Pan trędo -
wa te go naj pierw sam przy wró cił do zdro wia; po tem po słał do ka pła nów,637
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633 Mt 18,18.
634 Au gu styn, De bap ti smo con tra Do na ti stas, VI, roz dzia ły 4-5, n. 6-7 (PL 43, 200; CSEL

51,302).
635 Księ ga V, roz dział 21, n. 29 (191; 287).
636 J 20,23.
y Nu me ry 1-2: Mistrz za le ży tu od Sum ma sen ten tia rum, VI,11 (PL 176,147 C -D), gdzie

i po wa ga Hie ro ni ma, któ ra znaj du je się ta kże w Glos sa or di na ria do Mt 16,19 (u Mi ko ła ja
z Li ry, V,52 C).

637 Zo bacz: Mt 8,4; Łk 5,14.



aby ich są dem uka za ny zo stał oczysz czo ny. Tak też Ła za rza już wskrze szo -
ne go dał uczniom do roz wią za nia.638 Bo cho ciaż ktoś u Bo ga jest roz wią za -
ny, jed nak w ob li czu Ko ścio ła mia ny jest za roz wią za ne go tyl ko przez osąd
ka pła na.

2. W roz wią zy wa niu więc lub za trzy my wa niu grze chów ka płan ewan -
gelicz ny tak dzia ła i są dzi, jak nie gdyś sta ro za kon ny, co do tych, któ rzy
dotknię ci by li trą dem, któ ry przed sta wia grzech. – Hie ro nim, Su per Mat -
tha eum. Dla te go Hie ro nim na Ewan ge lię Ma te usza,639 gdzie Pan mó wi Pio -
tro wi: To bie dam klu cze kró le stwa nie bie skie go: a co kol wiek zwią żesz na
zie mi, bę dzie roz wią za ne i w nie bie siech: a co kol wiek roz wią żesz na
ziemi, bę dzie roz wią za ne i w nie bie siech: „Te go uryw ka, po wia da, nie któ -
rzy nie poj mu jąc, czer pią coś z py chy Fa ry ze uszy, by my śle li, że po tę pia ją
nie win nych, al bo roz wią zu ją win nych, gdy u Bo ga nie szu ka się zda nia ka -
pła nów, lecz ży cia win nych. W Księ dze Ka płań skiej trę do wa tym na ka zu je
się oka zać ka pła nom, któ rzy ich nie czy nią trę do wa ty mi, al bo czy sty mi, lecz
roz ró żnia ją, któ rzy są czy ści al bo nie czy ści. Tak i tu.”

3. Otwar cie tu się oka zu je, że Bóg nie idzie za są dem Ko ścio ła, któ ry
nie kie dy są dzi w opar ciu o za mil cze nie i nie zna jo mość; Bóg zaś za wsze
sądzi zgod nie z praw dą. A w od pusz cza niu, al bo w za trzy my wa niu grze -
chów ka pła ni ewan ge licz ni ma ją ty le pra wa i obo wiąz ku, ile nie gdyś pod
Pra wem, mie li sta ro za kon ni w le cze niu trę do wa tych. Ci więc od pusz cza ją,
al bo za trzy mu ją grze chy, gdy są dzą i oka zu ją, że przez Bo ga zo sta ły od pusz -
czo ne, al bo za trzy ma ne. Ka pła ni bo wiem nad sy na mi Izra ela imię Bo ga wzy -
wa ją, lecz On bło go sła wi, jak czy ta się w [362] Księ dze Liczb.640 Ten spo sób
wią za nia i roz wią zy wa nia za zna czył wy żej Hie ro nim.

4. In ny spo sób wią za nia i roz wią zy wa nia. Wią żą ta kże ka pła ni gdy
na kła da ją wy zna ją cym za dość uczy nie nie po ku ty; roz wią zu ją, gdy z niej coś
od pusz cza ją, al bo przez nią oczysz czo nych do wspól no ty sa kra men tów
dopusz cza ją. Ten spo sób za zna czył wy żej Le on.641 – Rów nież zgod nie z tym
spo so bem mó wi się, że ka pła ni od pusz cza ją, al bo za trzy mu ją, grze chy.
Dlate go Au gu styn po wia da wy żej:642 „Któ rym od pusz cza ją, Bóg od pusz cza”
itd. Wy ko nu ją bo wiem na grzesz ni kach czyn spra wie dli wo ści, gdy ich wiążą
spra wie dli wą ka rą; czyn mi ło sier dzia, gdy z niej coś ła go dzą, al bo jed na ją
ich ze wspól no tą sa kra men tów. In nych czy nów na grzesz ni kach wy ko ny -
wać nie mo gą.

5. A trze ba za zna czyć, że ko go wią żą za dość uczy nie niem po ku ty, tym
samym uka zu ją roz wią za ne go od grze chów, bo ni ko mu nie na kła da się

411Dystynkcja 18

638 Zo bacz: J. 11,44.
639 In Mat tha eum 16,19 (PL 26[1845]118 A -B).
640 Lb 6,27: I bę dą wzy wać imie nia me go nad sy na mi Izra elo wy mi, a ja im bło go sła -

wić bę dę.
641 W Dys tynk cji 17, roz dział 3, n. 3.
642 Jak wy żej, roz dział 5, n. 2.



zadość uczy nie nia po kut ne go, jak tyl ko te mu, ko go ka płan uzna za praw -
dzi wie po ku tu ją ce go; in ne mu nie na kła da, a tym sa mym oznaj mia, że
grzech przez Bo ga jest za trzy ma ny. – Au gu styn, w księ dze De po eni ten -
tia. Że zaś to na le ży do klu czy, uka zu je Au gu styn mó wiąc:643 „Uda rem nia
klu cze Ko ścio ła, kto czy ni po ku tę bez osą du ka pła na, je że li bez ust ne go
wy zna nia zdo by wa prze ba cze nie wy stęp ku.”

6. Jest i in ny spo sób wią za nia i roz wią zy wa nia, do ko ny wa ny przez
klątwę: gdy ktoś we dług ko ściel nej kar no ści po raz trze ci we zwa ny 644 do
po pra wy jaw ne go wy stęp ku, lek ce wa żąc za dość uczy nie nie, wy ro kiem
Kościo ła od cię ty jest od miej sca mo dli twy i wspól no ty sa kra men tów oraz
ob co wa nia z wier ny mi, aby wzdry gnął się, i po ku to wał na wró co ny wsty -
dem wy stęp ku, by tak duch je go za cho wa ny był.645 A je że li po dej mu jąc
poku tę po pra wi się, do od mó wio nej wspól no ty przy pusz cza się i jed na 
z Ko ścio łem. – Ta zaś klą twa Ko ścio ła ka rę tę na kła da tym, któ rzy słusz nie
są po wa le ni: że odej mo wa na jest im ła ska i opie ka Bo ża, i po zo sta wie ni są
so bie sa mym, aby mo gli swo bod nie ru nąć w za tra ce nie grze chu. Ta kże 
dia błu da na jest więk sza moc sro że nia się nad ni mi. Uwa ża się rów nież, 
że mo dli twy Ko ścio ła oraz po mo ce bło go sła wieństw i za sług im nie po ma -
ga ją.

[363] Roz dział 7z (103).

1. Jak we dług tych spo so bów poj mo wać na le ży owo: Co kol wiek
roz wią żesz itd. We dług tych spo so bów wią za nia i roz wią zy wa nia, jak jest
praw dzi we, co po wie dzia ne jest:646 Co kol wiek zwią że cie na zie mi, bę dzie
zwią za ne i w nie bie, a co kol wiek roz wią że cie na zie mi, bę dzie roz wią za -
ne i w nie bie? Cza sem bo wiem uka zu ją roz wią za nych lub zwią za nych, któ -
rzy nie są u Bo ga; a ka rą za dość uczy nie nia, al bo klą twy, wią żą cza sem lub
roz wią zu ją nie god nych; i nie god nych do pusz cza ją do sa kra men tów, a god -
nych do pu ścić wzbra nia ją. 

2. Lecz na le ży to ro zu mieć o tych, któ rych za słu gi do ma ga ją się roz wią -
za nia lub zwią za nia. Wte dy bo wiem wy rok ka pła na są dem Bo ga i ca łe go
nie bie skie go dwo ru jest po twier dzo ny i upra wo moc nio ny, gdy tak wy ni ka
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643 Sło wa są Gra cja na, De cre tum, de po eni ten tia, Dys tyn kcja 1, w wy po wie dzi po roz -
dzia le 87 § 10 (1186); i zo bacz wy po wiedź Au gu sty na w Ser mo 392, roz dział 3, n. 3 (wśród
wąt pli wych, PL 39,1711), tu wy żej, Dys tynk cja 17, roz dział 1, n. 8.

644 Zo bacz: Mt 18,15-17.
645 Zo bacz 1 Kor 5,5: Niech ta ki od da ny bę dzie sza ta no wi na za tra ce nie cia ła, aby

duch był za cho wa ny; zo bacz Mi strza do te go uryw ka (PL 191,1571 D – 1572 D), oraz Wstęp
do to mu I, s. 27*-28*.

z Rozdział 7 zależy od Summa sententiarum, VI,14 (PL 176,152-153). – Numer 3: Powaga
wy da je się wzię ta ra czej z Glos sa or di na ria, na Księ gę Ka płań ską 24,10 (u Mi ko ła ja z Li ry,
I,257d) niż z De cre tum Gra cja na, C. 24, zagadnienie 3, roz dział 7 (992). Nie wy klu cza my też
ja kiejś Glos sa Mi strza do Księ gi Ka płań skiej.

646 Mt 18,18.



z rozeznania, że nie sprzeciwiają się zasługi winnych. Kogo więc rozwiązują,
al bo wią żą, sto su jąc klucz ro ze zna nia do za sług winnych, roz wią zu ją, al bo
wią żą, w nie bie, to jest u Bo ga, po nie waż tak wy da ny wy rok ka pła na za -
twier dzo ny jest Bo żym są dem i upra wo moc nio ny.

3. Ory ge nes, Su per Le vi ti cum. Któ rych więc zgod nie z za słu ga mi wy -
rok Ko ścio ła po wa la, ra ni, ci i u Bo ga są na ze wnątrz. Kto zaś nie za słu żył,
te go wy rok Ko ścio ła nie ra ni, chy ba, że gar dzi. Stąd Ory ge nes:647 „Od szedł
ktoś od praw dy, od wia ry, od mi ło ści, przez to wy szedł z obo zów Ko ścio -
ła, na wet je że li gło sem bi sku pa nie jest od rzu co ny. Jak na od wrót ktoś nie -
słusz nym są dem wy rzu ca ny jest na ze wnątrz, lecz je że li nie po sp stę po wał
tak, że by za słu żył wyjść, nic go nie ra ni. Cza sem bo wiem, kto wy rzu ca ny
jest na ze wnątrz, jest we wnątrz; a kto jest ze wnątrz, zda je się być trzy ma ny
we wnątrz.”

4. Oto ja kie i jak wiel kie jest uży wa nie klu czy apo stol skich. Uka za ne już
czę ścio wo zo sta ło, jak ka pła ni od pusz cza ją lub za trzy mu ją grze chy, a jed -
nak Bóg za trzy mał so bie pew ną szcze gól ną wła dzę od pusz cza nia, al bo za -
trzy ma nia, po nie waż on sam przez sie bie roz wią zu je po win ność wiecz nej
śmier ci i du szę we wnętrz nie oczysz cza.

[364] Roz dział 8a (104).

1. Co to są we wnętrz ne ciem no ści i we wnętrz na zma za. Tu py ta się,
co to jest zma za we wnętrz na i co to są ciem no ści we wnętrz ne, od któ rych
Bóg we wnętrz nie du szę oczysz cza, gdy wpa ja praw dzi wą po ku tę.

2. Od po wiedź. O ciem no ściach i mro ku we wnętrz nym dość ła two jest
my śleć i od po wia dać. Gdy bo wiem ktoś grze szy śmier tel nie, i po zba wio ny
jest ła ski cno ty, je że li ja kaś po prze dza ła, i do zna je usu nię cia dóbr przy ro -
dzo nych; umysł stąd słab nie, a ca ły czło wiek we wnętrz ny się mro czy; i tak
jak by ja kąś ciem no ścią duch się spo wi ja. Ta ciem ność jest ka rą za grzech.
Bóg ją zaś wy pę dza, gdy wpa ja po ku tę, przez któ rą przy wra ca do bra utra -
co ne, a ułom ne na pra wia. Stąd Pro rok: Mgłę roz sy pu je jak po piół.648

3. Py ta nie. Lecz ja ka jest zma za grze chu, z któ rej du szę ob my wa? Oto
bo wiem ktoś chciał po peł nić za bój stwo i po peł nił; po je go po peł nie niu
prze stał za rów no chcieć jak czy nić; jesz cze jed nak nie po ku tu je praw dziwie
i po kor nie, ani nie po sta na wia wy znać. Ja ka więc w je go du szy po zo sta ła
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647 In Le vi ti cum, ho mi lia 14, n. 3 (PG 12,556 A; GSC 29[1920]483).
a Nu mer 1-2: zo bacz Hu go, De sa cra men tis, II,14,8 (PL 176,565 B -C); oraz tu wy żej,

dru ga księ ga Sen ten cji, Dys tynk cja 35, roz dzia ły 4-5; Dys tynk cja 42, roz dział 2. – Nu mer 5:
Z Glos sa Mi strza do Ps 87,11 (PL 191,814 C).

648 Ps 147,5; Glos sa or di na ria: „po piół na le ży do po ku ty” (rkp Lau ren tin. Pl. XVII,4,
karta 197 ver so); Glo sa in ter li ne aris: ne bu la: „za miast ciem no ści grze chu” (ta mże); wresz -
cie: Glos sa or di na ria: „i bę dzie zba wien na mgła, któ rą jak po piół roz sy pu je Bóg” (kar ta
198 rec to na gór nym mar gi ne sie); wszyst ko u Mi ko ła ja z Li ry, III,304 rec to; czę ścio wo z Au -
gu sty na, do te go uryw ka, n. 24 (PL 37,1933; CCL 40,2159n).



zma za? Zła wo la mia no wi cie by ła zma zą tej du szy, lecz ona mi nę ła. Zma zą
jest ta kże, je że li gar dzi po ku tą, lecz to jest grzech od mien ny od po przed -
nie go. Ja ka więc zma za po zo sta ła, od któ rej w po ku cie jest oczysz cza na?

4. Od po wiedź. Zma za na za iste jest du sza, do pó ki nie po ku tu je, jak była,
gdy ist nia ła w niej zła wo la. Jak bo wiem ten, kto do ty ka ścier wa 649 lub
czegoś in ne go nie czy ste go, zma za ny jest po uczyn ku, aż się ob my je, jak był,
gdy do ty kał; tak po uczyn ku grze cho wym du sza po zo sta je zma za na, jak
była w sa mym czy nie grze chu, po nie waż przez nie po do bień stwo tak od le -
gła jest od Bo ga, któ ry jest ży ciem i czy sto ścią du szy, jak by ła gdy po peł -
nia ła grzech. Sa mo więc nie po do bień stwo, któ re tkwi w du szy z grze chu, 
i jest od da le niem od Bo ga, poj mu je się ja ko zma zę du szy, z któ rej oczysz -
cza się w po ku cie.

[365] 5. To zaś czy ni sam Bóg, któ ry sam wskrze sza i oświe ca du szę;
tego nie mo gą ka pła ni, któ rzy jed nak są le ka rza mi dusz. Stąd Pro rok:650

Czy le ka rze wskrze szą, by sła wi li cię? Wy kła da jąc to Au gu styn po wia da:651

„Do brzy na uczy cie le słusz nie zwa ni są le ka rza mi, któ rzy po słu gą mo gą
leczyć ży wych, lecz nie wskrze szać umar łych. Sa mą bo wiem ła ską Bo ga
odży wa ją.”

DYS TYNK CJA XIX

Roz dział 1b (105).

1. Kie dy i ko mu da wa ne są te klu cze. Sko ro oka za ne zo sta ło, co to
są klu cze apo stol skie i ja kie ich uży wa nie, po zo sta je zba dać, kie dy te klucze
są da wa ne i ko mu.

2. Klu cze te da wa ne są ko muś przez po słu gę bi sku pa w świę ce niach
kapłań stwa. Gdy bo wiem przyj mu je świę ce nia ka płań skie, jed no cze śnie
otrzy mu je i te klu cze.

3. Że nie ka żdy ka płan ma je den z klu czy, mia no wi cie umie jęt ność
ro ze zna nia. Lecz nie wy da je się, że wszy scy, al bo tyl ko, ka pła ni ma ją te
klu cze, po nie waż wie lu przed świę ce nia mi ma umie jęt ność ro ze zna nia,
wie lu po świę ce niach jest jej po zba wio nych. – Mo żna za iste po wie dzieć, że
je den z tych klu czy, to jest umie jęt ność ro ze zna nia, nie wszy scy ka pła ni
ma ją: na le ży dla te go ubo le wać i pła kać. Wie lu bo wiem, cho ciaż nie ro ze -
zna ją cych i nie ma ją cych wie dzy, któ rą ka pła ni win ni gó ro wać, ośmie la się
przyj mo wać sto pień ka płań stwa, nie god ni go ży ciem i umie jęt no ścią,
którzy ani przed ka płań stwem, ani po, nie ma ją umie jęt no ści ro ze zna nia,
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649 Zo bacz: Kpł 11,31 oraz Lb 19,22.
650 Ps 87,11.
651 Enarratio in Psalmum 87, n. 10 (PL 37,1116; CCL 39,1215n); już w Glossa ordinaria

do te go uryw ka (rkp Lau rent. Pl. XVII,4, kar ta 117c; u Mi ko ła ja z Li ry, III,217a).
b Zobacz: Summa sententiarum, VI,14 (PL 176,152 A-C), skąd wiele tu zostało włączone.



ko go na le ży zwią zać al bo roz wią zać. Prze to klu cza te go w świę ce niach nie
otrzy mu ją, po nie waż za wsze brak im umie jęt no ści. – Któ rzy zaś przed
kapłań stwem ob da rze ni są umie jęt no ścią ro ze zna nia, cho ciaż ma ją ro ze -
zna nie, jed nak nie ma w nich klu cza, po nie waż nie mo gą nim za my kać albo
otwie rać. Dla te go, gdy jest świę co ny na kap - [366] ła na, słusz nie mó wi się,
że otrzy mu je klucz ro ze zna nia, bo i po sia da ne przed tem ro ze zna nie po -
więk sza się i po wsta je w nim klucz, by mógł go już uży wać do za my ka nia,
al bo otwie ra nia.

4. Czy wszy scy ma ją dru gi klucz, mia no wi cie wła dzę zwią zy wa nia
i roz wią zy wa nia. A sko ro wia do mo już, że nie wszy scy ka pła ni ma ją oba
te klu cze, po nie waż wie lu po zba wio nych jest umie jęt no ści ro ze zna nia, pyta
się o dru gi klucz, to jest wła dzę wią za nia i roz wią zy wa nia, czy wszy scy
kapła ni go ma ją.

5. Po gląd nie któ rych. Jed ni bo wiem my ślą,652 że ta wła dza sa mym tym
jest udzie lo na, któ rzy jed no cze śnie za cho wu ją i na ukę i ży cie Apo sto łów.
Te bo wiem klu cze obie cał Pan tyl ko Pio tro wi 653 i je go na śla dow com, jak
mó wią. Po słu gu ją się też po wa ga mi na umoc nie nie swe go po glą du.

6. Au gu styn, w księ dze De bap ti smo. Mó wią bo wiem, że to my ślał
wy żej Au gu styn,654 gdzie rze cze: „Prze ba cze nia grze chów do ko nu je Bóg,
albo sam przez się, al bo przez człon ków go łę bi cy.” Te nże po wia da też,655

że grze chy od pusz cza ne lub za trzy my wa ne są przez świę tych. – Au gu styn.
Te nże, Su per Exo dum,656 gdzie czy ta się o zło tej bla sze: A zło ta bla cha
będzie za wsze na czo le ka pła na: „To, po wia da, ozna cza za wie rze nie do -
bre go ży cia. Któ ry ka płan ma je praw dzi wie i do sko na le, nie po zor nie lecz
rze czy wi ście, sam mo że grze chy usu wać.”

7. Grze gorz w Trac ta tus evan ge lio rum. „Wła dzę wią za nia i roz -
wiązy wa nia, tak jak świę ci Apo sto ło wie, ma ją bę dąc w tym cie le tyl ko 
ci, któ rzy za cho wu ją ich przy kła dy wraz z na uką.” – Ta kże z wy po wie-
dzi Ory ge ne sa:657 „Ta wła dza udzie lo na zo sta ła sa me mu Pio tro wi, i na śla -
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652 Tak Piotr Abe lard, Ethi ca, roz dział 26 (PL 178,673 C – 678 A). Po gląd ten tak od wo -
łuje w swej Con fes sio fi dei ‘Uni ver sis’ (1139-1140): „Wy zna ję, że wła dza wią za nia i roz wią -
zy wa nia wszyst kim na stęp com apo sto łów, tak jak sa mym apo sto łom zo sta ła da na, i za rów no
god nym jak nie god nym bi sku pom, jak dłu go ich Ko ściół przyj mu je” (PL 178,107). Tyl ko
prze sad na po stać te go po glą du, jak w Ethi ca, roz dział 26 (674 D), zo sta ła po tę pio na na
syno dzie w Sens (1140): „Że wła dza wią za nia i roz wią zy wa nia da na zo sta ła tyl ko Apo sto -
łom, a nie ich na stęp com” (DS 732). Zo bacz: L. Hödl, Die Ge schich te der scho la sti schen
Lite ra tur und der The olo gie der Schlüssel ge walt, 82-86.

653 Zo bacz, Mt 16,19: I to bie dam klu cze itd.
654 De bap ti smo con tra Do na ti stas, v, roz dział 21, n. 29 (PL 43,191; CSEL 51,287); wyżej,

Dys tynk cja 18, roz dział 5, n. 4.
655 Ta mże.
656 Glos sa in ter li ne aris, do Wj 28,38 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,191 ver so); z Au gu sty na,

Quaestio nes in Hep ta teu chum, II, za gad nie nie 120 (PL 34,638; CSEL 28-II,170; CCL
33,127).

657 In Mat tha eum 16,19, XII, n. 14 (PG 13,1014 B – 1015 A).



[367] dow com Pio tra; bo ci, któ rzy idą śla da mi Pio tra, ma ją pra wi dło wo
wła dzę wią za nia i roz wią zy wa nia.” – Na tych i in nych świa dec twach opie -
ra ją się ci, któ rzy twier dzą, że wła dza wią za nia i roz wią zy wa nia zo sta ła
udzie lo na samym ka pła nom, któ rzy od zna cza ją się ży ciem i na uką jak Apo -
sto ło wie.

8. Praw dziw sze zda nie in nych. In nym zaś zda je się, co wy zna ję i mnie
też się po do ba, że klucz ten da ny jest wszyst kim ka pła nom, mia no wi cie
wła dza wią za nia i roz wią zy wa nia; lecz nie ma ją go po praw nie i god nie, jak
tyl ko ci, któ rzy za cho wu ją ży cie i na ukę apo sto łów. I po wy ższe po wa gi nie
prze czą, że źli ka pła ni ma ją tę wła dzę, lecz oznaj mia ją, iż tyl ko ci god nie 
i pra wi dło wo tą wła dzą się po słu gu ją, któ rzy ob da rze ni są ży ciem i na uką
apo stol ską: po nie waż sa mi na śla dow cy Apo sto łów god nie i pra wi dło wo
mo gą wią zać i roz wią zy wać, oraz tyl ko przez Bo ga al bo przez świę tych, 
w któ rych miesz ka Duch Świę ty, god nie i pra wi dło wo do ko nu je się od -
pusz cze nie, al bo za trzy ma nie grze chów. Do ko nu je się jed nak i przez tych,
któ rzy nie są świę ci, lecz nie god nie, al bo pra wi dło wo: da je bo wiem Bóg
bło go sła wień stwo god nie pro szą ce mu, na wet przez nie god ne go sza fa rza.

9. Po twier dza, że wszy scy ka pła ni ma ją wła dzę wią za nia i roz wią -
zy wa nia. – Hie ro nim. Że zaś tę wła dzę ma ją wszy scy ka pła ni, świad czy
Hie ro ni m658 o tym uryw ku Ewan ge lii, gdzie Pan rzekł Pio tro wi:659 To bie
dam klu cze kró le stwa nie bie skie go itd.: „Ma ją, po wia da, tę sa mą wła dzę
są do wą in ni Apo sto ło wie, ma i po wszech ny Ko ściół w bi sku pach i ka pła -
nach; lecz dla te go Piotr szcze gól nie otrzy mał, by wszy scy poj mo wa li, że
kto kol wiek odłą czył by się od jed no ści wia ry i wspól no ty Ko ścio ła, ani 
z grze chów nie mo że być roz wią za ny, ani do nie ba wejść nie mo że.

Roz dział 2c (106).

1. Że na wet przez nie god nych ła ska jest prze le wa na god nym. –
Augu styn w księ dze Qu aestio nes Ve te ris et No vi Te sta men ti. Ta kże, 
iż ka płan, na wet je że li jest zły, prze le wa jed nak ła skę z urzę du swo jej god -
no ści, do wo dzi Au gu styn mó wiąc: „Po wie dzia ne jest przez Pa na w [368]
Księ dze Liczb,660 do ka pła nów Mo jże sza i Aaro na: Wy bę dzie cie wzy wać
imie nia me go nad sy na mi Izra elo wy mi, a ja im bło go sła wić bę dę, aby
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658 Pod imie niem Hie ro ni ma w Glos sa or di na ria do Mt 16,19: Co kol wiek zwią żesz itd.
(u Mi ko ła ja z Li ry, V,52c), lecz jest Be dy, In Evan ge lia, II, ho mi lia 16 (PL 94,223 A -B) czy li I,
ho mi lia 20 (CCL 122,146).

659 Mt 16,19.
c Nu mer 1: Z De cre tum, Gra cja na, C. 1, zagadnienie 1, roz dział 96 (392), gdzie przyto -

czone pod tytułem: Augustyn w księdze Zagadnień Starego Przymierza. – Numer 2: Z Glossa
or di na ria do Kpł 9,23 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,230d). – Nu mer 3: Po wa ga przy pi sa na Grze go -
rzo wi, z De cre tum, Gra cja na, C. 1, zagadnienie 1, roz dział 84 (387), na po cząt ku. Dru ga
część tego roz działu przy to czo na jest wy żej: Dys tynk cja 13, roz dział 1, n. 5.

660 Lb 6,27.



udzie le nie przez po słu gę wy świę co ne go prze le wa ło ła skę lu dziom, a wo la
ka pła na nie mo gła ani prze szko dzić ani do po móc, lecz za słu ga pro szą ce go
o bło go sła wień stwo. Jak wiel ka zaś jest god ność urzę du i sta nu ka płań skie -
go wnio skuj my stąd: Po wie dzia ne zo sta ło o nie go dzi wym Kaj fa szu, mię dzy
in ny mi:661 A te go nie po wie dział sam z sie bie, ale bę dąc naj wy ższym ka -
płanem roku tego, prorokował; przez co okazuje się, że Duch łask nie idzie za
osobą godnego, albo niegodnego, lecz za święceniem przekazującym: by cho- 
ciaż ktoś jest do brej za słu gi, nie mógł jed nak bło go sła wić, je że li nie zo stał
wy świę co ny, że by świad czył po słu gę urzę du. Do Bo ga zaś na le ży da wa nie
skut ku bło go sła wień stwa.” Stąd jaw nie oka zu je się, że ka płań stwo nie jest
po zba wio ne wła dzy udzie la nia ła ski z po wo du nie god no ści sza fa rza.

2. He zy chiusz zda je się nie zga dzać z Au gu sty nem. – He zy chiusz,
Su per Le vi ti cum. Te mu zaś po glą do wi Au gu sty na zda je się sprze ci wiać
to, co mó wi He zy chiusz:662 „Ka pła ni, po wia da, nie wła sną mo cą bło go sła -
wią, lecz po nie waż są ob ra zem Chry stu sa, i dla te go, któ ry w nich jest,
udzie la ją peł ni bło go sła wień stwa. I nie tyl ko ten, kto do stą pił ka płań stwa,
lecz kto kol wiek ma w so bie Chry stu sa i jest je go ob ra zem przez do bre po -
stę po wa nie, jak Mo jżesz, jest od po wied ni do udzie la nia bło go sła wień stwa.”
Oto tu masz, że nie tyl ko ka pła ni, lecz ka żdy, w kim miesz ka Chry stus,
udzie la bło go sła wień stwa.

3. Roz strzy ga. Lecz in ne jest bło go sła wień stwo, któ re przy pa da ka pła -
nom, in ne, któ re przez wszyst kich do brych ogól nie jest udzie la ne. W końcu
mó wi się, że ci ka pła ni, w któ rych Chry stus miesz ka, udzie la ją peł ni bło go -
sła wień stwa, nie dla te go, że tyl ko oni prze le wa ją ła skę, lecz po nie waż tylko
oni czy nią to w spo sób do zwo lo ny i god ny. I pod da nym nie szko dzi złe
życie ka pła na, je że li czy nią do bro, któ re on gło si. – Grze gorz Pa pież. Dla -
te go Grze gorz:663 „Wie lu, gdy wię cej roz trzą sa ży cie ka pła nów niż wła sne,
wpa da do ja my błę du; mniej zwa ża jąc, że ży cie ka pła nów im by nie szko -
dzi ło, gdy by po kor nie przy ło ży li ucha do do brych na po mnień ka pła nów.”

[369] Roz dział 3 (107).

1. O tym, co na pi sa ne jest u Ma la chia sza: Prze kli nać bę dę bło go -
sła wień stwa wa sze. Po wy ższe mu zaś po glą do wi, któ ry gło si, że na wet
przez po słu gę złe go ka pła na prze le wa na jest ła ska bło go sła wień stwa, zdaje
się sprze ci wiać to, czym Pan gro zi przez Pro ro ka złym ka pła nom:664 Prze -
kli nać bę dę bło go sła wień stwa wa sze; a gdzie in dziej:665 Bia da tym, którzy
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661 J 11,51.
662 He zy chiusz, In Le vi ti cum, 9,23: I we szli Mo jżesz i Aaron (PG 93894 B -C).
663 Nie ma tych słów u Grze go rza; błąd jest Gra cja na (ni żej), jak wy żej. Dys tynk cja 13,

roz dział 1 n. 5. 
664 Ml 2,2; zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, VI,14 (PL 176,153 AB).
665 Ez 13,19.



oży wia ją du sze, któ re nie ży ją, a za bi ja ją du sze, któ re nie umie ra ją. Jeżeli
bo wiem Bóg zło rze czy ich bło go sła wień stwom, i je że li du sze, któ re oży -
wia ją, nie ży ją, ja kim spo so bem przez nich prze le wa na jest ła ska blo go sła -
wień stwa?

2. Lecz ten ury wek, Prze kli nać bę dę itd., nie któ rzy 666 od no szą do błęd -
no wier ców, któ rzy od cię ci są od Ko ścio ła, oraz do wy klę tych, któ rych
błogo sła wień stwa sta ją się zło rze cze nia mi dla tych, któ rzy idą za ich błę da -
mi. – To dru gie zaś, mia no wi cie: Oży wia ją itd., wy kła da ją o wszyst kich tych
ka pła nach,667 któ rzy bez klu cza umie jęt no ści i po sta ci do bre go ży cia, ośmie -
la ją się wią zać, al bo roz wią zy wać. Lecz nikt nie po wi nien po słu gi wać się
urzę dem ka płań skim, je że li nie jest wol ny od te go, co w in nych osą dza;
ina czej po tę pia sa me go sie bie.

Roz dział 4d (108).

1. Ja ki po wi nien być sę dzia ko ściel ny. – Au gu styn w księ dze De
poeni ten tia. Ja ki zaś po wi nien być, kto usta no wio ny jest sę dzią in nych,
opi su je Au gu styn, mó wiąc tak:668 „Ka płan, któ re mu od da wa ny jest ka żdy
grzesz nik, przed któ rym sta wia na jest ka żda cho ro ba, w ni czym z tych nie
po wi nien być są dzo ny, co w in nym go tów jest osą dzać. Są dząc bo wiem
inne go, któ ry ma być są dzo ny, po tę pia sie bie sa me go.669 Niech po zna same -
go sie bie i oczy ści w so bie, co wi dzi że w in nych go ra zi. Niech pil nu je się,
by od rzu cić od sie bie, co kol wiek na gan ne go znaj du je w in nym. Niech
zauwa ży, że kto jest bez grze chu, niech pierw szy na [370] nią ka mień
rzuci.670 Dla te go bo wiem uwol nił grzesz ni cę, bo nie by ło, kto spra wie dli -
wie rzu cił by ka mie niem. Ja kim spo so bem ka mie nio wał by ten, kto wie, że
po wi nien być uka mie nio wa ny? (Uwa żaj tu!) Ża den bo wiem nie był bez
grze chu: przez co poj mu je się, że wszy scy by li win ni, bo po wsze dnie
zawsze by ły od pusz cza ne przez ob rzę dy; je że li więc w nich był ja kiś grzech,
był zbrod ni czy. W tym więc naj bar dziej jaw ny jest i prze klę ty wy stę pek
kapła nów, któ rzy nie osą dza ją naj pierw sie bie, a in nych wią żą.”

2. Te nże. „Sę dzia du chow ny niech prze strze ga,671 jak nie po peł nił
występ ku nie pra wo ści, tak niech nie bę dzie po zba wio ny obo wią zu ją cej
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666 Tak Gra cjan, C. 1, zagadnienie 1, roz dział 76, oraz na stę pu ją ca wy po wiedź: „To więc
na le ży poj mo wać o błęd no wier cy” (385).

667 Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, jak wy żej.
d Nu me ry 1-2: Z De cre tum, Gra cja na, de po eni ten tia, Dys tynk cja 6, roz dział 1, § 2-3

(1243). – Numer 4: Słowa przypisane Grzegorzowi, z Decretum, Gracjana, C. 1, zagadnienie 1,
roz dział 84 (387); zo bacz też wy żej, Dys tynk cja 13, roz dział 1, n. 5.

668 De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dział 20 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 40,1129).
669 Zo bacz: Rz 2,1: Al bo wiem w czym dru gie go są dzisz, sa me go sie bie po tę piasz, bo ty

któ ry są dzisz, to sa mo czy nisz.
670 J 8,7.
671 Pseu do -Au gu styn, ta mże (PL 40,1129n).



umie jęt no ści. Trze ba, by umiał ro ze zna wać to, co ma osą dzać: wła dza bo -
wiem są dow ni cza te go wy ma ga, by roz ró żniał to, co ma osą dzać. Pil ny więc
śled czy niech mą drze py ta grzesz ni ka o to, cze go mo że nie jest świa do my,
albo ze wsty du chciał by ukryć. Po znaw szy zaś wy stę pek, niech nie wa ha się
zba dać je go roz ma ito ści, i miej sca, i cza su, i in nych, któ re wy żej wy mie ni -
li śmy.672 – Po znaw szy to, niech bę dzie życz li wy, go tów pod źwi gnąć i z nim
nieść brze mię. Niech ma sło dycz w uczu ciu, ro ze zna nie w roz ma ito ści;
niech uczy cier pli wo ści. Niech zwa ża, by nie upadł, by słusz nie nie utra cił
wła dzy są dow ni czej. Cho ciaż bo wiem po ku ta mo gła by zdo być mu ła skę,
jed nak nie za raz przy wra ca do pier wot nej wła dzy. Cho ciaż Piotr po upad -
ku zo stał przy wró co ny, i czę sto upa dłym ka pła nom od da wa na jest god ność
wła dzy, jed nak nie jest ko niecz ne, by wszyst kim zo sta ła przy zna na, jak by 
z po wa gi. Jest po wa ga, któ ra udzie la i jak by na ka zu je; jest in na, któ ra nie
udzie la, lecz od ma wia. Co nie sprze ci wia się Pi smu Świę te mu, lecz zga dza
się. Sko ro bo wiem ty lu jest, któ rzy pa da ją, że by po wa gą obro nić daw ną
god ność i jak by uży tek grze sze nia so bie za pew nić, trze ba tę na dzie ję prze -
ciąć. Je że li zaś ma miej sce, że to nie za cho dzi, ci któ rzy grze szą, mo gą być
przy wró ce ni.”

3. Z te go ła two oce nić, ja ki po wi nien być ka płan, któ ry in nych wią że 
i roz wią zu je, by stry mia no wi cie i spra wie dli wy; ina czej czę sto za bi ja dusze,
któ re nie umie ra ją, a oży wia du sze, któ re nie ży ją,673 i tak po pa da w sąd
zło rze cze nia.

[371] 4. Owo zaś Ma la chia sza,674 mia no wi cie: Prze kli nać bę dę bło go -
sła wień stwa wa sze, czy przy jąć ja ko po wie dzia ne tyl ko o błęd no wier cach
i wy klę tych, czy mo żna tak my śleć o wszyst kich ka pła nach, któ rzy po zba -
wie ni ży cia i umie jęt no ści ośmie la ją się bło go sła wić:675 (Grze gorz) Prze -
kli nać bę dę bło go sła wień stwa wa sze, to zna czy te mu, co z mo ich bło go-
sła wieństw po sia da cie”, bo spra wię, że to wyj dzie wam na zło rze cze nie, 
a nie na bło go sła wień stwo; bo cho ciaż „bło go sła wią świę tym”, nie czy nią
te go „ze szcze re go ser ca”, i dla te go ich bło go sła wień stwo ob ra ca się im 
w zło rze cze nie. Al bo „Prze kli nać bę dę bło go sła wień stwa wa sze,676 to
znaczy, co przez was jest bło go sła wio ne, prze ze mnie bę dzie prze klę te”,
po nie waż (Grze gorz:) „bło go sła wią po stę pu ją cym nie go dzi wie,677 schle -
bia ją grze szą cym, by le by li bo ga ci.”

419Dystynkcja 19

672 Te sło wa nie zna ne go au to ra De po eni ten tia znaj du ją się wy żej, Dys tynk cja 16, roz -
dział 2, n. 1.

673 Ez 13,19; zo bacz wy żej: roz dział 3, n. 1-2.
674 Ml 2,2; o czym w roz dzia le 3, n. 2.
675 W rze czy wi sto ści Mistrz po da je tu omó wie nie wy po wie dzi Hie ro ni ma o Ml 2,2 (PL

25[1845]1553 B oraz 1554 B).
676 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 13, roz dział 1, n. 5.
677 Sło wa są Hie ro ni ma, pod imie niem Grze go rza, wy żej, w tym sa mym nu me rze 5.



DYS TYNK CJA XX

Roz dział 1e (109).

1. O tych, któ rzy po ku tu ją na koń cu. Trze ba ta kże wie dzieć, że czas
po ku ty trwa do ostat niej chwi li ży cia. – Pa pież Le on. Dla te go Pa pież
Leon:678 „O ni kim nie na le ży roz pa czać, do pó ki jest w tym cie le, po nie waż
nie kie dy to, co od ra cza się nie ufnością wie ku, do ko nu je się doj rzal szym
namy słem.” 

2. Au gu styn. Jed nak Au gu styn o od kła da ją cych po ku tę tak pi sze:679

„Jeże li ktoś znaj du jąc się w skraj nej ko niecz no ści ze chce przy jąć po ku tę 
i przyj mu je, za raz bę dzie po jed na ny i od cho dzi stąd: wy zna ję wam, nie
odma wia my mu te go, o co pro si, lecz nie za kła da my, że do brze stąd od -
cho dzi. [372] Czy bez piecz ny stąd od szedł, ja nie wiem. Po ku tę mo że my
dać, bez pie czeń stwa zaś nie. Czy ja mó wię ‘po tę pi się’? Lecz nie mó wię
‘uwol ni się’. Chcesz więc uwol nić się od wąt pie nia? Po ku tę czyń, gdy jesteś
zdro wy, po wia dam ci, że je steś bez piecz ny, po nie waż czy ni łeś po ku tę,
kiedy jesz cze mo głeś grze szyć. Je że li chcesz czy nić po ku tę w cza sie gdy już
nie możesz grzeszyć, grzechy ciebie opuściły, a nie ty je”. – Również:680 „Dwie
są rze czy: al bo ci się prze ba czy, al bo nie prze ba czy. Co z tych będziesz miał,
nie wiem. Więc trzy maj pew ne, opuść nie pew ne.”

3. Lecz dla cze go Au gu styn to po wie dział, sko ro po ku ta czy nio na na
końcu na zwa na jest w Psal mie 681 ofia rą wie czor ną, „któ ra by ła mil sza 
w Pra wie”; i po nie waż w któ ry kol wiek dzień wzy wa się, Bóg jest obec ny,
oraz któ re go kol wiek dnia na wró ci się nie zbo żny, ży wo tem żyć bę dzie?

4. Ale Au gu styn po wie dział to z po wo du tych, któ rzy od wle ka ją po ku tę
do koń ca ży cia; a wte dy nie zda ją się po ku to wać z mi ło ści Bo ga, lecz z obawy
śmier ci, jak by z ko niecz no ści. – Au gu styn w księ dze De po eni ten tia.
Stąd te nże, jak by wy ja wia jąc, dla cze go po wy ższe po wie dział, mó wi:682 „Nikt
nie cze ka, kie dy nie mo że grze szyć. Szu ka bo wiem wol no ści wo li, by mógł
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e Pra wie ca ły roz dział za czerp nię ty z De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, Dys tynk cja 7
(1244-1247); Nu mer 1. z roz dzia łu 1; nu mer 2 z roz dzia łu 2, a po tem z roz dzia łu 4 na końcu,
nu mer 3 czę ścio wo z wy po wie dzi przed roz dzia łem 5, po tem z Glos sa Mi strza do Ps 140,2
(PL 191,1235 C) oraz z roz dzia łu 6, § 1 (1246). – Nu mer 4-5 z te goż, roz dział 6, w skró co -
nej po sta ci. – Nu mer 6 spo rzą dzo ny z wy po wie dzi pseu do -Au gu sty na i Hu go na, jak wy żej
za zna czo no.

678 Epi sto la 167 (ad Ru sti cum epi sco pum Na rbo nen sem), pytanie 7 (PL 54,1205 B; Mansi
VI,403 B).

679 Ser mo 393 (wśród wąt pli wych, PL 39,1714n).
680 Ta mże, nie co ni żej (1715).
681 Ps 140,2: Pod no sze nie rąk mo ich ofia ra wie czor na, z Glos sa or di na ria do te go

urywka (u Mi ko ła ja z Li ry, III,296a; rkp Lau rent. Pl. XVII,14, kar ta 190 c); na stę pu je Ez 32,12 
i 15; zo bacz: wy żej: Dys tynk cja 17, roz dział 1, n. 4.

682 De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dział 17, z wie lu opusz cze nia mi i nie któ ry mi zmia -
na mi (wśród dzieł Au gu sty na, PL 40,1127n).



zgła dzić po peł nio ne, a nie ko niecz no ści; mi ło ści, a nie tyl ko bo jaź ni, po -
nie waż nie sa mą bo jaź nią ży je czło wiek. Kto więc póź no po ku tu je, trze ba,
by nie tyl ko oba wiał się sę dzie go, lecz i mi ło wał, bo bez mi ło ści nikt nie
mo że być zba wio ny:683 kto po ku tu je niech więc nie tyl ko lę ka się ka ry, lecz
oba wia o chwa łę. Je że li to na wró ce nie zda rzy się ko muś na wet u kre su, nie
na le ży roz pa czać o prze ba cze niu. Lecz po nie waż le d wie, lub rzad kie, zdarza
się tak spra wie dli we na wró ce nie, na le ży lę kać się o póź no po ku tu ją ce go,
zwłasz cza gdy dzie ci, któ re nie go dzi wie po ko chał, są obec ne, żo na i świat
wzy wa do sie bie. Wie lu zwy kła oszu kać póź na po ku ta. Lecz po nie waż Bóg
za wsze jest moc ny, za wsze, na wet w śmier ci, mo że do po móc, któ rym mu
się po do ba. Sko ro więc owoc na po ku ta jest dzie łem nie czło wie ka, lecz
Boga, mo że swym mi ło sier dziem tchnąć ją kie dy kol wiek chce, i z mi ło sier -
dzia wy na gro dzić, któ rych ze spra wie dli wo ści mo że po tę pić. Lecz po nie -
waż wie le prze szka dza i [373] cho re go od cią ga, bar dzo nie bez piecz ne jest,
i są sia du je z za gła dą, od wle kać le kar stwo po ku ty aż do śmier ci. Lecz wiel -
kie jest, je że li jest ktoś, ko mu Bóg wte dy na tchnie praw dzi wą po ku tę.”

5. Lecz je że li na wet tak na wró co ny 684 ży wo tem żyć bę dzie, a nie
umrze,685 nie obie cu je my, że unik nie wszel kiej ka ry. Naj pierw bo wiem musi
być oczysz czo ny ogniem czyść co wym, kto na dru gi świat od wlókł owoc na -
wró ce nia. Ten zaś ogień, cho ciaż nie jest wiecz ny, prze dziw nym spo so bem
jest cię żki; prze wy ższa bo wiem wszel ką ka rę, któ rą ktoś kie dyś wy cier piał
w tym ży ciu.686 Ni gdy w cie le nie zna le zio no ta kiej ka ry, cho ciaż mę czen -
nicy znie śli nie sa mo wi te mę czar nie, i wie lu nie god ziwie wiel kie znio sło
czę sto cier pie nia.”

6. Z te go wy star cza ją co oka zu je się, jak nie bez piecz ne jest od kła da nie
po ku ty do koń ca ży cia. Je że li jed nak na wet wte dy jest praw dzi wa po ku ta,
uwal nia czło wie ka i wy jed nu je zmar łe mu ży cie;687 jed nak nie tak, by nie
od czuł żad nej ka ry, chy ba, że moc ję ku i skru chy jest tak wiel ka, że wy star -
cza na uka ra nie wy stęp ku. Cho ciaż więc „trud no, by wte dy by ła praw dziwa
po ku ta,688 kie dy przy cho dzi tak póź na, kie dy cier pie nie krę pu je człon ki, 
a ból przy tła cza ro zum, że czło wiek le d wie mo że coś po my śleć, lep sza jed -
nak jest póź na niż żad na.” „Po ku ta bo wiem,689 je śli przy by wa w ostat nim
tchnie niu ży cia, uzdra wia i uwal nia.” „Bar dzo póź na by ła po ku ta ło tra,690
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683 Zo bacz: 1 Kor 13,2.
684 Pseu do -Au gu styn, ta mże, roz dział 18 (1128).
685 Ez 33,15.
686 O tej ka rze, we dług au ten tycz nych słów Au gu sty na, zo bacz ni żej, Dys tynk cja 21, roz -

dział 2.
687 Pseu do -Au gu styn, De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dział 17: „Trze ba bo wiem, aby

grzesz nik owo co wał w po ku cie, aby zmar łe mu ży cie wy jed na ła” ({L 40,1127).
688 Hu go, De sa cra men tis, II,14,5 (PL 176,560 B).
689 Pseu do -Au gu styn, ta mże, roz dział 17 (1127).
690 Hu go, ta mże (560 C). O po ku cie ło tra: Łk 23,41-43.



lecz prze ba cze nie nie by ło póź ne.” Ale „cho ciaż łotr na ko niec za słu żył na
prze ba cze nie wszel kie go wy stęp ku,691 nie dał jed nak ochrzczo nym wła dzy
grze sze nia i upo ru.”

Roz dział 2f (110).

1. O tych, któ rzy po ku ty nie do peł nia ją. Je że li zaś py ta się o tych,
któ rzy w tym ży ciu nie do peł nia ją po ku ty, czy przej dą przez [374] ogień,
aby tam do peł nić, cze go tu za ma ło zro bi li, mó wi my, że to sa mo i o nich
na le ży my śleć, i o tych, któ rzy po ku tu ją u kre su. – Je że li bo wiem ta ka by ła -
by skru cha ser ca i na ga na wy stęp ku, że star czy do uka ra nia grze chu, wol ni
od in nych kar prze cho dzą do ży cia, cho ciaż nie do peł nio na by ła by po ku ta,
po nie waż do sko na le po ku to wa li i wzdy cha li ser cem. – Któ rzy zaś nie tak
bar dzo skru sze ni są ser cem i wzdy cha ją za grzech, je że li umie ra ją przed
do peł nie niem po ku ty, czu ją ogień czyść co wy, i cię żej są ka ra ni, niż gdy by
tu po ku tę do peł ni li. Bo Strasz na to rzecz, wpaść w rę ce Bo ga ży we go.692

2. Bóg bo wiem, po nie waż jest mi ło sier ny i spra wie dli wy,693 z mi ło sier -
dzia prze ba cza po ku tu ją ce mu, nie za cho wu jąc grze chu na wiecz ną ka rę;
ze spra wie dli wo ści zaś nie pusz cza grze chu nie uka ra ne go. Bo al bo czło-
wiek ka rze, al bo Bóg.694 Czło wiek zaś ka rze po ku tu jąc. A po ku ta jest we -
wnętrz na i ze wnętrz na.695 Je że li więc po ku ta we wnętrz na by ła by tak wiel ka,
że sta no wi ła by wy star cza ją cą po mstę grze chu, Bóg, któ ry to wie, od ta kie -
go, któ ry tak po ku tu je, nie wy ma ga wię cej ka ry. Je że li zaś we wnętrz na
poku ta nie star cza na po mstę grze chu, a ze wnętrz na po ku ta nie jest do peł -
nia na, Bóg, któ ry zna spo so by i mia ry grze chów i kar, do da je wy star cza-
jącą ka rę.

3. Niech ka żdy więc sta ra się tak na pra wiać grze chy,696 aby po śmier ci
nie mu siał zno sić ka ry. Nie któ re bo wiem grze chy śmier tel ne w po ku cie
stają się po wsze dnie, jed nak nie za raz są ule czo ne. Czę sto cho ry umarł by,
gdy by nie był le czo ny; ale i le czo ny nie za raz jest zdro wy: cho ru je ma ją cy
żyć, któ ry przed tem miał umrzeć. Kto zaś umie ra nie po ku tu jąc, cał ko-
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691 Pseu do -Au gu styn, ta mże (1127).
f Nu mer 1: Ty tuł i za gad nie nie są Hu go na, De sa cra men tis, II,14,3 (PL 176,555 C);

któ ry po za tym nie jest au to rem te go roz dzia łu, jak i nie Glos sa Mi strza na Hbr 10,31 (PL
192,486 A -B). Mo że opie ra się na Sum ma sen ten tia rum, VI,11, gdzie są sło wa czy ta ne tu 
w nu me rze 2: „Ża den bo wiem grzech bez kar ny; bo al bo czło wiek ka rze, al bo Bóg” (PL
176,148 C -D). – Nu mer 3: Z De cre tum, Gra cja na, de po eni ten tia, Dys tynk cja 7, roz dział 6,
§ 2-3 (1247).

692 Hbr 10,31.
693 Ps 111,4; 114,5.
694 Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum 44,8, n. 18, a zwłasz cza in Psal mum 58,6, n. 13

(PL 36,505, 701; CCL 38,506n oraz 39,739n); Grze gorz, Mo ra lia, IX, roz dział 34, n. 54 (PL
75,889 C).

695 Zo bacz wy żej: Dys tynk cja 14, roz dział 1, n. 2.
696 Pseu do -Au gu styn, De ve ra et fal sa po eni ten tia, roz dział 18 (PL 40,1128).



wicie umie ra i wiecz nie jest drę czo ny. Gdy by bo wiem za wsze żył, za wsze
by grze szył.

[375] Roz dział 3g (111).

1. O tym, ko mu nie umie jęt ny ka płan na kła da za ma łą po ku tę. 
Jeże li zaś py ta się o te go, kto wy peł nił na ło żo ną po ku tę, któ ra z nie wie dzy,
al bo nie dbal stwa ka pła na nie by ła spra wie dli wa, czy od cho dząc z ży cia
będzie wol ny od wszel kiej ka ry, od po wia dam to sa mo, co wy żej,697 o tym,
kto po ku ty nie do peł nił. Rze kłem: je że li ta ki jest płacz we wnętrz ne go bólu,
że wy star czy na po mstę grze chu, jest cał ko wi cie uwol nio ny; je że li zaś nie
wy star czy we wnętrz ny ból ra zem z na ło żo ną po ku tą, Bóg do da ka rę. Że zaś
nie kie dy wy star czy ból we wnętrz ny na po mstę grze chu, ma my pew ny
dowód w tym ło trze, któ ry sa mą skru chą du cha i wy zna niem, za raz gdy się
na wró cił, za słu żył wejść do ra ju.698

2. Że w po ku cie bar dziej na le ży zwa żać na mia rę bó lu niż cza su.
Lecz po nie waż sza fa rze Ko ścio ła nie wa żą wiel ko ści skru chy, bo im nie jest
da ne znać ta jem ni ce ser ca, wszyst kim usta na wia ją pra wi dła po ku ty, za rów -
no bar dziej, jak mniej za grzech bo le ją cym. Ich sta ra nie do te go zwłasz cza
dą żyć po win no, by na ile mo żna po zna li ból ser ca i we dług je go mia ry na -
kła da li za dość uczy nie nie.

3. Au gu styn w En chi ri dion. Stąd Au gu styn:699 „W czyn no ści po kut nej,
gdzie jest ta ka wi na, iż ten, któ ry za wi nił na wet od cia ła Chry stu sa jest
oddzie lo ny, nie tak na le ży ba czyć na mia rę cza su, jak bó lu: Ser cem bo wiem
skru szo nym i uni żo nym Bóg nie wzgar dzi.700 Lecz po nie waż ból cu dze go
ser ca ukry ty jest przed dru gim, i do po zna nia in nych nie do cho dzi się, jak
przez sło wa, al bo ja kie kol wiek in ne zna ki, pod czas gdy jaw ny jest te mu,
któ re mu po wie dzia ne: Wzdy cha nie mo je przed to bą nie jest skry te,701

słusz nie usta na wia ne są przez tych, któ rzy prze ło że ni są Ko ścio łom, cza sy
po ku ty, by za dość uczy nił też Ko ścio ło wi, w któ rym te grze chy są od pusz -
cza ne. Po za nim [376] bo wiem nie są od pusz cza ne. On bo wiem otrzy mał
zadatek Ducha Świętego,702 bez którego żadne grzechy nie są odpuszczane.”
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g Nu mer 3: Sło wa Au gu sty na (oprócz ostat nie go uryw ka) znaj du ją się w De cre tum, Gra -
cja na, de po eni ten tia, Dys tynk cja 1, roz dział 84 (1183) pod ru bry ką: Ten sam w ho mi lii 
o po ku cie. Stąd wnio sku je my, że tu, jak i gdzie in dziej, Mistrz ucie ka się do ory gi na łu Augu -
sty na. – Nu mer 4: Z te goż De cre tum, tro chę ni żej, roz dział 86, gdzie znaj du je się pod imie -
niem Hie ro ni ma, jak i w in nych zbio rach przed Gra cja nem. Nie wy da je się, by to po cho dzi ło
z Li ber de di vi nis of fi ciis, nie gdyś przy pi sy wa ne go Al ku ino wi (roz dział 13; PL 101,1199 A),
jak cza sem się twier dzi.

697 W roz dzia le 2, n. 1.
698 Zo bacz: Łk 23,43.
699 Roz dział 65 (PL 40,262n; CCL 46,84); z ory gi na łu.
700 Ps 50,19.
701 Ps 37,10.
702 Zo bacz: Ef 1,13-14; 2 Kor 5,5.



4. Hie ro nim. Rów nież Hie ro nim:703 „Mia rę cza su w czy nie niu po ku ty
dla te go nie dość otwar cie usta la ją ka no ny za ka żdy wy stę pek, by o ka żdym
z osob na po wie dzieć, jak ka żdy z nich ma być na pra wia ny, bo u Bo ga nie
tak zna czy mia ra cza su, jak bó lu, i nie ty le wstrze mięź li wość od po kar mów,
ile umar twie nie wad. I dla te go cza sy po ku ty na ka zu ją we dług wia ry i po -
stę po wa nia po ku tu ją cych skra cać, a za nie dba łość wy dłu żać; za nie któ re
jed nak wi ny spo so by po ku ty zo sta ły na ło żo ne.

Roz dział 4h (112).

1. Że umie ra ją cym nie na le ży za dość uczy nie nia na kła dać, lecz
oznaj miać. Zwy kło się też py tać, czy pra wo za dość uczy nie nia na le ży na -
kładać umierającym. – Teodor. O tym Teodor, biskup Canterbury, w swoim
Po eni ten tia le 704 tak po wia da: „Od cho rych w nie bez pie czeń stwie śmier ci
należy wymagać szczerego wyznania grzechów, jednak nie należy im wielko-
ści po ku ty na kła dać, lecz oznaj mić; a gdy by zmar li, z mo dli twa mi przy ja -
ciół i rozdawaniem jałmużn brzemię pokuty podjąć. Gdyby zaś wyzdrowie li,
niech spo sób po ku ty na ło żo ny przez ka pła na sta ran nie za cho wa ją.”

2. Pa pież Le on. In nym zaś zgod nie z ja ko ścią grze chu po ku ta po win na
być po sta no wio na są dem prze ło żo nych. Stąd Pa pież Le on:705 „Cza sy po kuty,
[377] z umiar ko wa niem ma ją być usta no wio ne two im są dem, na ile przej -
rzysz, że ser ca na wró co nych są po bo żne. Rów nież po wi nie neś mieć wzgląd
ta kże na wiek star czy, oraz zwa żać na za gro że nie ka żde go, al bo za gro że nia
scho rzeń.”

Roz dział 5i (113).

1. W ra zie ko niecz no ści nie na le ży od ma wiać po ku ty al bo po jed -
na nia. Trze ba też wie dzieć, że w ra zie ko niecz no ści nie na le ży od ma wiać
po ku ty, al bo po jed na nia, po ku tu ją cym. – Pa pież Le on. Dla te go Le on:706
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703 Ty mi do kład nie sło wa mi, pod ru bry ką: Z wy po wie dzi świę te go Hie ro ni ma ka pła na,
przy to czo ny zo stał już przez Ha lit ga ra, bi sku pa Cam brai (817-831), w je go: Li ber po eni ten -
tia lis ex scri nio ro ma nae ec c le siae as sump tus (PL 105,707 B). Przed nim tej po wa gi nie
zna leź li śmy.

h Nu mer 1: Za rów no ru bry ka, jak po wa ga, z De cre tum, Gra cja na, C. 26, zagadnienie 7,
rozdział 1 (1041). – Nu mer 2: z wy po wie dzi Gra cja na i roz dzia łu 2 (1041).

704 W rze czy wi sto ści, jak za zna cza J. Longère w swo im wy da niu Li ber po eni ten tia lis Alana
z Lil le, AH DL MA 32(1965)220, ury wek w roz dzia le 4 Mi strza, po cho dzi w Sy no du Mo gunc -
kie go (847), roz dział 26 (Man si XIV,910 C -D; MGH, Ca pi tu la ria II,182).

705 Epi sto la 159 (ad Ni ce tum Aqu ile ien sem epi sco pum), roz dział 6 (PL 54,1138 B; 
F. Kehr, Ita lia Pon ti fi cia, VII -1,20, n. 7).

i Numer 1: Wszystko, nawet pewne słowa wprowadzające, z Decretum, Gracjana, C. 26,
zagadnienie 6, roz dział 10 (1038n); – Nu mer 2: z te go sa me go (jak się zda je), roz dział 12
(1039n), lecz z pew ną od mia ną.

706 Epi sto la 108 (ad The odo rum, Fo ro iu lien sem epi sco pum), roz dział 4 (PL 54,1012 
B – 1013 A; DS 309).



„Tym, któ rzy w ra zie ko niecz no ści i sta nu groź ne go nie bez pie czeń stwa bła -
ga ją o po moc po ku ty a za ra zem po jed na nia, nie na le ży za ka zy wać za dość -
uczy nie nia, ani od ma wiać po jed na nia, po nie waż mi ło sier dziu Bo że mu 
nie mo że my, ani usta na wiać mia ry, ani okre ślać cza su.” „A je że li tak ja kąś
nie mo cą są ob cią że ni,707 że te go, o co nie co wcze śniej pro si li, obec nie
oznaj mić nie mo gą, świa dec twa ota cza ją cych win ny ich po przeć, i niech
razem osią gną do bro dziej stwo po ku ty i po jed na nia.”

2. Pa pież Ju liusz. Rów nież Pa pież Ju liusz:708 „Gdy by ka płan od mó wił
po ku ty umie ra ją cym, wi nien bę dzie dusz, po nie waż Pan mó wi:709 Gdy się
na wró ci, wte dy bę dzie zba wio ny. Praw dzi we bo wiem wy zna nie mo że być
w ostat nim cza sie, po nie waż Bóg wi dzi nie tyl ko czas, lecz i ser ce, jak łotr”
do wo dzi.710

Roz dział 6k (114).

1. Że ka płan nie po wi nien jed nać bez po ra dy bi sku pa, chy ba w ko -
niecz no ści. Ka płan jed nak nie po wi nien jed nać po ku tu ją ce go nie ra dząc
się bi sku pa, chy ba że na gli skraj na ko niecz ność. – Na sy no dzie w Kar ta -
gi nie. [378] Dla te go na Sy no dzie w Kar ta gi nie:711 „Ka płan nie ra dząc się
bi sku pa niech po ku tu ją ce go nie jed na, chy ba że w nie obec no ści bi sku pa
na gli skraj na ko niecz ność. Któ re go kol wiek grzesz ni ka wy stę pek jest pu -
blicz ny, po ru sza ją cy ca łe mia sto, przed ab sy dą”, czy li wej ściem do ko ścioła,
„rę ka niech mu bę dzie wło żo na.” – Bi skup Au re liusz. Rów nież:712 „Bi skup
Au re liusz po wie dział: Gdy by ktoś zna lazł się w nie bez pie czeń stwie, i pro -
sił by, że by go po jed nać ze świę ty mi oł ta rza mi, je że li bi skup był by nie obec -
ny, ka płan wi nien po ra dzić się bi sku pa i tak na je go roz kaz po jed nać
za gro żo ne go.”

2. Bez ra dy zaś bi sku pa ka płan nie mo że po jed nać wy klę tych al bo po -
ku tu ją cych pu blicz nie. – Na sy no dzie Kar ta giń skim. Stąd na dru gi m713
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707 W tej sa mej Epi sto la, roz dział 5 (1013 C – 1014 A; DS 310).
708 De kret nie au ten tycz ny (PLS I,191-192).
709 Iz 30,15 we dług Sep tu agin ty: Gdy się na wró cisz i wes tchniesz, wte dy bę dziesz

zbawio ny.
710 I Krl 16,7: A Pan pa trzy na ser ce. O ło trze: Łk 23,42-43.
k Nu mer 1: Na po cząt ku wy po wiedź Gra cja na przed roz dzia łem na stę pu ją cym, C. 26,

za gad nie nie 6, roz dział 14 (1041n). Po tem roz dział 5 te goż za gad nie nia (1037). – Nu mer 2:
spo rzą dzo ny z wy po wie dzi Gra cja na na po cząt ku te goż za gad nie nia 6 (1036) oraz z po czątku
oraz koń ca roz dzia łu 1 (1036). – Nu mer 3: Z na stęp ne go roz dzia łu 2, gdzie jed nak przy pi -
su je się III Sy no do wi Kar ta giń skie mu (1036).

711 Bre via rium Hip po nen se seu Bre vis sta tu to rum, n. 30 b -c (CCL 149,41-42); ta kże:
regi stri ec c le siae Car tha gi nen sis excerp ta, n. 43 b -c (CCL 149,185).

712 Tak Ge ne kliusz, a nie Au re liusz, na II Sy no dzie Kar ta giń skim (390), n. 4 (CCL 149,14).
713 Sy nod Kar ta giń ski ro ku 390, roz dział 3 (CCL 149,41-42); oraz ni żej: „Przez wszyst -

kich bi sku pów po wie dzia ne zo sta ło: spo rzą dza nie Krzy żma i kon se kra cja dzie wic niech się
nie do ko nu je przez ka pła nów, al bo, że nie wol no ka pła no wi po jed nać ko goś na pu blicz nej
mszy, to wszyst kim się po do ba”.



Sy no dzie Kar ta giń skim po sta no wio no, by krzy żmo, al bo po jed na nie po ku -
tu ją cych, „oraz kon se kra cja dzie wic nie by ła do ko ny wa na przez ka pła nów”.
Ta kże: „Po jed nać ko goś na mszy pu blicz nej, ka pła no wi nie wol no.”

3. Kon se kra cja dzie wic jed nak, za ra dą bi sku pa, mo że być do ko na-
na przez ka pła na. Stąd na dru gim Sy no dzie Kar ta giń skim:714 „Ka płan 
nie radząc się bi sku pa niech dzie wic nie kon se kru je, krzy żma zaś ni gdy nie
sporzą dza.” Jak z na ka zu bi sku pa mo że ka płan kon se kro wać dzie wi cę, 
tak i po jed nać po ku tu ją ce go.

Roz dział 7l (115).

Czy na le ży przy jąć ofia rę te go, któ ry bie gnąc na po jed na nie, 
został uprze dzo ny śmier cią. Je że li zaś py ta się o te go, kto śpie sząc na
poku tę nie mógł zna leźć ka pła na i tak zmarł, czy ofia rę je go na le ży przy -
[379] jąć, mó wi my, że na le ży. Dla te go na Sy no dzie Epa oń skim:715 „Gdy by
ktoś umarł, kto nie wy znał, a ma do bre świa dec two, i nie mógł przyjść do
kapła na, lecz śmierć uprze dzi ła go w do mu, al bo w dro dze, niech ro dzi ce
je go zło żą za nie go ofia rę na oł ta rzu i da dzą wy kup za nie wol ni ków.”

DYS TYNK CJA XXIm

Roz dział 1n (116).

O grze chach, któ re od pusz cza ne są po tym ży ciu. Zwy kło się ta kże
py tać, czy po tym ży ciu ja kieś grze chy są od pusz cza ne. – Że nie któ re po
tym ży ciu są od pusz cza ne uka zu je Pan w Ewan ge lii, gdzie mó wi:716 Kto by
mó wił prze ciw ko Du cho wi Świę te mu, nie bę dzie mu od pusz czo ne, ani 
w tym wie ku, ani w przy szłym. Z cze go da je się po jąć, jak prze ka zu ją
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714 Jak tu brzmi, z te go sa me go Bre via rium, n. 34 (CCL 149,13).
l Z ru bry ki i roz dzia łu 11 te goż za gad nie nia 6 (1039), gdzie jed nak w wy da niu czy ta

się: któ ry już [za miast „nie”] wy znał”.
715 Nie wy li czo ny mię dzy ka no na mi Sy no du Epa oń skie go (Al bon) ro ku 517 (CCL 148

A,22-37) któ re mu przy pi su je Gra cjan (ni żej); w rze czy wi sto ści zna ju je się w Po eni ten tia le
Ha lit ga ra, bi sku pa Cam brai, Księ ga VI (PL 105,702 C -D) z pew ne go daw ne go Po eni ten tiale
Ro ma num, jak za zna czo no wy żej.

m Zo bacz: Ju lian z To le do, Pro gno sti con fu tu ri sa ecu li, II,19 (PL 96,483 A – 484 B; CCL
115,55-56); Glos sa Mi strza na 1 Kor 3,10-15 (PL 191,1556 B – 1561 B); a wśród now szych,
A. M. Land graf, I Cor. III,10-17, bei den la te ini schen Vätern und in der Frühscho la stik 
IV -2,100-202, zwłasz cza 155-174: Die Til gung der lässli chen Sünde im an de ren Le ben. 

n O grze chu prze ciw Du cho wi Świę te mu, zo bacz Dru gą Księ gę Sen ten cji, Dys tynk cję
43, roz dział je dy ny, tom I, s. [572]-[577]. – Po wa ga Grze go rza znaj du je się czę ścio wo w De -
cre tum, Gra cja na, Dys tynk cja 25, roz dział 4 (94); lecz źró dłem wy da je się ra czej Glos sa 
or di na ria do Mt 12,32 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,42c). 

716 Mt 12,32; Łk 12,10.



święci dok to ro wie,717 że nie któ re grze chy bę dą od pusz czo ne w przy szło -
ści. – Grze gorz: „Nie któ re bo wiem wi ny w tym wie ku są roz wią zy wa ne,718

nie któ re zaś ma łe ta kże w przy szłym: któ re wpraw dzie ob cią ża ją po śmierci,
lecz są od pusz cza ne, je że li są god ni, je że li do bry mi czy na mi w tym ży ciu
za słu ży li, by im od pusz czo no.”

[380] Roz dział 2o (117).

O tych któ rzy bu du ją z drew na, sia na, sło my. O tych ta kże, któ rzy
bu du ją drwa, sia no, sło mę,719 Au gu styn po wia da, że znaj dą ogień przej -
ścio wej udrę ki, spa la ją cy pal ne  bu do wle, któ re ze so bą przy nie śli. – Au gu -
styn w księ dze De ci vi ta te Dei. Mó wi bo wiem tak:720 „Za iste po śmier ci
te go cia ła, aż doj dzie się z ognia czyść co we go do dnia po tę pie nia 
i wy na gro dze nia, je że li mó wi się, że w tym okre sie cza su du chy zmar łych,
któ rzy bu do wa li drwa, sia no, sło mę, cier pią te go ro dza ju ogień, któ re go
nie od czu wa ją in ni, któ rzy nie przy nie śli te go ro dza ju  bu do wli, aby zna -
leźli ogień przej ścio wej udrę ki, pa lą cy po wsze dnie, nie prze czę, po nie waż
mo że jest praw dą.” – Au gu styn, Su per Psal mum 122: „Lecz po nie waż
mó wi się:721 Bę dzie zba wio ny, ale tak jak przez ogień,722 lek ce wa ży się ten
ogień; cię ższy jed nak bę dzie ten ogień niż co kol wiek czło wiek mo że cier -
pieć w tym ży ciu.” – Tu wy raź nie oznaj mio no, że ci, któ rzy bu du ją drwa,
sia no, sło mę, przy no szą ze so bą ja kieś pal ne  bu do wle, to jest grze chy
lekkie, któ re pa lą się w ogniu po praw czym; skąd wia do mo, że nie któ re
grze chy po wsze dnie są gła dzo ne po tym ży ciu.

Roz dział 3 (118).

Że jed ni prę dzej, in ni póź niej oczysz cza ją się w ogniu. W tym zaś
ogniu czyść co wym jed ni póź niej, in ni prę dzej się oczysz cza ją, we dług tego,
że te prze mi ja ją ce bar dziej lub mniej umi ło wa li. – Au gu styn w En chi ri -
dion. Dla te go Au gu styn:723 „Po tym ży ciu jest wia ry god ne, że nie któ rzy
wier ni przez pe wien ogień czyść co wy, im bar dziej lub mniej umi ło wa li
dobra prze mi ja ją ce, tym póź niej lub prę dzej się zba wia ją.”
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717 Mia no wi cie Grze gorz, jak bez po śred nio wy ni ka.
718 Dia lo gi, IV, roz dział 39 (PL 77,396 B -D).
o Pierw sza po wa ga Au gu sty na, z Glos sa Mi str rza na 1 Kor 3,15 (PL 191,1558 C), z Flo -

ru sa z Lyonu do te go uryw ka (291). – Ta do Psal mu z Glos sa Mi strza do te goż (1558 C -D),
ta kże z Flo ru sa (292).

719 Zobacz: 1 Kor 3,12-13: A jeśli kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie
drogie, drwa, siano, słomę, ... Każdego robota na jaw wyjdzie, w ogniu bowiem się objawi.

720 Księ ga XXI, roz dział 26, n. 4 (PL 41,745; CSEL 40-II,571; CCL 48,798n).
721 Ra czej Enar ra tio in Psal mum 37,2, n. 3 (PL 36,397; CCL 38,384).
722 1 Kor 3,15.
723 Roz dział 69 (PL 40,265; CCL 46,87).



[381] Roz dział 4 (119).

1.p Co to jest: bu do wać drwa, sia no, sło mę. Dla te go nie pró żno
Apostoł wy ró żnił tych tro je: drwa, sia no, sło mę; któ re oni bu du ją,724 choć
bo wiem oni cu dze go nie po ry wa ją, jed nak do rze czy pod da nych sła bo ści
ja kąś mi ło ścią przy le ga ją. Oni we dług mia ry ich umi ło wa nia dłu żej jak
drwa, lub kró cej jak sia no, al bo naj kró cej jak sło ma, ogień wy trzy ma ją.” –
Au gu styn, Su per Psal mum 122: „Któ rzy zaś bu du ją zło to, sre bro, ka mie -
nie dro gie, bez piecz ni są od obu ogni: nie tyl ko od owe go wiecz ne go, który
bę dzie drę czył nie bo żnych na wiecz ność, lecz ta kże od te go czyść co we go,
któ rym bę dą oczysz cza ni nie któ rzy zba wie ni.”

2. Za rzut. Tu mo żna za rzu cić: je że li przez drwa, sia no, sło mę poj mu je
się grze chy po wsze dnie, a nikt nie jest tak do sko na ły, by po wsze dnio nie
grze szył, więc ci, któ rzy bu du ją zło to, sre bro, ka mie nie dro gie, bu du ją
także drwa, sia no, sło mę; więc przej dą przez ogień. – Roz wią zu je. Na to
mó wi my, że nie ka żdy, kto grze szy po wsze dnio, bu du je drwa, sia no,
słomę; jak na od wrót nie ka żdy, kto kon tem plu je Bo ga i mi łu je bliź nie go 
i speł nia do bre czy ny, bu du je zło to, sre bro, ka mie nie dro gie. A jed nak 
w zło cie poj mu je się kon tem pla cję Bo ga, w sre brze mi łość bliź nie go, 
w ka mie niach dro gich do bre czy ny.725 Lecz i ci, któ rzy bu du ją drew no,
siano, sło mę kon tem plu ją Bo ga i mi łu ją bliź nie go, i speł nia ją do bre czy ny;
a jed nak nie bu du ją zło ta, sre bra, ka mie ni dro gich.

[382] Roz dział 5r (120).

1. Co to jest bu do wać zło to, sre bro, ka mie nie dro gie. Bu du je je bo -
wiem ten, kto tak czy ni tych tro je „by my ślał co jest Bo że go 726 i jak mógł by
się po do bać Bo gu.” – Au gu styn, En chi ri dion: „Drwa zaś i sia no oraz
słoma mo gą być bra ne ja ko ta kie pra gnie nia rze czy świa to wych, cho ciaż
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p Pierw sza po wa ga bez i mien na w rę ko pi sach, z Glos sa or di na ria, na 1 Kor 3,12 (u Mi -
ko ła ja z Li ry, VI,37c, gdzie ta kże jest bez i mien na; rkp „l” kar ta 42b; rkp „m” kar ta 42b -c);
stąd bez i mien na w Glos sa Mi strza do te go uryw ka (PL 191,1557 C). Owa Au gu sty na do psal -
mu z Mi strza na 1 Kor 3,13 (1558 B), z Flo ru sa na 1 Kor 3,15 (292).

724 Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum 80,16, n. 21 (PL 37,1045; CCL 39,1133n). Zo bacz
ta kże: De fi de et ope ri bus, roz dział 16, n. 27 (PL 40,216; CSEL 41,71n).

725 Glos sa or di na ria na 1 Kor 3,12: „Zło to w kon tem pla cji Bo ga, sre bro w mi ło ści bliź -
nie go, ka mie nie dro gie w do brych czy nach” (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,37c; rkp „l”, kar ta 452b;
rkp „m” kar ta 42 b); stąd w Glos sa Mi strza (PL 191,1557 C).

r Nu mer 1: Czę ścio wo z Glos sa or di na ria, na 1 Kor 3,12 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,37c; rkp
„l” kar ta 42c; rkp „m” kar ta 42b); wię cej w Glos sa Lom bar da do te go uryw ka, wraz z po wa -
ga mi Au gu sty na (PL 191,1557 A, B; z Flo ru sa. 287n i 286). – Nu mer 3: Zo bacz Glos sa Mistrza
na 1 Kor 3,12-13 (1557 B), z Flo ru sa (287). – Nu mer 4: Zo bacz za gad nie nie Mi strza w Glossa
na 1 Kor 3,15 (1559 C). Po wa ga Grze go rza zaś wzię ta z De cre tum, Gra cja na, Dys tynk cja 25,
roz dział 4 (94).

726 En chi ri dion, roz dział 68 (PL 40,264; CCL 46,86).



go dzi wie udzie lo nych, że bez bó lu du cha opusz czo ne być nie mo gą.” –
Augu styn, De fi de et ope ri bus. Te zaś bu du je ten, kto my śli to, co świa -
to we, jak by po do bał się świa tu, „kto do swych bo gactw trzy ma ny jest cie -
le snym uczu ciem, a jed nak da je z nich wie le jał mu żn, i dla nich nie za my śla
żad nych pod stę pów al bo zdo by czy.”

2. Z tego więc widać, że nie to samo ten sam człowiek to i tamto buduje.
Ta bo wiem bu do wa jest tyl ko do sko na łych, któ rzy nie my ślą po do bać się
świa tu, lecz tyl ko Bo gu; cho ciaż oni cza sem po wsze dnio grze szą, grzech 
w nich tak po chło nię ty jest przez żar mi ło ści, jak kro pla wo dy w pie cu ogni -
stym, i dla te go ni gdy ze so bą nie przy no szą cze goś pal ne go. Tam ta zaś
niższa bu do wa jest mniej szych, któ rzy nie tyl ko Bo gu, lecz i świa tu my ślą
się po do bać, Bo ga jed nak przed kła da ją. Gdy by zaś przed kła da li świat, nie
bu do wa li by, lecz nisz czy li pod wa li nę.727

3. Au gu styn.728 Uczu cia więc cie le sne, któ ry mi „od da ni są do mom,
małżon kom, po sia dło ściom, tak by ni cze go nie przed kła da li Chry stu so wi,”
ozna czo ne są tym troj giem. Nie wpa da ją one w du sze do sko na łych, chociaż
po peł nia ją in ne po wsze dnie. W ser cach zaś mniej szych cza sem trwa ją 
aż do koń ca, któ rzy z ta ki mi  bu do wla mi od cho dzą, lecz po chła nia ne są 
w ogniu; sa mi zaś „przez za słu gę pod wa li ny bę dą zba wie ni”, bar dzo ciężkiej
jed nak do zna ją ka ry. Wy ni ka stąd, jak wiel kie mi ło sier dzie Bóg stosu je tu,
a [383] jak wiel ką tam wy ko nu je su ro wość, gdy za ten sam grzech cię żej
ka rze tam, niż tu.

4. Po gląd nie któ rych z za rzu tem. Lecz po wiesz mo że, że na le ży to
przy jąć o ka rze grze chu, nie o grze chu sa mym, co mó wi Grze gorz:729 „Nie -
któ re lek kie w przy szło ści ma ją być od pusz czo ne.” Je że li bo wiem ktoś ma
praw dzi wą po ku tę, wszyst ko jest mu od pusz czo ne, lecz mo że po zo sta je
ka ra; i dla te go, je że li zmarł praw dzi wie po ku tu jąc, bez grze chu od cho dzi;
je że li zaś przy zgo nie nie jest praw dzi wie po ku tu ją cy, nie sie pla mę, któ ra
ni gdy nie zo sta nie znisz czo na, Kto zaś bu du je drwa, sia no, sło mę, po ku -
tu je praw dzi wie, po nie waż jest do bry i ma mi łość i w mi ło ści od cho dzi 
z te go ży cia: prze to od cho dzi bez grze chu.

Roz dział 6 (121).

1. Roz wią za nie: że ktoś praw dzi wie po ku tu je, cho ciaż nie za każdy
po wsze dni. Nie wy ni ka. Cho ciaż praw dą jest, bo jest do bry i ma mi łość 
i praw dzi wie po ku tu je; a jed nak prze cho dzi z grze chem lek kim, któ re go
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727 Zo bacz: Au gu styn, De ci vi ta te Dei, XXI, roz dział 26, n. 2 (PL 41,743; CSEL 40-II,57;
CCL 48,796).

728 Enar ra tio II in Psal mum 29,2, n. 9 (PL 36,222; CCL 38,181).
729 Dia lo gi, IV, roz dział 39: „W tym wy ro ku mo żna po jąć, że ja kieś wi ny w tym wie ku,

ja kieś zaś w przy szłym mo gą być roz wią za ne ... drwa, sia no, sło ma, to zna czy grze chy
najmniej sze i naj lżej sze, któ re ogień ła two po chła nia” (PL 77,396). 



nie zgła dził po ku tą. Po ku ta bo wiem nisz czy tyl ko ten grzech, któ ry czło -
wiek po rzu ca. Ta ki zaś grzech czę sto w tym ży ciu nie jest po rzu ca ny przez
czło wie ka, a jed nak jest on praw dzi wie po ku tu ją cy, cho ciaż nie za wszyst -
kie po wsze dnie po ku tu je. Mo że bo wiem ktoś po ku to wać za wszyst kie
śmier tel ne i za wszyst kie po wsze dnie, z wy jąt kiem jed ne go lub wię cej, oczy -
wi ście po wsze dnich: jak ktoś ma mi łość oraz je den lub wię cej po wsze -
dnich; co z cię żki mi w ża den spo sób być nie mo że.

2. Po słu gu je się przy kła dem do uza sad nie nia te go co mó wi. Jest
bo wiem ktoś do bry, ma ją cy mi łość, lecz na dal ja kimś uczu ciem pra gnie nia
ko cha ją cy te rze czy do cze sne. Ta kim bę dąc, na gle umie ra. Zmarł w tym
ziem skim uczu ciu, a jed nak bę dzie zba wio ny. Nie uwol nił się tu od nie go:
więc po tym ży ciu bę dzie z nie go oczysz czo ny. – Wia do mo więc, że nie które
grze chy, ale lek kie, od pusz cza ne są po tym ży ciu. Je że li zaś pi sa rze chcie li
to poj mo wać o ka rze grze chu, dla cze go bar dziej wspo mnie li lek kie niż cię -
żkie, sko ro ta kże ka ra cię żkich tu nie wy peł nio na, po zo sta je po tym ży ciu?

[384] Roz dział 7s (122).

1. O wy zna niu ogól nym, co po mo że. Po tym wszyst kim trze ba roz wa -
żyć, czy po ma ga to wy zna nie, gdzie po szcze gól ne grze chy, któ re ktoś po -
peł nił, nie są wy li cza ne. – Mo żna za iste po wie dzieć, że wszyst kie cię żkie
przy naj mniej raz trze ba wy znać na spo wie dzi, chy ba, że któ reś wy pa dły 
z gło wy. Lecz po nie waż nikt nie poj mu je wszyst kich wy stęp ków,730 przy -
naj mniej ogó lnie wy znaj te, któ rych nie pa mię tasz; a tak ni cze go nie ukry -
łeś ze swo ich prze stępstw. – Po wsze dnie zaś, po nie waż są nie prze li czo ne,
wy star czy wy znać ogól nie, chy ba że któ reś są czę ściej po wta rza ne; le piej
jed nak jest ta kże je wy znać, je śli zdo łasz.731 Dla te go co dzien nie jest ogól ne
wy zna nie w ko ście le: mia no wi cie grze chów po wsze dnich, któ re ka żde go
dnia po peł nia my, oraz śmier tel nych, któ rych zna jo mo ści nie ma my.

2. Au gu styn w pią tej od po wie dzi prze ciw Pe la gia nom. Dla te go
Augu styn:732 „Praw dę mó wi Bo gu po ku tu ją cy, kie dy z po peł nio nych wy -
stęp ków nic przed nim nie ukry wa: nie że gdy by ce lo wo ukrył, Bóg by nie
wie dział, lecz chce od nie go, że by mó wił praw dę, aby ła ski do stą pił. Je że li
zaś coś wy pa dło z gło wy, wy zna je Bo gu praw dę, gdy po wie ogól nie: Bo że,
któ ry znasz ta jem ni ce ser ca i czy ny mo je, a wy stęp ki nie są to bie taj ne:733
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s Zo bacz: A. M. Land graf, Die Na chlas sung der lässli chen Sünde, w Do gmen ge schichte
IV -2,111-113. – Skąd wzię ta po wa ga pseu do -Au gu sty na (w nu me rze 2), nie wie my.

730 Zo bacz: Ps 18,13: Wy stęp ki któż ro zu mie? Oraz Glos sa or di na ria do te go uryw ka:
„Wy stęp ki: wszyst kie; nie któ re bo wiem są zna ne” (u Mi ko ła ja z Li ry, III,111a; rkp Lau rent.
Pl. XVII,4, kar ta 22a); z Ka sjo do ra do te go uryw ka (PL 70,142 D; CCL 97,175); w Glos sa
Mistrza do te go uryw ka (PL 191,213 A).

731 Zo bacz wy żej: Dys tynk cja 16, roz dział 6, n. 2.
732 Mia no wi cie w Hy po gno sti con, V, roz dział 1, n. 1 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 45,1649).
733 Zo bacz: Ps 68,6.



któ rym prze ba cze nie da jesz. I to jest praw da wy zna ją ce go, któ rą Bóg mi łu -
je.” Stąd:734 Oto bo wiem umi ło wa łeś praw dę. – Tu oznaj mio no, że spo -
wiedź ge ne ral na gła dzi ta kże śmier tel ne, któ rych nie ma świa do mo ści.

Roz dział 8t (123).

Niech nikt nie wy zna je grze chu, któ re go nie uczy nił. Jak zaś po ku -
tu ją cy nie po wi nien ukry wać grze chu, bo to jest py chą;735 tak z po wo du
po ko ry [385] wy zna wać, że wi nien jest te go, cze go wie, iż nie po peł nił,
po nie waż ta ka po ko ra jest nie bez piecz na i ro bi grzesz ni kiem. – Au gu styn
o sło wach Apo sto ła. Dla te go Au gu styn:736 „Gdy z po wo du po ko ry kła -
miesz, je że li nie by łeś grzesz ni kiem, za nim skła ma łeś, kła miąc sta jesz się
tym, cze go uni ka łeś. Praw dy w to bie nie ma, chy ba że tak mó wisz, iż je steś
grzesz ni kiem, jak wiesz, że je steś. Praw da zaś jest ta, że byś mó wił to, czym
je steś. Ja kim bo wiem spo so bem praw da jest tam, gdzie pa nu je błąd?”

Roz dział 9v (124).

1. O ka rach ka pła na, któ ry roz gła sza grzech wy zna ją ce go. Ka płan
zaś niech strze że się, że by grze chów pe ni ten tów in nym nie zdra dzał; inaczej
niech zo sta nie zdję ty. – Dla te go Grze gorz:737 „Ka płan przede wszyst kim
niech strze że się, by o tych, któ rzy mu wy zna ją grze chy, ko muś nie opo -
wia dał, ani bli skim, ani ob cym, ani – cze go oby nie by ło – dla ja kie goś
zgorsze nia. Bo gdy by to uczy nił, niech bę dzie zło żo ny i wszyst kie dni ży cia
swe go znie sła wio ny piel grzy mu jąc cią gnie.

2. Co zaś po wie dzia ne zo sta ło,738 że by po ku tu ją cy wy brał ka pła na umie -
ją ce go wią zać i roz wią zy wać, wy da je się prze ciw ne te mu, co znaj du je się 
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734 Ps 50,8.
t Po wa ga Au gu sty na z De cre tum Gra cja na, C. 22, za gad nie nie 2, roz dział 9 (870).

735 Zo bacz wy żej: Dys tynk cja 17, roz dział 4, n. 12.
736 Ser mo 181, roz dział 4, n. 5 (PL 38,981); ka za nie 29 ze spo łu: De ver bis Apo sto li.
v Nu mer 1: Po za ru bry ką, czy li ty tu łem, wszyst ko z De cre tum Gra cja na, de po eni tentia,

Dys tynk cja 6, mia no wi cie z wy po wie dzi przed roz dzia łem 2 oraz z sa me go roz dzia łu (1244).
– Nu mer 2: rów nież w tym sa mym miej scu, w wy po wie dzi przed roz dzia łem 3, oraz w sa -
mym ka no nie czy roz dzia le, gdzie sło wa Pa pie ża.

737 Praw do po dob nie tu ro zu mie się Grze go rza II, al bo ra czej Grze go rza III, któ re mu
przy pi su je się pew ne ka no ny po kut ne (zo bacz: Le Bras, ar ty kuł: Péni ten tiels, DThC
XII,1174); na sza po wa ga czę ścio wo zgod na jest z roz dzia łem 105 Po eni ten tia rium sum mo -
rum pon ti fi cum: „Je że li któ ryś ka płan ujaw nił by i ta jem ni cy spo wie dzi nad użył by..., niech
zo sta nie zło żo ny i dni ży cia swe go piel grzy mu jąc do koń czy” (wyd.: H. J. Schmitz, 
Die Bussbücher und die Buss di szi plin der Kir che, Mo gun cja 1883,428); o czym zo bacz: 
G. Le Bras, jak wy żej; oraz P. Bro we, Das Be icht ge he im niss im Al ter tum und Mit te lal ter, 
w Scho la stik 9(1934)15. Tak jak tu brzmi po raz pierw szy znaj du je się w Col lec tio An sel mi
Lu cen sis, Księ ga XI, roz dział 23.

738 Wy żej, Dys tynk cja 17, roz dział 4, n. 2.



w Ka no nach,739 by mia no wi cie nikt nie ośmie lił się są dzić cu dze go pa ra fia -
ni na. – Lecz czym in nym jest wła sne go pro bosz cza ota czać przy chyl no ścią,
albo niechęcią, czego Kanony zakazują; czym innym unikać ślepego, co Urban
czy nić na ka zu je, by je śli śle py śle pe go pro wa dzi, obaj w dół nie wpa dli.740

– Urban II. Mó wi bo wiem Urban II:741 „Spodo ba ło się, by od tąd żad ne mu
ka pła no wi nie by ło wol no ko goś [386] po wie rzo ne go in ne mu ka pła no wi
przyj mo wać do po ku ty, bez zgo dy te go, któ re mu się wcze śniej po wie rzył,
chy ba że na sku tek ciem no ty te go, ko mu wcze śniej się wy spo wia dał. Kto
zaś wbrew te mu usi ło wał by po stę po wać, za gro że niu swe go stop nia bę dzie
pod le gał.”

DYS TYNK CJA XXII

Roz dział 1x (125).

1. Czy grze chy od pusz czo ne po wra ca ją. Gdy wie lu po wa ga mi wy żej
po twier dzo ne zo sta ło,742 że w praw dzi wej skru sze ser ca grze chy są od pusz -
cza ne przed wy zna niem i za dość uczy nie niem, te mu ta kże, kto kie dyś
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739 De cre tum Gra cja na, C. 9, za gad nie nie 2, roz dział 1 (602).
740 Mt 15,14.
741 Na sy no dzie w Pia cen za ro ku 1095 (Man si XX,803; PL 151,142 D).
x Roz dział 1. Zo bacz: P. An ciaux, La théolo gie du sa cre ment, 19, n. 1, gdzie i bi blio gra -

fia; J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, Fry burg Bryz gow ski 1932,191-194;
a zwłasz cza A. M. Land graf, Die Stre it fra ge vom Wie de rau fle ben der Sünden, w Do gmen-
ge schich te IV -1,193-228. – Wśród po przed ni ków i współ cze snych Mi strza, zo bacz: Hu go,
De sa cra men tis, II,14,9 (PL 176,570 B -578 A); Sum ma sen ten tia rum, VI,13 (PL 176,150 
C -151 D); Sen ten tiae Mi strza Ro lan da (wyd.: A. M. Gietl), 249-251; P. Abe lard, In ad Ro ma -
nos, II (PL 178,864 C -D; wyd.: E. M. Buy ta ert, CCL, CM 11,161n); Sen ten tiae di vi ni ta tis
(wyd.: B. Gey er, [148*]-[150*]). – Nu mer 1: zło żo ny z wy po wie dzi Gra cja na na po cząt ku
Dystynk cji 4 de po eni ten tia (1228n). – Nu mer 2: Am bro zja ster, z Glos sa Mi strza na Ef 4,32
(PL 192,208 C). – Nu mer 3: z De cre tum Gra cja na, de po eni ten tia, Dys tynk cja 4, roz dział 1,
§ 1 (1229) z pew ny mi do dat ka mi. – Nu mer 4-6: po cho dzą z tej sa mej dys tynk cji, roz dzia -
łów 2-6 (1129); Nu mer 7 zaś z De cre tum Gra cja na, de con se cra tio ne, Dys tynk cja 4, roz dział
41, § 6 (1379). – Nu mer 9: Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, VI,13 (PL 176,150 D – 151 A). –
Nu mer 10: w pe wien spo sób za le ży od Sum ma sen ten tia rum, VI,13, gdzie czy ta się: In ni, 
z któ ry mi bar dziej wy da je się, iż trze ba się zgo dzić, że za te grze chy, za któ re Bo gu przez
po ku tę uczy nił za dość, nie po wi nien być wię cej ka ra ny, na wet je że li po tem po dob ne, al bo
cię ższe po peł nia. Bo Bóg nie osą dza dwa kroć te go sa me go, lecz za n i e w d z i ę c z n o ś ć,
mia no wi cie po nie waż był nie wdzięcz ny wo bec ła ski, któ rą da ro wa ne zo sta ły te wcze śniej -
sze, za iste wy znać trze ba, że po wnien być cię żej uka ra ny” 151 A -B). – Zo bacz ta kże wy po -
wiedź Gra cja na po roz dzia le 22 de po eni ten tia, Dys tynk cji 3, przy koń cu: „tak i grze chy
praw dzi wie są od pusz cza ne po ku tu ją ce mu, cho ciaż z po wo du nie wdzięcz no ści po tem 
w nie ma być uwi kła ny” (1215). – Nu mer 11. Że „Mistrz w roz pra wach mó wił, iż grze chy
wra ca ją co do wi ny”, wy ni ka ze świa dectw. Zo bacz: I. Bra dy, Pe ter Man du ca tor and 
the oral Te achings of Pe ter Lom bard, w An to nia num 41(1966)479; oraz A. M. Land graf,
Die Stre it fra ge vom Wie de rau fle ben der Sünden, w Do gmen ge schich te, IV -1,226n.

742 W Dys tynk cji 14, roz dział 4; oraz Dys tynk cji 17, roz dział 1.



ponow nie po pad nie w wy stę pek, py ta się, gdy by po skru sze ser ca wzgar -
dził wy zna niem, al bo w ten sam, czy po dob ny, grzech po padł, czy grze chy
od pusz czo ne po wra ca ją. – Roz wią za nie te go za gad nie nia jest ciem ne i za -
wiłe, gdy jed ni twier dzą, dru dzy wręcz prze czą, że grze chy raz od pusz czone
nadal pod le ga ją ka rze. 

2. Po wa ga mi po ucza, że grze chy wra ca ją. Ci zaś, któ rzy mó wią, że
grze chy od pusz czo ne po wra ca ją, po ni ższy mi umac nia ją się świa dec twa mi.
– Am bro ży, Su per Epi sto lam ad Ephe sios. Am bro ży po wia da:743 „Da ruj -
cie wza jem, gdy je den prze ciw dru giemu grze szy: ina czej Bóg po wta rza
odpusz czo ne. Je że li bo wiem w tym zo sta nie wzgar dzo ny, bez wąt pie nia
od wo ła wy rok, przez któ ry udzie lił mi ło sier dzia, tak jak czy ta się w Ewan -
ge lii o nie go dzi wym słu dze, któ ry be zec ny ujął swe go współ słu gę.”

3. Ra ban. Rów nież Ra ban:744 „Nie go dzi we go słu gę Bóg po dał [387]
katom, ażby od dał wszy stek dług:745 bo nie tyl ko grze chy, któ re czło wiek
po peł nił po chrzcie bę dą mu po li czo ne do ka ry, lecz ta kże grze chy pier -
wo rod ne, któ re na chrzcie zo sta ły mu od pusz czo ne.”

4. Grze gorz. Ta kże Grze gorz:746 „Z wy po wie dzi ewan ge lij nych wia do -
mo, że je śli z ser ca nie od pu ści my, co prze ciw nam za wi nio no, te go się też
po now nie wy ma ga, co już ra do wa li śmy się, że zo sta ło nam przez po ku tę
od pusz czo ne.”

5. Au gu styn, w pew nej Ho mi lia. Rów nież Au gu styn:747 „Bóg mó wi:748

Od pusz czaj, a bę dzie ci od pusz czo no. Lecz ja wcze śniej od pu ści łem:
odpuść choć by póź niej. Bo je że li nie od pu ścisz, przy wo łam cię i co kol wiek
od pu ści łem, przy wró cę ci.” - Ta kże:749 „Kto nie po mny Bo że go do bro dziej -
stwa, chce do cho dzić wła snych krzywd, nie tyl ko nie za słu ży prze ba cze nia
przy szłych grze chów, lecz na wet prze szłe, któ re wie rzył, że już są mu
odpusz czo ne, zo sta ną mu przy wró co ne na po mstę.”

6. Be da. Su per Lu cam. Be da też:750 Wró cę się do do mu me go itd.:
Uryw ka te go trze ba się lę kać, a nie wy kła dać go, by wi na, któ ra wie rzy li -
śmy iż zo sta ła w nas uga szo na, przez bez tro skę nas wol nych nie zgnę bi ła.”
– Rów nież:751 „Ko go bo wiem po chrzcie czy prze wrot ność błęd no wier cza,
czy po żą dli wość świa to wa po rwie, za raz w głę bię wad wszyst kich oba li.”
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743 Am bro zja ster, In ad Ephe sios 4,32 (PL 17,393 C -D; CSEL 81-III,109).
744 Gracjan (niżej) przypisuje tę powagę Rabanowi; lecz nie znajdujemy jej w jego dziełach.
745 Zo bacz: Mt 18,34.
746 Dia lo gi, IV, roz dział 60 (PL 77,438 D – 429 A).
747 Ser mo 83, roz dział 6, n. 7 (PL 38, 518).
748 Łk 6,37.
749 Hay mon z Au xer re, Ho mi liae de tem po re, ho mi lia 137 (pod imie nierm Hay mo na 

z Hal ber stadt, PL 118,732 A); zo bacz: H. Barré, ar ty kuł: Hay mon d’Au xer re, DSpi rit. VII,94:
„wy da nie jest moc no in ter po lo wa ne”; to ka za nie jed nak wy da je się au ten tycz ne.

750 In Lu cam, 11,24 (PL 92,478 C; CCL 120,235).
751 In Lu cam 11,26: I bie rze ze so bą sied miu in nych (478 D; 235).



7. Au gu styn w księ dze De bap ti smo. Ta kże Au gu styn:752 Pan jak naj -
otwar ciej uczy w Ewan ge lii, że od pusz czo ne grze chy wra ca ją, gdzie nie ma
mi ło ści brat niej,753 o tym słu dze, od któ re go pan żą da da ro wa ne go dłu gu,
dla te go, że on współ słu dze swe mu nie chciał dłu gu da ro wać.” – Na tych
po wa gach opie ra ją się ci, któ rzy mó wią, że od pusz czo ne grze chy wra ca ją,
je że li są po na wia ne.

8. Sprze ciw wo bec nich. Prze ciw sta wia się im: Je że li ktoś za grzech,
któ ry od po ku to wał i otrzy mał prze ba cze nie, zno wu jest ka ra ny, wy da je się
nie spra wie dli we. Je że li ka ra ny jest za to, że zgrze szył, a nie po pra wił, otwar -
ta jest spra wie dli wość; je że li zaś wy ma ga się te go, co zo sta ło da ro wa ne,
albo jest nie spra wie dli wo ścią, al bo spra wie dli wo ścią [388] ukry tą. – Wyda -
je się też, że Bóg dwa kroć to sa mo osą dza i po wsta je po dwój na udrę ka:
cze go Pi smo Świę te prze czy.

9. Roz wią zu je. Lecz na to mo żna po wie dzieć, że ani po dwój na udrę ka
nie po wsta je, ani Bóg dwa kroć te go sa me go nie osą dza. To bo wiem dzia -
ło by się, gdy by po god nym i wy star cza ją cym za dość uczy nie niu zno wu
karał; lecz ten, kto nie wy trwał, nie uczy nił za dość god nie i wy star cza ją co.
Wi nien bo wiem mieć sta łą pa mięć grze chu, nie że by po peł nić, lecz że by
się strzec. – Au gu styn, Su per Psal te rium. Wi nien bo wiem nie za po mi -
nać wszyst kich do bro dziejstw Bo ga,754 „któ rych jest ty le, ile jest prze ba -
czeń grze chów”; o ty lu więc po wi nien my śleć da rach Bo ga, ile je go złych
czy nów, i za nie aż do koń ca skła dać dzię ki. Lecz po nie waż nie wdzięcz ny
jak pies wró cił do wy mio tów swo ich,755 uczy nio ne wpierw do bre czy ny
uśmier cił, a grzech od pusz czo ny przy wo łał: by ko mu upo ko rzo ne mu Bóg
przed tem grzech od pu ścił, te mu sa me mu po tem pysz ne mu i nie wdzięcz -
ne mu po czy tał.

10. Po gląd in nych. Lecz po nie waż nie sto sow ne zda je się, by od pusz -
czo ne grze chy zno wu by ły po czy ta ne, po do ba się nie któ rym, że za grze -
chy raz od pusz czo ne nikt przez Bo ga nie jest po now nie ka ra ny; lecz
dla te go mó wi się, że od pusz czo ne wra ca ją i są po czy ty wa ne, po nie waż 
z po wo du nie wdzięcz no ści sta je się tak win ny i grzesz ny, jak był przedtem.
Tak bo wiem mó wi się, że od pusz czo ne go po now nie się do ma ga, po nie -
waż nie wdzięcz ny za otrzy ma ne od pusz cze nie sta je się tak win ny, jak był
przed tem.

11. Obu stro nom za gad nie nia sprzy ja ją do świad cze ni na uczy cie le; 
i dlate go nie prze są dza jąc na rzecz któ rej, osąd po zo sta wiam pil ne mu
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752 Mia no wi cie: De bap ti smo con tra Do na ti stas, I, roz dział 12, n. 20 (PL 43,120; CSEL
51,164).

753 Zo bacz: Mt 18,32-34.
754 Ps 102,2; na stęp nie Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum 102, n. 4: “Myśl więc, du szo, 

o wszyst kich do bro dziej stwach Pa na, my śląc o wszel kich two ich złych czy nach: jak licz ne
bo wiem two je złe czy ny, tak licz ne do bro dziej stwa je go” (PL 37,1318; CCL 40,1453).

755 Prz 26,11; 2 P 2,22.



czytel ni ko wi, do da jąc, że bę dzie mi bez piecz ne i bli skie zba wie nia, jeść
odro bi ny pod sto łem pa nów.756

[389] Roz dział 2y (126).

1. Co tu jest sa kra men tem i rze czą. Po po wy ższym zo sta je zba dać co
w spra wo wa niu po ku ty sta no wi sa kra ment i rzecz. Sa kra ment bo wiem jest
zna kiem rze czy świę tej:757 co tu więc jest zna kiem, a co rze czą świę tą te go
zna ku?

2. Po gląd jed nych. Nie któ rzy mó wią, że sa kra men tem jest tu, co dzie -
je się tyl ko ze wnętrz nie, mia no wi cie po ku ta ze wnętrz na, któ ra jest zna kiem
po ku ty we wnętrz nej, mia no wi cie skru chy ser ca i upo ko rze nia. 

3. Je że li tak jest, nie ka żdy sa kra ment ewan ge lij ny spra wia to, co przed -
sta wia:758 ze wnętrz na bo wiem po ku ta nie spra wia we wnętrz nej, ra czej
wewnętrz na jest przy czy ną ze wnętrz nej. – Lecz na to mó wią oni, że na le ży
to poj mo wać o tych sa kra men tach, któ re zo sta ły usta no wio ne w No wym
Przy mie rzu, jak sa kra ment chrztu, bierz mo wa nia i cia ła Chry stu sa. Sa kra -
ment zaś po ku ty, jak i ma łżeń stwa, był przed cza sem ła ski, rów nież od po -
cząt ku ro dza ju ludz kie go. Oba bo wiem usta no wio ne zo sta ły w pierw szych
ro dzi cach.759

4. Ta kże, je śli ze wnętrz na po ku ta jest sa kra men tem, a we wnętrz na
rzeczą sa kra men tu, czę ściej rzecz wy prze dza sa kra ment, niż sa kra ment
rzecz. – Lecz i to nie jest nie sto sow ne, bo i w in nych sa kra men tach, któ re
spra wia ją to, co ozna cza ją, czę sto to za cho dzi.760

5. Po gląd dru gich. Nie któ rzy zaś mó wią, że po ku ta ze wnętrz na i we -
wnętrz na sta no wią sa kra ment; i nie dwa sa kra men ty, lecz je den, jak po -
staci chle ba i wi na nie są dwo ma sa kra men ta mi, lecz jed nym.761 I jak 
w sa kra men cie cia ła,762 tak też w tym sa kra men cie po wia da ją, że czym 
in nym jest „tyl ko sa kra ment”, mia no wi cie po ku ta ze wnętrz na; czym 
in nym „rzecz i sa kra ment”, mia no wi cie po ku ta we wnętrz na; czym in nym
„rzecz a nie sa kra - [390] ment”, mia no wi cie od pusz cze nie grze chów. Bo
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756 Zo bacz Mt 15,27: Bo i szcze nię ta je dzą z odro bin, któ re spa da ją ze sto łu ich pa nów.
y O po glą dach tu przed sta wio nych zo bacz: P. An ciaux, La théolo gie du sa cre ment, 

de pe ni ten ce, 145-148; D. Van den Eyn de, Le défi ni tions des sa cre ments, 70, 123; oraz 
T. Pal mer, The The olo gy of Res et Sa cra men tum with par ti cu lar Em pha sis on its Ap pli ca -
tion to Pe nan ce, w Pro ce edings of the Ca tho lic The ol. As soc. of Ame ri ca 14(1959)120-141.

757 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 1, roz dział 2.
758 Zo bacz: Dys tynk cja 1, roz dział 4, n. 2 oraz roz dział 6.
759 Po ku ta w Rdz 2,17 a ma łżeń stwo w Rdz 2,24; zo bacz wy żej, Dys tynk cja 2, roz -

dział 1, n. 3.
760 Zo bacz: Dys tynk cja 4, roz dział 7, n. 1-2.
761 Zo bacz: Dys tynk cja 11, roz dział 2, n. 3.
762 O czym wy żej, Dys tynk cja 8, roz dział 7, n. 2.



we wnętrz na po ku ta jest i rze czą sa kra men tu, to jest po ku ty ze wnętrz nej, 
i sa kra men tem od pusz cze nia grze chu, któ re ozna cza i spra wia. Zew nętrz -
na też po ku ta i we wnętrz nej zna kiem jest i od pusz cze nia grze chów.

DYS TYNK CJA XXIIIz

Roz dział 1a (127).

O sa kra men cie ostat nie go na masz cze nia. Oprócz po wy ższych jest
także in ny sa kra ment, mia no wi cie na masz cze nie cho rych, któ re go do ko -
nu je się ole jem kon se kro wa nym przez bi sku pa.

Roz dział 2b (128).

O trzech ro dza jach na masz czeń. A są trzy ro dza je na masz czeń. Jest
bo wiem na masz cze nie, któ re go do ko nu je się krzy żmem, zwie się ono
namasz cze niem głów nym, po nie waż w nim głów nie udzie la ny jest Po cie -
szy ciel. Stąd i dla ob fi to ści ła ski ma zmie sza ne dwa pły ny, mia no wi cie olej
i bal sam: olej su mie nia, a bal sam sła wy. Po grec ku zwie się Chri sma, po
łaci nie un c tio. Jed nak nie ka żdy olej po świę co ny do na masz cza nia zwie się
krzy żmem, lecz tyl ko ten, któ ry mie sza się z bal sa mem. Nim gło wy kró lów
i bi sku pów są na masz cza ne, nim też ka płan na masz cza ochrzczo nych 
na cie mie niu, a bi skup przez wło że nie rę ki na masz cza bierz mo wa nych na
czole. – Jest i in ne na masz cze nie, któ rym ka te chu me ni i no wo chrz cze ni
namasz cza ni są na pier si i mię dzy bar ka mi w przyj mo wa niu chrztu. –
Trzecie zaś na masz cze nie zwie się ole jem cho rych, o nim te raz mo wa.

[391] Roz dział 3c (129).

1. Przez ko go usta no wio ny zo stał ten sa kra ment. – Ja kub w Li ście
ka no nicz nym. Ten sa kra ment na masz cze nia cho rych, czy ta się, iż usta no -
wiony został przez Apostołów. Jakub bowiem powiada:763 Choruje kto
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z Zo bacz: P. Bro we, Die Letz te Ölung in der abendländi schen Kir che des Mit te lal ters,
w Ze it schrift für ka tho li sche The olo gie 55(1931)515-561; H. We iswe iler, Das Sa kra ment
der Letz ten Ölung in den sys te ma ti schen We rken der er sten Frühscho la stik, w Scho la stik
7(1932)321-353, 524-560; N. M. Häring, The Au gu sti nian Axiom: Nul li Sa cra men to In iuria
Fa cien da est, w Me die val Stu dies 16(1954) zwłasz cza s. 104-117.

a Do słow nie z Sum ma sen ten tia rum, VI,15 (PL 176,153 B).
b Wszystko (z pewnymi opuszczeniami i przemieszczeniami) z Hugona, De sacramentis,

II,15,1 (PL 176,577 B -C).
c Nu mer 1: z te go sa me go, roz dział 2 (577 D – 578 B). – Nu mer 2: z Sum ma sen ten tia -

rum, VI,15 (PL 176,153 B – 154 A), oprócz roz ró żnie nia mię dzy na masz cze niem we wnętrz -
nym i ze wnętrz nym, któ re wy da je się wła sne Mi strza.

763 Jk 5,14-15.



między wa mi? Niech we zwie ka pła nów Ko ścio ła, a niech po mo dlą się nad
nim na masz cza jąc go ole jem w imię Pań skie. A mo dli twa wia ry uzdro wi
cho re go, i pod źwi gnie go Pan, a gdy by był w grze chach, bę dą mu od pusz -
czo ne.

2. Oka zu je się tu, że sa kra ment ten usta no wio ny zo stał z dwu po wo -
dów, mia no wi cie na od pusz cze nie grze chów i na cie le sne ulże nie nie mocy.
Stąd wia do mo, że ten, kto wie rząc i po bo żnie przyj mu je to na masz cze nie,
i na cie le i na du szy ma ulgę; je że li jed nak wy pa da, by miał ulgę w oboj gu.
Bo je śli nie wy pa da mu mieć zdro wia cia ła, otrzy mu je w tym sa kra men cie
to zdro wie, któ re jest du szy.

3. I jak w in nych sa kra men tach, tak i w tym, czym in nym jest sa kra ment,
czym in nym rzecz sa kra men tu. Sa kra men tem jest sa mo ze wnętrz ne
namasz cze nie; rze czą sa kra men tu na masz cze nie we wnętrz ne, któ re do ko -
nu je się przez od pusz cze nie grze chów i wzrost cnót. A je że li ze wzgar dy
lub nie dbal stwa opusz cza się ten sa kra ment, jest nie bez piecz ne i po tę pie -
nia god ne. 

Roz dział 4d (130).

1. O po wta rza niu te go sa kra men tu. Nie któ rzy py ta ją, czy ten sa kra -
ment mo żna po wta rzać, sko ro chrzest i nie któ re in ne sa kra men ty raz przy -
ję te, nie są po wta rza ne.

2. Au gu styn w księ dze Con tra Par me nia num. Au gu styn mó wi,764 że
sa kra men tu nie na le ży po wta rzać i sa kra men to wi nie na le ży czy nić uj my;
lecz mó wi to, gdzie roz pra wia o sa kra men cie chrztu i ka płań stwa. [392]
Stąd nie wy da je się, że trze ba to przyj mo wać ogól nie, lecz o sa kra men cie
chrztu, bierz mo wa nia i ka płań stwa, któ rych w żad nym wy pad ku po wta rzać
nie na le ży: po nie waż raz tyl ko, a nie czę ściej udzie la się chrztu, bierz mo -
wa nia i ka płań stwa. Sa kra men ty zaś oł ta rza i po ku ty oraz ma łżeń stwa widać
czę sto są po wta rza ne: bo czę sto przyj mu je się sa kra ment cia ła, czę ściej
czyni się po ku tę, ma łżeń stwo czę sto się za wie ra.

3. Dla cze go więc na masz cze nie nie mo że być po dob nie po wta rza ne?
Jeże li cho ro ba nie po wra ca, le ku się nie po wta rza; je że li zaś cho ro ba nie
da się po wścią gnąć, dla cze go lek ma być za ka za ny? Jak mo dli twa mo że być
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d To sa mo za gad nie nie ze stro ny Hu go na, De sa cra men tis, II,15,3 (578 b – 580 B) oraz
au to ra Sum ma sen ten tia rum, VI,15 (154 A -C). O tym za gad nie niu i od po wie dzi Mi strza
zobacz: H. We iswe iler, Das Sa kra ment der letz ten Ölung...: Wie der hol bar ke it des Sa cra -
men tes, 524-531. – Nu mer 1: z Hu go na (578 B). – Nu mer 2: Do wód z Au gu sty na, już 
w te jże Sum ma sen ten tia rum (154 A); wy kład zaś jest wła sny Mi strza.

764 Con tra epi sto lam Par me nia ni, II, roz dział 13, n. 28: „Dla te go nie na kła da się im ręki
w lu dzie, by nie czło wie ko wi, lecz sa me mu sa kra men to wi mnie dzia ła się uj ma.”; n. 30:
„Jeśli bo wiem oba (Chrzest i Ka płań stwo) są sa kra men tem, w co nikt nie wąt pi, dla cze go
te go się nie tra ci, a ten się tra ci? Żad ne mu sa kra men to wi nie na le ży czy nić uj my” (PL 43,71
i 72; CSEL 51,79 i 81).



po wta rza na, tak i na masz cze nie wy da je się, że mo że być po wtó rzo ne. Tych
obo je bo wiem wspo mi na tu Ja kub i ka żde z nich współ dzia ła z dru gim przy
da wa niu ulgi cia ła i du szy. Dla cze go więc za prze cza się, że mo żna po wta -
rzać na masz cze nie cho re go, aby czę ściej bła gać o zdro wie du szy i cia ła, gdy
z te go sa me go po wo du czę sto ma być po na wia na mo dli twa?

4. Po gląd in nych. Nie któ rzy zaś o ka żdym sa kra men cie chcą my śleć,765

że nie po wi nien być po wta rza ny, mia no wi cie co do ca ło ści te go, co na le ży
do sa kra men tu; mó wiąc, że pew ne sa kra men ty mo żna czę ściej przyj mo -
wać, pew nych zaś nie, lecz jed nak te, któ re czę ściej są przyj mo wa ne, nie
są po wta rza ne w ca ło ści: jak sa kra ment oł ta rza i na masz cze nia, któ re choć
czę ściej są przyj mo wa ne, jed nak nie ta sa ma ho stia, al bo ten sam olej, po -
now nie jest bło go sła wio ny, sa kra ment nie jest po wta rza ny z uj mą.

5. Lecz po wie ktoś:766 Tak i chrzest nie jest po wta rza ny, choć by ktoś był
czę ściej chrzczo ny, po nie waż ta sa ma wo da nie jest po now nie bło go sła -
wio na. – Lecz o co in ne go cho dzi, po wia da ją oni, przy bło go sła wień stwie
wo dy, któ rą udzie la się chrztu, a o co in ne go przy bło go sła wień stwie chle -
ba i ole ju. Chrzest bo wiem mo że być udzie lo ny na wet wo dą nie bło go sła -
wio ną, bo to bło go sła wień stwo do ko nu je się tyl ko dla czci i ozdo by, a nie
mo cy sa kra men tu. Lecz cia ło Chry stu sa nie mo że być spra wo wa ne, jak tylko
chle bem kon se kro wa nym; a owo na masz cze nie nie mo że być do ko na ne,
jak tyl ko ole jem uświę co nym przez bi sku pa; i dla te go to uświę ce nie zda je
się na le żeć do mo cy sa kra men tu. W [393] ma łżeń stwie ta kże raz tyl ko
każdy jest bło go sła wio ny, nie czę ściej: bło go sła wio ny bo wiem jest jak mówi
Am bro ży,767 z pierw szą, a nie z dru gą żo ną.

6. Je że li więc, gdy mó wi się, że sa kra men tu nie na le ży po wta rzać, ani
czy nić mu uj my, od nie siesz zna cze nie wy po wie dzi do uświę ce nia rze czy,
któ rym speł nia się sa kra ment, jest ona praw dzi wa o ka żdym w ogó le sa kra -
men cie; je że li zaś do przy ję cia sa kra men tu, o nie któ rych jest praw dzi wa,
że nie po wta rza się czę stym przyj mo wa niem; o nie któ rych zaś in nych nie,
po nie waż są czę ściej przyj mo wa ne: jak ten sa kra ment na masz cze nia, któ ry
w ka żdym pra wie Ko ście le czę sto jest po wta rza ny.
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765 Przede wszyst kim au tor Sum ma sen ten tia rum, VI,15: „Nie któ rzy mó wią, że po wie -
dzia ne to zo sta ło o sa kra men cie chrztu i o sa kra men cie świę ceń ... Lecz le piej jest, by mó -
wio no w ogó le o wszyst kich” (PL 176,154 B). To sa mo my ślą: Omni be ne, Ro land i Mistrz
Szy mon, jak pi sze H. We iswe iler, Das Sa kra ment der Letz ten Ölung, 527-531.

766 Za rzut sta wia ją: Sum ma sen ten tia rum (154 B -C) oraz Ro land, Sen ten tiae, 264;
zobacz: We iswe iler (528n).

767 Am bro zja ster, In I Co rin thio rum 7,40: „Pierw sze za ślu bi ny od pra wia ne są z bło go -
sła wień stwem Bo ga ... Dru gie zaś ta kże obec nie po zba wio ne są chwa ły” (PL 17,525 D; CSEL
81-II,90); oraz na 1 Tm 5,3: „Wdo wy czcij ... któ re wzgar dzi ły dru gi mi za ślu bi na mi, wie dząc
że raz bo go sła wi się ma łżeń stwo” (PL 17,476 B; CSEL 81-III,278).



DYS TYNK CJA XXI Ve

Roz dział 1f (131).

1. O świę ce niach ko ściel nych. Przy stąp my te raz do roz pa try wa nia
świę ceń ka płań skich.

2. Ile jest. Jest sie dem stop ni urzę dów du cho wych, czy li świę ceń, jak 
z wy po wie dzi świę tych Oj ców otwar cie prze ka za no, a gło wy na szej, [394]
mianowicie Jezusa Chrystusa przykładem jest okazane, który urzędy wszystkich
w so bie sa mym za warł, a cia łu swe mu, któ rym jest Ko ściół, urzę dy te do
za cho wa nia zo sta wił.

Roz dział 2 (132).

Dla cze go jest sie dem. Jest zaś sie dem z po wo du sied miopo sta cio wej
ła ski Du cha Świę te go: któ rej je że li nie są uczest ni ka mi, nie god nie przy stę -
pu ją do stop ni ko ściel nych; ci zaś, w któ rych du szach roz la na jest sied mio-
po sta cio wa ła ska Du cha Świę te go, gdy przy stę pu ją do świę ceń ko ściel nych,
wie rzy się, iż w sa mym po stę pie du cho we go stop nia otrzy mu ją ob fit szą
łaskę.

Roz dział 3g (1330.

1. Ja kich na le ży przyj mo wać do du cho wień stwa. – Pa pież Kle mens:
„Ta kich zaś do du cho wej słu żby na le ży wy bie rać du chow nych,768 któ rzy
mo gli by god nie spra wo wać sa kra men ty Pań skie. Le piej jest bo wiem ka pła -
no wi Pa na mieć nie wie lu sług, któ rzy mo gli by god nie wy ko ny wać dzie ło
Boga, niż wielu nieużytecznych, którzy na święcącego sprowadzaliby ciężkie
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e Zo bacz: J. de Ghel linck, Le tra ité de Pier re Lom bard sur les sept or dres ecclésia sti -
qu es: ses so ur ces, ses co pi stes, w Re vue d’hi sto ire ec c le sia sti que 10(1909)290-302, 720-728;
11(1910)29-46; któ ry na dal ma wiel ką war tość. Na stęp nie wie le u H. We iswe ile ra, Maître
Si mon et son gro upe: De sa cra men tis, Lo wa nium 1937,CCII -CCXI. Wśród dal szych źró deł
za sad ni cze zna cze nie ma ją: Ser mo 2: De excel len tia sa cro rum or di num Mi strza Iwo na 
z Char tres (PL 162,513-519); Hu go na, De sa cra men tis, II,3,1-14 (PL 176,421 B – 430 D),
skąd po dział na szej tre ści; oraz De cre tum Gra cja na, skąd bar dzo licz ne po wa gi.

f Roz dział 1, n. 2 oraz roz dział 3 opar te są na sło wach Hu go na: „Sie dem więc stop ni
du cho wych urzę dów w świę tym Ko ście le zgod nie z sied miopo sta cio wą ła ską zo sta ło rów -
nież wy dzie lo nych, któ re Pan Je zus Chry stus, ma jąc peł nię te goż Du cha, wszyst kie w so bie
sa mym przed sta wił; i cia łu swe mu, to jest Ko ścio ło wi, któ re mu dał uczest nic two te goż
Ducha, do na śla do wa nia zo sta wił” (PL 176,423 D). O tej tra dy cji, że Chry stus „wszyst kie
urzę dy w so bie sa mym przed sta wił”, zo bacz: A. Wil mart, Les or dres du Christ, w Re vue des
scien ces re li gieu ses 3(1923)305-327; skąd tek sty w PLS 4,943-948; J. Cre han, The Se ven
Orders of Christ, w The olo gi cal Stu dies 19(1958)81-93.

g Nu mer 1: Po wa ga z De cre tum Gra cja na, D. 23, roz dział 4 (81). Resz ta z nie zna ne go
źró dła (tak J. de Ghel linck, 726, n. 7). – Nu mer 2: zo bacz Iwo. Ser mo (513 B).

768 Epi sto la II [pod ro bio na] ad Ia co bum fra trem Do mi ni (PG 1,486 D – 487 A; Man si
I,127); z De cre ta les psu edo -Izy do ra (PL 130,40 B -C).



brze mię.” Wy pa da bo wiem, by słu ga mi Chry stu sa by li ci, któ rzy siedmio
po sta cio wą ła ską Du cha Świę te go są ozdo bie ni, i ich na uką oraz spo so bem
po stę po wa nia ła ska ta w in nych się roz le wa ła;769 by nie biańskich pe reł
ducho wych słów oraz na bo żeństw no ga mi brud ne go ży cia nie dep ta li.770

2. W sa kra men cie więc sied miopo sta cio we go Du cha jest sie dem stopni
ko ściel nych, mia no wi cie ostia riu sza, lek to ra, eg zor cy sty, ako li ty, sub dia kona,
dia ko na, ka pła na. Wszy scy zaś zwa ni są du chow ny mi, to jest wy bra ny mi.

[395] Roz dział 4h (134).

1. O ko ro nie i ton su rze. Ko ro na bo wiem jest zna kiem, któ rym na zna -
cze ni są do dzia łu dzie dzic twa 771 słu żby Bo żej. Ko ro na ozna cza kró lew ską
ozdo bę, a słu żyć Bo gu zna czy kró lo wać.772 Dla te go słu dzy Ko ścio ła po win -
ni być kró la mi, by pa no wa li nad so bą i in ny mi; Piotr mó wi do nich:773

Wy je ste ście ro dza jem wy bra nym, kró lew skim ka płań stwem itd. Wierzch
gło wy z gó ry jest go lo ny, by oka zać, że ich ser ce wol ne jest dla Bo ga, by
kon tem plo wa ło 774 od kry tą twa rzą chwa łę Bo ga. Szczyt bo wiem gło wy jest
wznio sło ścią ser ca; ogo le nie gło wy jest od sło nię ciem ser ca. Du chow ny
bowiem mu si znać ta jem ni ce Bo że. Strzy że się ta kże wło sy aż do od sło nię -
cia zmy słów, mia no wi cie oczu i uszu, aby na uczyć, że wa dy wy ra sta ją ce 
w ser cu i czy nie win ny być wy cię te, by nie prze szka dza ły w słu cha niu i poj -
mo wa niu sło wa Bo że go, za któ re go za cho wa nie da na bę dzie ko ro na na
wyso ko ści.

2. Zwy czaj zaś ko ściel nej ton su ry wy da je się, że po cho dzi od Na za rej -
czy ków, któ rzy naj pierw za cho wu jąc wło sy, w koń cu dla po wścią gli wo ści
ży cia go li li gło wę, a wło sy wkła da li do ognia ofia ry.775 Stąd po wstał zwyczaj,
że tych, któ rzy uczest ni czą w ofia rach, ja ko Na za rej czy cy, to jest świę ci,776

po zna je się przez wkła da nie wło sów, jak mó wi się do Eze chie la:777

Sy nu czło wie czy, we źmij so bie miecz ostry, i po cią gnij po gło wie two jej 
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769 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 19, roz dział 2.
770 Zo bacz Mt 7,6: Ani nie rzu caj cie pe reł wa szych przed wie prze, by ich snać nie po de -

pta ły no ga mi swy mi.
h Nu me ry 1-2: z Hu go na, De sa cra men tis, II,3, roz dzia ły 1-3 (PL 176,421 C – 422 C). –

Nu mer 3: Z De cre tum Gra cja na, D. 21, roz dział 1 (67).
771 Kol 1,12: Któ ry nas god ny mi uczy nił dzia łu dzie dzic twa świę tych.
772 Mo dli twa po ko mu nii w ze spo le mo dlitw o po kój: „Bo że, spraw co po ko ju... któ re mu

słu żyć zna czy kró lo wać...” w Sa cra men ta rium Ge la sia num ve tus (PL 74,1217 D – 1218 A).
773 1 P 2,9.
774 Zo bacz: 2 Kor 3,18.
775 Lb 6,15 i 18: Przez wszy stek czas odłą cze nia je go brzy twa nie przej dzie przez gło wę

je go ... Wte dy ogo lo ny bę dzie na za rej czyk ...z wło sów po świę ce nia swe go; i we źmie wło sy
je go i wło ży na ogień, któ ry jest pod ło żo ny pod ofia rę za po koj ną.

776 Hie ro nim, Li ber in ter pre ta tio nis he bra ico rum no mi num (PL 23[1845]848; CCL
72,147).

777 Ez 5,1.



i bro dzie. Ta kże w Dzie jach Apo stol ski ch778 czy ta my, że Pry scyl la i Akwi la
to zrobi li. Pa weł ta kże i nie któ rzy in ni ucznio wie Chry stu sa to zro bi li.779

3. Izy dor w księ dze VII Ethy mo lo giae. Słusz nie więc po sta wie ni na
ja kich kol wiek stop niach zwa ni są du chow ny mi. Ich imio na oraz zna cze nie
[396] imion wy kła da jąc Izy dor po wia da:780 „Du cho wień stwo i du chow ni
wie rzy my, iż dla te go zo sta li na zwa ni, po nie waż Ma ciej wy bra ny zo stał
losem, o któ rym czy ta my ja ko pierw szym przez Apo sto łów wy świę co nym.781

Cle ros bo wiem po grec ku, po ła ci nie zwie się sors (los), al bo ha ere di tas
(dzie dzic two). Stąd więc zwa ni są cle ri ci (du chow ni), po nie waż są z lo su
Pa na, al bo po nie waż Bo ga ma ją za część. Ogól nie zaś du chow ny mi na zwani
są wszy scy, któ rzy słu żą w Ko ście le Chry stu sa. Ich stop nie i na zwy są nastę -
pu ją ce: ostia riusz, lek tor” itd.

Roz dział 5i (135).

1. O ostia riu szach. – Izy dor: „Ostia riu sza mi,782 tym sa mym i od źwier -
ny mi, są ci, któ rzy w Sta rym Przy mie rzu zo sta li wy bra ni do strze że nia świą -
ty ni,783 by nie wszedł do niej nie czy sty; zwa ni zaś ostia riu sza mi, dla te go że
rzą dzą bra ma mi świą ty ni. Oni bo wiem, dzie rżą cy klucz, strze gą wszyst kiego
we wnątrz i ze wnątrz; a ma jąc ro ze zna nie mię dzy do bry mi a zły mi, god nych
wpusz cza ją, nie god nych nie przyj mu ją.

2. Dla te go też im, gdy są świę ce ni, bi skup po da je klu cze ko ścio ła i mówi
do nich: Tak po stę puj cie, ja ko ma ją cy zdać Bo gu ra chu nek z rze czy, któ re
ty mi klu cza mi są za mknię te.”784

3. Urząd ten Pan przy jął we wła snej oso bie, kie dy bi czem uczy nio nym 
z po wróz ków wy rzu cił ze świą ty ni sprze da ją cych i ku pu ją cych.785 On
bowiem, wska zu jąc na sie bie ja ko ostia riu sza, rze cze:786 Ja je stem bra mą.
Kto prze ze mnie wej dzie.
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778 Dz 18,18.
779 Zo bacz: Dz 21,23-24.
780 Roz dział 12, n. 1-3 (PL 82,290); czę ścio wo z Au gu sty na, Enar ra tio in Psal mum 67,

n. 19 (PL 36, 824; CCL 39,882).
781 Dz 1,26.
i Nu mer 1: Z De cre tum Gra cja na, D. 21, roz dział 1, § 19 (69). – Nu mer 2: co do li te ry

z Iwo na, Ser mo 2 (514 B). – Nu mer 3: jak by co do li te ry ta mże (514 B -C).
782 Ety mo lo giae, VII, roz dział 12, n. 32 (PL 82,293).
783 Zo bacz: 1 Kr 23,5.
784 O naj star szym spo so bie po da wa nia na rzę dzi itd. W po szcze gól nych świę ce niach, 

w od wrot nym wpraw dzie po rząd ku, zo bacz: Re ca pi tu la tio or di nis of fi cia lium ec c le siae,
wśród Sta tu ta ec c le siae an ti qua (roz dział 475) w Con ci lia Gal liae A. 314 – A. 506 (CCL
148,181-184. Tak tu, n. 97: „Gdy świę co ny jest ostia riusz ... niech bi skup po da mu klucz
ko ścio ła z oł ta rza mó wiąc: Tak po stę puj, ja ko ma ją cy zdać Bo gu ra chu nek z tych rze czy,
któ re ty mi klu cza mi są za mknię te” (183).

785 Zo bacz: J 2,15.
786 J 10,9.



[397] Roz dział 6k (136).

1. O lek to rach. Dru gi jest sto pień lek to rów. – Izy dor: „Lek to rzy od czy -
ta nia, jak psal mi sta od śpie wa nia Psal mów są zwa ni. Ci bo wiem prze po -
wia da ją lu dom, za czym ma ją po stę po wać; tam ci śpie wa ją, by ser ca
słu cha ją cych po bu dzić do skru chy; choć nie któ rzy lek to rzy tak ża ło śnie
głoszą, że nie któ rych skła nia ją do pła czu i za wo dze nia. Ci sa mi zwa ni są
też gło si cie la mi, że da le ko gło szą, po nie waż ich głos jest tak wy raź ny, 
iż wy peł nia uszy na wet bę dą cych da le ko.”

2. Izy dor, Bi skup Se wil ski: „Do lek to ra zaś na le ży 787 wy gła szać czy ta -
nia, i to co Pro ro cy wiesz czy li gło sić lu dom”, by z urzę du już czy tał w ko -
ście le pro roc twa i czy ta nia. – Stąd też je mu, na oczach lu du, bi skup po da je
księ gę Bo żych czy tań i mó wi doń: „Weź i bądź no si cie lem sło wa Bo że go,
ma ją cym, je śli wier nie urząd wy peł nisz, udział z ty mi któ rzy do brze słowem
Bo żym sza fo wa li.”788

3. Kto po su wa ny jest na ten sto pień, po wi nien mieć zna jo mość pism 
i ro zu mieć zna cze nie słów, znać moc ak cen tów, wy raź nie czy tać, aby nie -
wy raź ną mo wą nie ode brał słu cha ją cym zro zu mie nia. Niech zwa ża, co
należy czy tać oznaj mu ją co, co py ta ją co; gdzie na le ży mo wę zró żni co wać.
To bo wiem źle prze strze ga ne bu rzy poj mo wa nie, a in nych skła nia do
śmiechu. Głos lek to ra po wi nien dbać o uszy i ser ce.

4. Urząd ten peł nił Chry stus, gdy po śród star szych otwie ra jąc księ gę
Izaja sza, wy raź nie dla zro zu mie nia prze czy tał:789 Duch Pań ski na de mną
itd. Stąd lek to rom da ne jest do zro zu mie nia, że ci, któ rzy in nym gło szą
słowo Bo że, po win ni ja śnieć ła ską du cho wą. – To świę ce nie wy da je się, 
że wzięło początek i postać od Proroków, którym powiedziano:790 Wołaj, 
nie ustawaj, ja ko trą ba wy noś głos swój.

[398] Roz dział 7l (137).

1. O eg zor cy stach. Trze cie jest świę ce nie eg zor cy stów. – Izy dor:
„Egzor cy ści zaś z ję zy ka grec kie go na ła ciń ski zwa ni są „za kli na ją cy”, al bo
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k Nu mer 1: z De cre tum Gra cja na, D. 21, roz dział 1, § 15 (69). – Nu mer 2: Po wa ga z ru -
bry ką stam tąd, D. 25, roz dział 1, § 5 (90); co na stę pu je, ta kże w Nu me rze 3, przy sto so wane
z Ser mo Iwo na (PL 162,514 C -D), mo że z po mo cą Hu go na, roz dział 7 (PL 176, 424 B -C),
któ ry jaw nie za le ży od tej Ser mo, al bo od Izy do ra. O mo cy ak cen tów (N. 3), zo bacz: Hu go,
De gram ma ti ca, wyd. J. Lec ler cq, AH DL MA 14(1945)305-306. – Nu mer 4: spo rzą dzo ny jest
ra czej ze słów Hu go na, z te go sa me go roz dzia łu 7 (PL 176,424 D; wresz cie 424 B).

787 Pseu do -Izy dor, Epi sto la ad Leu de fre dum, n. 6 (PL 83,895 B).
788 Zo bacz: Sta tu ta ec c le siae an ti qua, n. 96, gdzie i te sło wa (183).
789 Iz 61,1; Łk 4,18.
790 Iz 58,1.
l Nu mer 1: z De cre tum Gra cja na, D. 21, roz dział 1, § 18 (69). – Nu mer 2: po wa ga

przypi sa na Izy do ro wi, z te goż D. 25, roz dział 1, § 2 (90). Resz ta z Ser mo Iwo na (PL 162,515
A -B). – Nu mer 3: pierw sza część ra czej z Hu go na, De sa cra men tis, roz dział 8 (425 B -C), niż
z Ser mo Iwo na (515 B); dru ga część z wy po wie dzi Gra cja na, § 1, na po cząt ku D. 21 (67).



„ga nią cy”. Wzy wa ją bo wiem nad ka te chu me na mi i nad ty mi któ rzy ma ją
nie czy ste go du cha, imię Pa na, za kli na jąc przez nie go, aby wy szedł od nich.”

2. Izy dor: „Do eg zor cy sty 791 na le ży znać na pa mięć eg zor cy zmy oraz
wkła dać rę ce na opę ta nych i ka te chu me nów pod czas eg zor cy zmo wa nia.”
– Po wi nien zaś mieć du cha czy ste go ten, kto roz ka zu je du chom nie czy stym,
i wy gnać złe go ze swe go ser ca, któ re go z cu dze go cia ła wy ga nia, by lek,
któ ry sto su je in nym, je mu po ma gał, i nie mó wio no mu:792 Le ka rzu: ulecz
sa me go sie bie. – Gdy oni są świę ce ni, otrzy mu ją z rę ki bi sku pa księ gę
egzor cy zmów i mó wi się im: „We źmij cie i miej cie wła dzę wkła da nia rąk na
opę ta nych i ka te chu me nów.”793

3. Te go urzę du użył Pan, kie dy śli ną swo ją do tknął uszu i ję zy ka głu cho -
niemego, mówiąc:794 Effetha! To znaczy: otwórz się, ucząc przez to, że mamy
du cho wo otwie rać uszy serc ludz kich do ro zu mie nia, a usta do wy zna wa -
nia, by po wy pę dze niu de mo na Duch Świę ty przy jął swo je na czy nie. Tym
też urzę dem po słu żył się Chry stus, gdy uzdro wił wie lu opę ta nych.795 – 
A świę ce nie to wy da je się, iż po cho dzi od Sa lo mo na, któ ry wy na lazł pe -
wien spo sób eg zor cy zmo wa nia, któ rym za kli na ne de mo ny wy ga nia ne by ły
z ciał opę ta nych. Peł nią cy ten urząd zwa ni by li eg zor cy sta mi. O nich Chry -
stus w Ewan ge lii:796 Je śli ja przez Be el ze bu ba wy rzu cam czar ty, sy no wie
wa si, przez ko go wy rzu ca ją?

[399] Roz dział 8m (138).

1. O ako li tach. Na czwar tym miej scu są ako li ci. – Izy dor: „Ako li ci 797 zaś
po grec ku, po ła ci nie zwą się nio są cy świe ce, od nie sie nia świec, kie dy ma
być czy ta na Ewan ge lia, al bo skła da na ofia ra. Wte dy bo wiem świe ce są przez
nich za pa la ne i nie sio ne: nie dla usu nię cia ciem no ści po wie trza, po nie waż
słoń ce w tym cza sie świe ci, lecz dla oka za nia zna ku ra do ści: by pod fi gu rą
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791 Pseu do -Izy dor, Epi sto la ad Leu de fre dum, n. 4 (PL 83,895 A).
792 Łk 4,23.
793 Zo bacz: Sta tu ta ec c le siae an ti qua, n. 95: „Gdy świę co ny jest eg zor cy sta, niech otrzy -

ma z rę ki bi sku pa ksią żkę, w któ rej wy pi sa ne są eg zor co zmy, gdy bi skup mó wi do nie go:
Weź i naucz się, i miej wła dzę wkła da nia rę ki na opę ta ne go, czy to ochrzczo ne go, czy to ka -
te chu me na” (CCL 148,182n).

794 Mk 7,34.
795 Zo bacz: Mt 8,16; Mk 16,9; Łk 8,33.
796 Mt 12,27.
m Nu mer 1: z De cre tum Gra cja na, D. 21, roz dział 1, § 17 (69). – Nu mer 2: Sło wa 

Izydo ra, ta mże, D. 25, roz dział 1, § 3 (90); resz ta ra czej z Hu go na, De sa cra men tis, II,3,9
(PL 176,425 C -D) niż z Ser mo Iwo na (PL 162,515 D i C). – Nu mer 3: z nie zna ne go źró dła,
któ re go na pró żno szu kał już J. de Ghel linck, Le tra ité de Pier re Lom bard, w RHE
11(1910)33, n. 4.

797 Ety mo lo giae, roz dział 12, n. 29-30 (PL 82,293 A); oraz De ec c le sia sti cis of fi ciis, II,14
(PL 83,793 C – 794 A).



świa tła cie le sne go, uka za na by ła ta świa tłość, o któ rej czy ta się:798 By ła
świa tłość praw dzi wa, któ ra oświe ca ka żde go czło wie ka na ten świat
przy cho dzą ce go.

2. Izy dor: „Do ako li ty 799 na le ży przy go to wa nie lamp w za kry stii; on
niesie świe cę, on przy go to wu je sub dia ko nom am puł kę z wi nem i do dat -
kiem wo dy na eu cha ry stię”. – Gdy oni są świę ce ni,800 sko ro po ucze ni zosta -
li przez bi sku pa, jak ma ją dzia łać w swo im urzę dzie, od ar chi dia ko na
przyj mu ją świecz nik ze świe cą i pu stą am puł kę. – Pan świad czy, że ma ten
urząd, mó wiąc:801 Ja je stem świa tło ścią świa ta; kto idzie za mną, nie
chodzi w ciem no ści.

3. Isto tę te go urzę du w Sta rym Przy mie rzu peł ni li ci, któ rzy za kła da li
lam py świecz ni ka i za pa la li nie biań skim ogniem, dla oświe tle nia ciem ności
pół noc nych.802

[400] Roz dział 9n (139).

1. O sub dia ko nach. Pią te jest świę ce nie sub dia ko na tu. – Izy dor: „Po
grec ku zwą się hy po dia co nes, my na zy wa my ich sub dia ko na mi. Oni dla te -
go tak się na zy wa ją, po nie waż pod le ga ją roz ka zom i urzę dom le wi tów.
Ofia ry bo wiem od wier nych w świą ty ni przyj mu ją i za no szą le wi tom do
poło że nia na oł ta rzach. U He braj czy ków by li oni na zy wa ni „Na ty nej -
czycy,”803 „to jest słu żą cy Pa nu w po ko rze.”

2. „Do sub dia ko na na le ży 804 kie lich, pa te nę do oł ta rza Chry stu sa za no -
sić i prze ka zy wać le wi tom oraz im słu żyć; ta kże am puł kę i mi skę oraz ręcz -
nik trzy mać, bi sku po wi, ka pła nom i le wi tom po da wać wo dę do ob my wa nia
rąk przed oł ta rzem.”

3. Im na ło żo ne jest pra wo po wścią gli wo ści, po nie waż zbli ża jąc się do
oł ta rza, nio są na czy nia cia ła i krwi Chry stu sa; dla te go win ni speł niać to:805
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798 J 1,9.
799 Pseu do -Izy dor, Epi sto la ad Lau de fre dum, n. 3 (PL 83,895 A).
800 Sta tu ta ec c le siae an ti qua, n. 94: „Gdy świę ci się Ako li tę, niech za iste przez bi sku pa

bę dzie po uczo ny jak ma w swym urzę dzie dzia łać, a od ar chi dia ko na niech przyj mie świecz -
nik ze świe cą ... niech przyj mie też pu stą am puł kę...” (CCL 148,182).

801 J 8,12.
802 Zo bacz: Glos sa or di na ria do Wj 25,37-38: Uczy nisz też sie dem lamp ... na świecz ni -

ku ... No życz ki też ...: „za pa lo ne ogniem nie biań skie go sło wa”; oraz do Wj 26,20: Na bo ku
też ... któ ry pa trzy na pół noc: „Ozna cza lu dy, któ re aż do cza su wcie le nia drę twia ły w ciem -
no ściach i mro zie nie wier no ści” (u Mi ko ła ja z Li ry, I,179d, 183c); z Be dy, De ta ber na cu lo,
I, roz dział 9 oraz II, roz dział 6 (PL 91,420 C, 440 B; CCL A,37 i 64). Bli ższe go źró dła nie
zna leź li śmy.

n Nu mer 1: Hu go, De sacra men tis, II,3,10 “Na pią tym miej scu jest świę ce nie sub diako -
nów” (PL 176,425 D). – Po wa ga Izy do ra z De cre tum Gra cja na, D. 21, roz dział 1, § 14 (69).
– Nu mer 2: z De cre tum Gra cja na, Dystynkcja 25, roz dział 1, § 6 (90). – Nu mer 3-4: z Ser mo
Iwo na (515 D – 516 B}; al bo co do nu me ru 4 ze słów Hu go na (426 B).

803 O nich: Ezd 2,43; 8,17 i 20; Ne 3,26.
804 Pseu do -Izy dor, Epi sto la ad Lau de fre dum, n. 7 (PL 83,895 B).
805 Iz 52,11.



Oczyść cie się wy, któ rzy nie sie cie na czy nia Pań skie! Do nich też na le ży
tyle z ofiar po ło żyć na oł ta rzu, ile mo gło by wy star czyć lu do wi, a ta kże prać
kor po ra ły, pal ki i ob ru sy.

4. Gdy oni są świę ce ni,806 otrzy mu ją z rę ki bi sku pa pa te nę i kie lich
próżny, od ar chi dia ko na zaś am puł kę z dzban kiem na wo dę i ręcz ni kiem.
– Tym urzę dem Pan po słu żył się, kie dy prze pa sał się prze ście ra dłem i na -
le wa jąc wo dy do mi sy umył no gi uczniów, a prze ście ra dłem wy tarł.807

[401] Roz dział 10o (140).

1. O dia ko nach. Świę ce nie dia ko nów zaj mu je szó ste miej sce, ze wzglę -
du na do sko na łość szóst ki.808 Świę ce nie to w Sta rym Przy mie rzu wzię ło na -
zwę od po ko le nia Le wie go: na zy wa ni są bo wiem też le wi ta mi. Przy ka zał
bo wiem Pan Mo jże szo wi,809 by po świę ce niach Aaro na i je go sy nów, po ko -
le nie Le wie go cał ko wi cie po świę co ne i kon se kro wa ne zo sta ło Pa nu do po -
sług czci Bo żej; by słu ży li za Izra ela wo bec Aaro na i sy nów je go w na mio cie;
i że by oni no si li ar kę i na miot i wszyst kie je go na czy nia; i wo kół na mio tu
czu wa li i w prze no sze niu na miot oni roz kła da li i zno wu skła da li. Od dwu -
dzie stu zaś lat i wy żej,810 mie li na ka za ne słu żyć w na mio cie: tę re gu łę w no -
wym Przy mie rzu usta no wi li świę ci Oj co wie, po nie waż ten wiek jest moc ny
do no sze nia brze mion. – Izy dor: „Le wi ta mi 811 więc od imie nia spraw cy
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806 Sta tu ta ec c le siae an ti qua, n. 93 (CCL 148,182; DS 329).
807 J 13,4-5.
o O tym i na stęp nym roz dzia le zo bacz: J. de Ghel linck, jak wy żej, RHE 11(1910)34-43. –

Nu mer 1: Aż do po wa gi Izy do ra z Ser mo Iwo na (PL 162,516 CV -D), al bo z Hu go na, De sacra -
mentis, II,3,11 (426 C-D). Wreszcie Izydor, za pośrednictwem Decretum Gracjana, Dystynk-
cja 21, roz dział 1, § 13 (68n). O uży ciu wy ra zu my ste ria za miast mi ni ste rium tu i gdzie in dziej,
zo bacz: F. Blatt, Mi ni ste rium – my ste rium, w Ar chi vum la ti ni ta tis me dii aevi 4(1928) 
80-81. Zo bacz ta kże Glos sa Mi strza na 1 Kor 4,1 (PL 191,1564 D), gdzie jed nak rubry ka
Augu sti nus ad Au da cem na le ży do ko lum ny 1565,2-10. – Nu mer 2: Z De cre tum, Dystynkcja
25, roz dział 1, § 7 (90).Trze ba za zna czyć przy wy ra zie ofia ry, że w nie któ rych na szych rę -
ko pi sach za pi sa ne jest na mar gi ne sie: „ho stię, chleb i wi no” (tak w rkp LMNOT); rów nież
ni żej przy od czy ty wa nie imion „ka te chu me nów” (LNOT); w in nych rę ko pi sach włą czo no
do sa me go tek stu). Przy obo wią zek mo dlitw za pi su je Glos sa pseu do -Pio tra z Po itiers: „obo -
wią zek mo dlitw, któ re od pra wia się za po kój po ewan ge lii za kró lów, za pod ró żu ją cych itd.
któ ry za cho wa ny jest zwłasz cza w ko ście le w Re ims; od czy ty wa nie imion tych, któ rzy umar -
li, co za cho wa ne jest wszę dzie w ko ście le ga lij skim w dni nie dziel ne” (rkp „n” kar ta 60 c;
rkp „p” kar ta 108 d). – Nu mer 3-4 spo rzą dzo ny jest ze słów Iwo na w ty mże ka za niu (PL
162,516 D – 518 A) al bo ra czej Hu go na, De sa cra men tis, II,3,11 (PL 176,426 D – 427 D). –
Nu mer 5: Z za koń cze nia te goż roz dzia łu Hu go na (428 A); tekst bo wiem Iwo na od na sze go
tek stu tro chę się ró żni.

808 O niej Augustyn, De Genesi ad litteram, IV, rozdział 2 (PL 34,296-299; CSEL 28-I,94-98).
809 Zo bacz: Lb 3,5-10; 4,5-16.
810 Zo bacz: Lb 24: Od dwu dzie stu i pię ciu lat i wy żej itd. Tak też Izy dor, pod czas gdy

Hu go oraz Iwo czy ta ją: „Od dwu dzie stu zaś lat”; tak i wszyst kie rę ko pi sy na sze: „Od dwu -
dzie stu zaś lat”.

811 Ety mo lo giae, VII,12 n. 22 (PL 82,292 B).



zosta li na zwa ni: z Le wie go bo wiem po wsta li Le wi ci, przez któ rych w świą -
ty ni speł nia ne by ły ta jem ni ce mi stycz ne go sa kra men tu. Oni po grec ku
diaco nes, po ła ci nie mi ni stri się zo wią, po nie waż jak w ka pła nie kon se -
kra cji, tak w dia ko nie jest świad cze nie po słu gi.”

2. Izy dor: „Do dia ko na na le ży 812 stać przy ka pła nach i słu żyć we wszyst -
kim, co dzie je się w sa kra men tach Chry stu sa, mia no wi cie w chrzcie, [402]
w krzy żmie, w pa te nie i kie li chu; rów nież wno sić i roz kła dać ofia ry na oł ta -
rzu; usta wiać też stół Pań ski i na kry wać; nieść krzyż i gło sić Ewan ge lię oraz
Apo sto ła. Jak bo wiem lek to rom Sta re Przy mie rze, tak dia ko nom Nowe głosić
przy ka za no. Do nie go też na le ży obo wią zek mo dlitw oraz od czy ty wa nie
imion. On wzy wa, by uszy mieć ku Bo gu, on prze ka zu je po kój i on ogłasza.”

3. Co zaś te mu świę ce niu przez Mo jże sza zo sta ło po sta no wio ne, to także
w no wym Przy mie rzu jest przed sta wio ne, gdy dia ko no wi na le we ra mię na -
kła da na jest stu ła, a or nat w dniach po stu się pod wi ja: bo co kol wiek tru du
i wy trzy ma nia zno si się w tym ży ciu, nie sie się w le wi cy, aż w pra wi cy, to
jest w wiecz no ści, bę dzie od po czy nek. – To świę ce nie spra wo wa ne by ło
przez Apo sto łów, kie dy jak czy ta się w Dzie jach Apo stol skich,813 sied miu
mę żów peł nych Du cha Świę te go na ten urząd wy bra li, i po prze dziw szy
modli twą wło ży li na nich rę ce. Skąd i przy jął się zwy czaj, by w ka żdym
Koście le ma cie rzy stym sta ło przy oł ta rzu Chry stu sa sied miu dia ko nów, jak
sie dem pod pór. Ci są sied mio ma anio ła mi gra ją cy mi na trą bie w Apo ka lip -
sie.814 Ja cy oni ma ją być, uczy Apo stoł, pi sząc do Ty mo te usza.815

4. Gdy oni są świę ce ni,816 sam bi skup na kła da im rę kę, po nie waż przy -
łą cza ni są dla po słu gi. Na kła da im ora rium, to zna czy stu łę, na le we ra mię,
by przez to poj mo wa li, że otrzy ma li jarz mo Pa na wdzięcz ne,817 któ rym nale -
żą ce do le wi cy niech pod da ją bo jaź ni Bo żej. Otrzy mu ją i tekst Ewan ge lii,
by po ję li, że są gło si cie la mi Ewan ge lii Chry stu so wej. A i oni, za nim zo sta -
ną wy świę ce ni, niech bę dą wy pró bo wa ni, jak uczy Apo stoł,818 a po tem
niech po słu gę swą peł nią, je śli oka żą się bez wi ny.

5. Urzę dem tym po słu żył się Chry stus, kie dy po wie cze rzy sa kra men tu
[403] cia ła i krwi uczniom udzie lił,819 i kie dy śpią cych Apo sto łów bu dził
na mo dli twę, mó wiąc:820 Czu waj cie a mó dl cie się, aby ście nie we szli 
w po ku sę.
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812 Pseu do -Izy dor, Epi sto la ad Leu de fre dum, n. 8 (PL 83,895 B -C); zo bacz ta kże od mia -
ny tek sto we.

813 Dz 6,3 i 6.
814 Ap 8,2.
815 1 Tm 3,8-12.
816 Zo bacz: Sta tu ta ec c le siae an ti qua, n. 92: „Gdy świę co ny jest dia kon, sam bi skup,

któ ry go bło go sła wi, wkła da rę kę na je go gło wę, po nie waż nie do ka płań stwa, lecz do po -
słu gi jest świę co ny” (CCL 148,181; DS 328 i przy pis).

817 Mt 11,30.
818 1 Tm 3,10.
819 Zo bacz: Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Łk 22,19-20; 1 Kor 11,23-25.
820 Mt 26,41.



Rozdział 11p (141).

1. O ka pła nach. Siód me są świę ce nia ka płań skie. – Izy dor: „Pres by -
ter821 po grec ku, se nior (star szy) na ła ci nę się tłu ma czy. Nie tyl ko dla wieku,
al bo zgrzy bia łej sta ro ści, lecz dla za szczy tu i god no ści, któ rą otrzy ma li, nazy -
wa ni są pre zbi te ra mi”, któ rzy roz trop no ścią oby cza jów i doj rza ło ścią postę -
po wa nia ma ją wy bi jać się w lu dzie, jak jest na pi sa ne:822 Sta rość sza now na
jest nie dłu go wiecz na, ani też licz bą lat po ra cho wa na. Ale sę dzi wo ścią
jest roz trop ność czło wie cza, a wie kiem sta ro ści ży wot nie po ka la ny.

2. „Dlatego zaś prezbiterzy zwani są sacerdotes (kapłanami),823 ponieważ
sacrum dant (święte dają). Oni choć są kapłanami, jednak nie mają szczytu
pon ti fi ca tus (ar cy ka płań stwa), po nie waż nie na masz cza ją czo ła krzy żmem
i nie dają Pocieszyciela: że to należne jest samym biskupom dowodzi czytanie
Dzie jów Apo stol skich”.824 „Stąd i u sta rych ci sa mi by li bisku pa mi i pre zbi te -
ra mi, po nie waż to jest mia no god no ści, a nie wie ku.” – „Sa cer dos ma na zwę
zło żo ną z grec kie go i ła ciń skie go: to jest sa crum dans (świę te da ją cy), al bo
sa cer dux (świę ty wódz).825 „Jak bo wiem rex (król) od re gen do (kró lo wa -
nia), tak sa cer dos (ka płan) od sanc ti fi can do (uświę ca nia) jest na zy wa ny:
kon se kru je bo wiem i po świę ca”. „Ka płan zwany jest an ti stes (bi skup), od te -
go że an te stat (stoi przed): pierw szy jest bo wiem w świę ce nich Ko ścio ła.”

3. Izy dor: „Do ka pła na zaś na le ży 826 sa kra ment cia ła i krwi Pań skiej spra -
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p Numer 1: Powaga Izydora z Decretum Gracjana, Dystynkcja 21, rozdział 1, § 12 (68); reszta
z Hu go na, De sa cra men tis, II,3,12 (PL 176,428 B); nie co ina czej: Iwo, Ser mo 2 (PL 162,518
B-C. – Numer 2 sporządzony z Decretum Gracjana, Dystynkcja 21, rozdział 1, § 12, 11 i 10 (68).
– Nu mer 3: Sło wa Izy do ra z De cretum Gra cja na, Dystynkcja 25, roz dział 1, § 8 (90); resz ta
skró to wo z Hu go na De sa cra men tis, II,3,12 (429 B -C). In ni już za zna czy li, że Mistrz ró żni się
od swych źródeł, dlatego że opuszcza włożenie rąk oraz wezwanie Ducha Świętego. Zobacz:
J. de Ghel linck, Le tra ité de Pier re Lom bard..., w RHE 11(1910)38-44 oraz je go ar ty kuł Pierre
Lombard w DThC, gdzie pisze o tych rozdziałach: „Dystynkcja 24 ... opracowanie symetryczne
długiej rozprawy ... w której prawidłowość systematyczna zna jeden tylko wyjątek ... że porzuca
Gra cja na, gdzie mo wa o wło że niu rąk w świę ce niach kapłań skich: opusz cze nie umyślne czy
przy pad ko we, któ re bę dzie mia ło wiel kie na stęp stwa dla teo lo gii sa kra men tu ka płań stwa”
(XII,2001). – Nu mer 4 wpro wa dza ja sło wa Hu go na (428 B). Co na stę pu je, opie ra się na
wypo wie dziach Gra cja na, Dystynkcja 21, przed roz dzia łem 1 (67). – Nu mer 5 spo rzą dzo ny
ze słów Hu go na (429 A -B oraz D), prócz za koń cze nia, któ re za le ży od zdania Gra cja na,
Dystynkcja 25, roz dział 1, przed § 1 (90).

821 Ety mo lo giae, VII, roz dział 12, n. 20 (PL 82,292).
822 Mdr 4,8-9.
823 Izy dor, Ety mo lo giae, VII, roz dział 12, n. 21: „Dla te go zaś i pre zbi te rzy” itd.; n. 20:

„Stąd i u sta rych” itd.; n. 17: „Ka płan zaś mia no ma” itd.; n. 16: „Bi skup ka pła nem” itd. (PL
82,291 C – 292 A).

824 Dz 8,14-17.
825 Ta ety mo lo gia jest ta kże w Glos sa or di na ria do 2 Krn 4,9: Zbu do wał też dzie dzi niec

ka płań ski: „Ka pła nem bo wiem jest na zy wa ny, po nie waż sa crum du ca tum (świę te pro wa -
dze nie) da je młod szym” (u Mi ko ła ja z Li ry, II, 217 c); lecz nie wąt pli wie Lom bard wziął to
od Gra cja na, Dystynkcja 21, roz dział 1, § 10: „czy li po ła ci nie sa cer dos [czy taj sa cer] dux”
(68). Zobacz J. de Ghel linck, Le tra ité de Pier re Lom bard, itd, 37, przy pis 1.

826 Pseu do -Izy dor, Epi sto la ad Lau de fre dum, n. 9 (PL 83,895 C).



wo wać na oł ta rzu, od ma wiać mo dli twy i da ry [404] Bo że bło go sła wić.” –
Gdy on jest świę co ny,827 na masz cza mu się rę ce, by po jął, że otrzy mał łaskę
kon se kro wa nia i że po wi nien uczyn ki mi ło sier dzia roz cią gać na wszyst kich.
Otrzy mu je też stu łę, któ ra ogar nia oba bo ki, po nie waż po wi nien być zabez -
pie czo ny bro nią spra wie dli wo ści przed prze ciw no ścia mi i po myśl no ścia -
mi.828 Otrzy mu je też kie lich z wi nem i pa te nę z ho stia mi, by przez to
wie dział, że otrzy mał wła dzę ofia ro wa nia Bo gu żertw prze bła gal nych.829

4. To świę ce nie wzię ło po czą tek od sy nów Aaro na. Naj wy ższych bo wiem
ka pła nów i ni ższych usta no wił Bóg przez Mo jże sza, któ ry z przy ka za nia
Boże go 830 na ma ścił Aaro na na naj wy ższe go ka pła na, sy nów zaś je go na
mniej szych ka pła nów. – Chry stus ta kże naj pierw wy brał z uczniów dwuna -
stu, któ rych też na zwał Apo sto ła mi:831 ich urząd peł nią w Ko ście le więk si
ka pła ni; po tem na zna czył Pan i in nych sie dem dzie się ciu dwóch:832

których za da nia w Ko ście le ma ją pre zbi te rzy. Je den zaś wśród Apo sto łów
był pierw szy, Piotr, któ re go za stęp cą i na stęp cą jest Pon ti fex Sum mus
(Kapłan Naj wy ższy):833 dla te go na zy wa się Apo sto li cus (Apo stol ski); zwie
się ta kże Pa pa (Pa pież), mia no wi cie Pa ter Pa trum (Oj ciec Oj ców).

5. Ja ki zaś po wi nien być obie ra ny ka płan, wska zu je Apo stoł pi sząc do
Ty mo te usza,843 gdzie mia nem epi sco pus (bi skup) ozna cza pres by te rum
(kapła na). Tym zaś urzę dem po słu żył się Chry stus, gdy sa me go sie bie na
oł ta rzu krzy ża ofia ro wał, ten sam ka płan i żer twa;835 i gdy po wie cze rzy
chleb i wino w ciało swe i krew [405] przemienił.836 – Oto krótko
wypowia dając się o siedmiu stopniach Kościoła, co do którego należy,
oznajmiliśmy.

Roz dział 12r (142).

1. Dwa tyl ko na zy wa ją się świę te. A cho ciaż wszyst kie są du cho we 
i świę te, ka no ny 837 jed nak dwa tyl ko świę ce nia świę ty mi wy bit nie na zy wać
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827 Tu Mistrz nie idzie za Sta tu ta ec c le siae an ti qua, n. 91: „Gdy pre zbi ter jest świę co ny,
bi skup bło go sła wią cy go, rę kę na gło wie je go trzy ma, ta kże wszy scy pre zbi te rzy, któ rzy są
obec ni, rę ce swo je przy rę ce bi sku pa niech na je go gło wie trzy ma ją” (CCL 148,181; DS 327).

828 Zo bacz 2 Kor 6,7: Przez broń spra wie dli wo ści po pra wi cy i po le wi cy.
829 Zo bacz Lb 5,8.
830 Wj roz dzia ły 28-29.
831 Łk 6,13.
832 Łk 10,1.
833 Zo bacz: M. Mac ca ro ne, „Vi ca rius Chri sti” e „Vi ca rius Pe tri” nel pe rio do pa tri sti co,

w Ri vi sta di sto ria del la Chie sa in Ita lia 2(1948)1-32.
834 I Tm 3,1-7; Tt 1,5-9.
835 Zo bacz Ef 5,2; Hbr 9,11-14. Zo bacz też: Ful gen cjusz, De fi de ad Pe trum, roz dział 2,

n. 22 (PL 65,682 C; CCL 91 A,726).
836 Mt 26,26-28.
r Nu mer 1: z Hu go na, De sa cra men tis, II,3,13 (PL 176,430 A); zo bacz też De cre tum

Gracjana, Dystynkcja 60, rozdział 4 (227). – Numer 2: z § 3 wypowiedzi Gracjana w powyższej
Dystynkcji 21, roz dzia le 1 (67).

837 Ka non 1 Sy no du w Be ne wen cie (1091): Świę ty mi zaś świę ce nia mi zwie my dia ko nat



uzna ją, dia ko na tu mia no wi cie i pre zbi te ra tu, bo tyl ko te dwa czy ta się, 
że miał Ko ściół pier wot ny i tyl ko o tych ma my przy ka za nie Apo sto ła.838

2. Apo sto ło wie bo wie m839 w po szcze gól nych mia stach bi sku pów i pre -
zbi te rów wy świę ci li. Czy ta my też, że le wi ci przez Apo sto łów zo sta li wy świę -
ce ni,840 naj więk szy z nich był świę ty Szcze pan. Sub dia ko nów zaś i ako li tów
z bie giem cza su usta no wił so bie Ko ściół.

Roz dział 13s (143).

1. Co to jest, co tu na zy wa ne jest świę ce niem. Je że li zaś py ta się, co
to jest, co tu na zy wa się świę ce niem, za iste mo żna po wie dzieć, że to jest
pe wien znak, to jest coś świę te go, przez co udzie la ne jest świę ce nie i urząd.
A więc du cho wy cha rak ter, gdzie do ko nu je się roz wój wła dzy, na zy wa ny
jest świę ce niem lub stop niem.

2. I stop nie te na zy wa ne są sa kra men ta mi, po nie waż w ich przy ję ciu
udzie la na jest rzecz świę ta, czy li ła ska, któ rą wy obra ża to, co się tam 
wtedy czy ni.

Roz dział 14 (144).

O na zwach god no ści, al bo urzę du. Są też pew ne in ne na zwy, nie świę -
ceń, lecz god no ści, al bo urzę dów.

[406] Roz dział 15t (145).

O bi sku pie. Na zwą god no ści za ra zem i urzę du jest bi skup. – Izy dor:
„Bi skup stwa 841 zaś na zwa po cho dzi stąd, że ten, kto sta je się bi sku pem
nadzo ru je, peł niąc mia no wi cie tro skę o pod da nych. Po grec ku bo wiem 
sko pe in, po ła ci nie mó wi się in ten de re (pa trzeć). Epi sko poi zaś po grecku,
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i pre zbi te rat. Tyl ko sa me te czy ta się, że miał ko ściół pier wot ny; o nich tyl ko ma my przy ka -
za nie Apo sto ła” (Man si, Con ci lia, 20,738 E; DS 703).

838 O pre zbi te rach: 1 Tm 3,1-7; Tt 1,5-9; o dia ko nach: 1 Tm 3,8-13.
839 Zo bacz Tt 1,5: Zo sta wi łem cię na Kre cie, abyś ...usta no wił po mia stach ka pła nów.
840 Dz 6,5.
s O zna cze niu te go okre śle nia zo bacz: N. M. Häring, Cha rac ter, si gnum und Si gna -

culum. Der Weg von Pe trus Da mia ni bis zur eigen tli chen Auf nah me in die Sa kra men ten -
leh re im 12. Jahr hun dert, w Scho la stik 31(1965)57.

t Roz dzia ły 15-17. Zo bacz: A. M. Land graf, Die Leh re vom Epi sko pat als Or do, 
w Do gmen ge schich te, III -2,277-302; oraz R. P. Sten ger, The Epi sco pa cy as an Or do ac cor -
ding to the me dia eval Ca no ni sts, w Me dia eval Stu dies 28(1967)67-112. – Roz dział 15:
Powa ga Izy do ra z De cre tum Gra cja na, Dystynkcja 21, roz dział 1, § 7 (68). – Roz dział 16,
tamże, § 8. – Roz dział 17. Nu mer 1 spo rzą dzo ny z Dystynkcji 21, roz dział 1, § 1, 2, 6, 4, 
5 (67-68). Nu mer 3: Pierw sza część z § 3 wy po wie dzi Gra cja na przed roz dzia łem 1 (67).
Powa ga Izy do ra, w tym sa mym roz dzia le 1, § 11 (68).

841 Ety mo lo giae, VII, roz dział 12, n. 11-12 (PL 82,291 B -C).



na ła ci nę prze kła da się spe cu la to res (nad zor cy): bo nad zor cą na zy wa ny jest
w Ko ście le prze ło żo ny, dla te go że nad zo ru je i dba o oby cza je i ży cie lu dów
pod so bą po ło żo nych.”

Roz dział 16 (146).

O ar cy ka pła nie. „Ar cy ka pła n842 (pon ti fex) jest wład cą ka pła nów, 
jak by dro gą idą cych za nim. Na zy wa ny jest on też naj wy ższym ka pła nem:
on bo wiem czy ni ka pła na mi i le wi ta mi, on roz po rzą dza wszyst ki mi ko ściel -
ny mi świę ce nia mi.

Roz dział 17 (147).

1. O po dzie lo nym na czte ry czę ści sta nie bi sku pów. – Izy dor: „Stan
zaś bi sku pó w843 jest po dzie lo ny na czte ry czę ści, mia no wi cie na pa triar -
chów, ar cy bi sku pów, me tro po li tów i bi sku pów. – Pa triar cha po grec ku,
prze kła da się: naj wy ższy z oj ców, po nie waż zaj mu je pierw sze, to jest apo -
stol skie miej sce: jak Rzym ski, An tio cheń ski, Alek san dryj ski”; lecz naj wy ższy
ze wszyst kich jest Rzym ski. – Ar cy bi skup, prze ło żo ny bi sku pów: ar chos bo -
wiem na zy wa ny jest prze ło żo ny. – Me tro po li ci zaś są zwa ni od mia ry miast.
Sto ją bo wiem na cze le po szcze gól nych ob sza rów; ich wła dzy i wie dzy pod -
da ni są po zo sta li ka pła ni. Tro ska bo wiem o ca ły ob szar im jest po wie rzo -
na. Wszyst kie zaś wy żej wy mie nio ne sta ny zwą się bi sku pa mi.”

[407] 2. Zau waż, że na zwą ar cy bi sku pów wy da je się ozna czył pry ma -
sów, a me tro po li tów, tych któ rych obec nie zwie my ar cy bi sku pa mi.

3. Ich zaś roz ró żnie nie wy da je się za czerp nię te od po gan, któ rzy swoich
ka pła nów zwa li fla mi nes: jed nych po pro stu fla mi nes (ka pła na mi), in nych
ar chi fla mi nes (ar cy ka pła na mi), in nych pro to fla mi nes (pier wo ka pła na mi).
– Izy dor: „Ka pła ni bo wiem po gan zwa ni by li fla mi nes: któ rzy mie li na gło -
wie na kry cie, w któ rym by ła krót ka ga łąz ka, ma ją ca u gó ry tro chę weł ny;
gdy go z powodu upału nie mogli nosić, zaczęli tylko nitkę wiązać na głowie.
Z go ły mi bo wiem gło wa mi cho dzić im się nie go dzi ło. Stąd od fi lum (nić),
któ rej uży wa li, zo sta li na zwa ni fla mi nes: jak by fi la mi nes. Lecz w dni świą -
tecz ne, zdjąw szy nić, wkła da li na kry cie, dla wznio sło ści ka płań stwa.”

Roz dział 18v (148).

O wiesz czu. – Izy dor: „Wiesz cze 844 od si ły du cha są zwa ni; zna cze nie
te go jest mno gie: ozna cza bo wiem to ka pła na, to pro ro ka, to po etę.
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842 Izy dor, ta mże, n. 13 (291 C).
843 Ety mo lo giae, VII, roz dział 12, n. 4-10 (290 D – 291 B).
v Roz dział 18 z te go sa me go roz dzia łu 1, § 9 (68). – Roz dział 19, nu mer 1: ta mże, § 16

(69); nu mer 2, aż do „po stę po wa ła” z Hu go na, De sa cra men tis, III,3,12 (PL 176,430 A).
844 Izy dor, jak wy żej, n. 15 (291 C).



Roz dział 19 (149).

1. O śpiewaku. „Śpiewakiem zaś zwie się,845 kto zmienia głos w śpiewie.
Są ich dwa ro dza je: in to nu ją cych i wtó ru ją cych. In to nu ją cy, któ ry przo du -
je w śpie wie; wtó ru ją cy, któ ry po tem od po wia da śpie wa jąc. Współ ś pie wa -
kiem zaś zwie się, po nie waż współ brz mi; kto zaś nie współ brz mi ani nie
współ ś pie wa, nie bę dzie współ ś pie wa kiem.”

2. Po krót kim roz pa trze niu te go na le ży na po mnieć słu gi Chry stu sa, 
by jak gó ru ją god no ścią świę ceń, tak przo do wa li świę to ścią ży cia: aby lud
im po wie rzo ny oraz na uczo ny ich kar no ści, wdzięcz nie był im po słusz ny,
a z dnia na dzień po stę po wał na śla do wa niem tych, od któ rych przyj mu je
Bo skie sa kra men ty i słu cha uro czy stych Mszy.

[408] 3. Na zy wa się zaś mis sa (wy sła na),846 al bo po nie waż wy sła na
zosta ła żer twa, któ rej wspo mnie nie do ko nu je się w tym na bo żeń stwie, 
i dla te go mó wi się: Ite mis sa est, to zna czy idź cie za żer twą, któ ra zo sta ła
do nie ba wy sła na, dą żąc za nią; al bo po nie waż przy szedł nie biań ski Mis sus
(Wy słan nik), aby kon se kro wać cia ło pań skie, przez któ re go żer tr wa za no -
szona jest na oł tarz nie biań ski; dla te go mó wi się Mis sa est (zo sta ła wy sła na).

DYS TYNK CJA XXVx

Roz dział 1 (150).

1. O wy świę co nych przez błęd no wier ców. Zwy kło się py tać, czy błęd -
no wier cy od dzie le ni od Ko ścio ła i po tę pie ni mo gą udzie lać świę ceń
wyższych i czy przez nich wy świę ce ni, wra ca ją cy do jed no ści Ko ścio ła,
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845 Ta mże, n. 26-28 (292 C – 293 A).
846 O tym wy żej, Dys tynk cja 13, roz dział 1, n. 4; źró dła obu tych miejsc nam ucho dzą. 

U Hugona, De sacramentis, II,8,14 (PL 176,472 A-C), jest: „Missa est hostia” (Wysłana jest żertwa).
x Roz dział 1. Zo bacz: L. Sal tet, Les réor di na tions, Pa ris 1907; oraz E. Amann, ar ty kuł:

Réordinations, w DThC XIII,2385-2431, zwłaszcza 2424-2428. – Numer 1: Zagadnienie przed-
ło żo ne jak by sło wa mi Hu go na, De sa cra men tis, II,10,3 (PL 176,477 D – 478 A). – Numer 2:
Jak oznaj mia ru bry ka, pierw sza po wa ga wzię ta jest z De cre tum Gra cja na, C. 1, zagadnienie 1.
roz dział 73 (384); po tem roz dział 17 i 18 (363); owa Grze go rza ta mże z roz dzia łu 72 (383)
oraz z wy po wie dzi po roz dzia le 74 (384). – Nu mer 3: za czerp nię ty z roz dzia łu 70, § 1 (382-
383). – Nu mer 4: pierw sza po wa ga spo rzą dzo na z tej sa mej wy po wie dzi (384) oraz z roz dzia -
łu 61 (381); dru ga z roz dzia łu 62; trze cia sta no wi po czą tek roz dzia łu 63. – Nu mer 5: pierw sza
Le ona, z roz dzia łu 68 (382); dru ga z na stęp ne go roz dzia łu 69. – Nu mer 6: wzię ty z za koń cze -
nia Gra cja na w tej sa mej wy po wie dzi: „ja sne, że sa kra men ty ko ściel ne po za chrztem przez
błęd no wier ców udzie la ne być nie mo gą” (384). – Nu mer 7: zo bacz wy po wiedź przed roz dzia -
łem 97 (392) oraz sło wa Hu go na, De sa cra men tis, II,10,3 (PL 176,478 C – 479 B). – Nu mer 8:
z wy mie nio ne go już roz dzia łu 97, § 1-3 (393); ru bry ka jak w wy da niu Rzym skim. – Nu mer 9:
ta mże, § 6-8 (394). – Nu mer 10-11: Te dwie po wa gi, któ rych nie przy ta cza Gra cjan, znaj du -
ją się w Pa nor mia Iwo na, III,78 oraz 76 (PL 161,1147); lecz dla ró żnej po sta ci wzię te są 
tu za pew ne z nie zna ne go źró dła. – Nu mer 12 opar ty czę ścio wo na sło wach Gra cja na po roz -



powin ni być na no wo świę ce ni. – To za gad nie nie wi kła ją nie mal nie do
roz wią za nia sło wa dok to rów, któ rzy zda ją się bar dzo nie zga dzać.

2. Nie któ rzy bo wiem zda ją się prze ka zy wać, że błęd no wier cy nie mo gą
udzie lać wy ższych świę ceń, a ci, któ rzy przez nich zo sta li wy świę ce ni, wy -
da je się, że nie otrzy ma li ła ski. – Ca pi tu lum VII. Po wia da bo wiem In no -
cen ty,847 że „Arian du chow nych nie wy da je się, iż na le ży przyj mo wać 
z czy jąś god no ścią ka płań stwa lub dia ko na tu”; im „tyl ko chrzest do pusz cza
wa żny, któ ry otrzy mu je się w imię Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go”. Mó wi
bo wiem,848 że oni nie mo gą udzie lać Du cha Świę te go, któ re go utra ci li; oraz,
że „wy świę ce ni przez błęd no wier ców ma ją gło wę zra - [409] nio ną”, a „ten,
któ ry za szczyt utra cił, za szczy tu dać nie mo że; i że on nic nie otrzy mał, bo
w da ją cym nie by ło ni cze go, co by on mógł otrzy mać.” Prze ka zu je też,849

że „przy cho dzą cym od błęd no wier ców na le ży przez wło że nie rąk tyl ko
świec kiej udzie lać ko mu nii, a ni ko go z nich na wet na ni kły za szczyt du -
chow ny nie do bie rać.” – Grze gorz w IV księ dze Dia lo go rum. Rów nież
Grze gorz mó wi,850 że kon se kra cja Arian jest świę to kradz ka, gdy z ich rąk
przyj mo wa na jest ko mu nia.

3. Cy prian Mę czen nik w Epi sto la con tra ha ere ti cos. Ta kże Cy prian
rze cze:851 iż „wszyst ko, co kol wiek czy nią błęd no wier cy, jest cie le sne, puste”
i świę to krad cze, a ich „oł ta rze błęd ne i nie do zwo lo ne, ka płań stwo i ofia ry
świę to krad cze”; oni „na spo sób małp, któ re cho ciaż nie są ludź mi, na śla -
du ją po stać ludz ką, ob li cze Ko ścio ła ka to lic kie go i wła dzę so bie rosz czą,
cho ciaż oni nie są w Ko ście le”; a bę dąc świę to krad czy, „spra wu ją ka płań -
stwo i sta wia ją oł tarz, mi mo że ofia ra nie mo że być zło żo na tam, gdzie nie
ma Du cha Świę te go; a Pan te mu nie po ma ga przez proś by i mo dli twy tego,
kto sam Bo ga ob ra ził.”
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dzia le 97 (395). – Nu mer 13 w pe wien spo sób opie ra się na tej samej wy po wie dzi Gra cja na,
§ 2-4. – Nu mer 14: też tak sa mo, aż do pew nych słów w § 5 (395). – Nu mer 15: praw do po -
dob nie przed sta wia po gląd Gra cja na, któ re go sło wa w § 5 i 7 do słow nie tu są przy to czo ne. –
Nu mer 16: zno wu opie ra się na wy po wie dziach Gra cjana w § 3-4 (395).

847 In no cen ty I, Epi sto la 24 (ad Ale xan drum An tio che num epi sco pum), roz dział 3 (PL
20,549 A – 550 A). O na uce pa pie ża In no cen te go zo bacz: O. Vi ghe tii, I Sa cra men ti del la
pe ni ten za e dell’or di ne nel la dot tri na giu ri di ca di S. In no cen zo I (401-417), część III:
„Świę ce nia błęd no wier ców” w Mi scel la nea Fran ce sca na 52(1952)104-111.

848 Ta mże (550 A).
849 Ta mże, roz dział 4 (531 A -B).
850 Ra czej w księ dze III, roz dział 31 (PL 77,292 A).
851 Roz dział ze bra ny (twier dzą Ko rek to rzy Gra cja na; ni żej) z ró żnych miejsc li stów świę -

te go Cy pria na. Mia no wi cie z Epi sto la 70 (ad Ia nu arium), n. 3: „że by sko ro wszyst ko u nich
jest puste i błędne, nic z tego, co oni czynią nie musiało być przez nas uznawane” (PL 3,1043
B; CSEL 3-I,769n); z Epi sto la 69 (ad Ma gnum), n. 1: „błęd ne oł ta rze i nie god ne ka płań -
stwo a ofia ry świę to krad cze” (PL 3,1139 A; CSEL 3-I,750): z Epistola 73 (ad Iubaianum et
episc. Numidiae), n. 2: „Nowacjan zwyczajem małp, które chociaż ludźmi ... w kościele nie są
... ustawić ołtarz ... usiłuje” (PL 3,1111 A -B; CSEL 3-I,779n); i z Epi sto la 64 (ad Epic te tum),
n. 4: „kie dy na wet ofia ra nie mo że tam być uświęco na, gdzie nie ma Du cha Świę te go, ani
komuś ... kto Pa na sam ob ra ził” (PL 4,392 A; Epi sto la 65 w CSEL 3-I,725).



4. Hie ro nim, Su per Ag ga eum. Ta kże Hie ro nim twier dzi,852 że wszyst -
ko, co ofia ro wa ne przez błęd no wier ców „spla mio ne jest w oczach Pa na:
po nie waż choć wy da ją się świę te z wy glą du, jed nak sko ro zo sta ły do tknię -
te przez te go, kto jest zma za ny, wszyst kie są zma za ne.” – Te nże, Su per
Amos. Te nże:853 „Bóg nie na wi dzi ofiar błęd no wier ców i od rzu ca od sie bie,
a ile kroć w je go imię by li by ze bra ni, brzy dzi się ich wo nią i za ty ka swe
nozdrza.” – Te nże, Su per Osee. Te nże:854 „Oni ofia ru ją chleb świę to -
kradzki” itd.

[410] 5. Le on, Ad Ana to lium, Con stan ti no po li ta num Epi sco pum.
Le on ta kże świad czy:855 „po za Ko ścio łem nie ma ani wa żne go ka płań stwa,
ani praw dzi wych ofiar.” – Te nże, Le oni Au gu sto. Te nże rów nież mówi:856

„przez okrut ny nie ro zum w Alek san dryj skiej sto li cy, zga sło świa tło wszyst -
kich sa kra men tów. Usta ło skła da nie ofia ry, za bra kło świę ce nia krzy żma, 
a wszyst kie ta jem ni ce umknę ły sprzed oj co bój czych rąk nie zbo żnych.”

6. Ty mi i in ny mi świa dec twa mi wy da je się uza sad nio ne, że sa kra men ty
ko ściel ne, zwłasz cza cia ła i krwi, ka płań stwa, bierz mo wa nia, nie mo gą być
udzie la ne przez błęd no wier ców.

7. Przed kła da po wa gi, któ re zda ją się po wy ższym prze czyć. Na od -
wrót zaś nie któ rzy zda ją się my śleć, że przez błęd no wier ców, na wet od cię -
tych, wy ższe świę ce nia, tak jak i chrzest, mo gą być udzie la ne; i że wra ca ją cy
od błęd no wier ców, któ rzy tam zo sta li wy świę ce ni i ochrzcze ni, nie po win -
ni być po now nie świę ce ni tak jak i nie chrzcze ni.

8. Au gu styn, w dru giej księ dze Con tra epi sto lam Par me nia ni.
Dlate go Au gu sty n857 o błęd no wier cach na wet po tę pio nych: „Co nie któ rzy
mówią: «Chrztu, któ ry przy jął, nie tra ci, kto od cho dzi od Ko ścio ła, traci
pra wo da wa nia te go, co otrzy mał», na wie le spo so bów oka zu je się, że mówi
się na pró żno. Po pierw sze, po nie waż nie uka zu je się żad na przy czy na,
dlacze go ten, kto nie mo że utra cić te go chrztu, mógł by utra cić pra wo udzie -
la nia. Oba bo wiem są sa kra men tem, i w pew nej kon se kra cji oba są czło -
wie ko wi da wa ne: ten, gdy jest chrzczo ny, a tam ten gdy jest świę co ny.
Dla te go w Ka to lic kim nie wol no obu po wta rzać. Bo je śli kie dyś z tam tej
stro ny przy cho dzą cy, na wet prze ło że ni, dla do bra po ko ju, po napra wie
błędu od szcze pień stwa, zo sta li przy ję ci; i gdy wy da ło się, że trze ba, aby peł -
ni li te sa me urzę dy, któ re speł nia li, nie by li po now nie świę ce ni, lecz jak
chrzest w nich, tak i świę ce nia po zo sta ły nie na ru szo ne. Bo błąd był w od -
cię ciu i zo stał na pra wio ny jed no ścią po ko ju; a nie w sa kra men tach, któ re,
gdzie kol wiek są, te sa me są. A gdy te mu Ko ścio ło wi wy da je się, że trze ba,
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852 In Ag ga eum 2,15 (Pl 25[1845]1409 D).
853 In Amos 5,22 (PL 25,1053 D).
854 In Osee 6,7 (PL 25,870 A).
855 Epi sto la 80, roz dział 2 (PL 54,914 B).
856 Epi sto la 156, n. 5 (PL 54,1131 A).
857 Roz dział 13, n. 28 (PL 43,70n; CSEL 51,79n).



by ich prze ło że ni, przy cho dzą cy do wspól no ty ka to lic kiej, za szczy tów
swoich tu nie speł nia li, [411] jed nak te sa kra men ty świę ceń nie są im
odbie rane, lecz na nich po zo sta ją. Dla te go nie na kła da się im rę ki, nie by
człowie ko wi, lecz te mu sa kra men to wi nie sta ła się krzyw da. Jak zaś 
w chrzcie jest, że przez nich mo że być udzie la ny, tak w świę ce niach jest
pra wo udzie la nia: oba jed nak na swo ją zgubę. Lecz czym in nym jest nie
mieć, czym in nym mieć zgub nie, czym in nym mieć zba wien nie.” 

9. Te nże:858 „O tych, któ rzy od jed no ści Ko ścio ła są od dzie le ni, nie ma
już py ta nia, czy ma ją i mo gą udzie lać; lecz zgub nie ma ją i zgub nie udzie -
lają, po nie waż są po za wę złem jed no ści.859 Ani jed ne mu, ani dru gie mu
sakra men to wi, nie na le ży wy rzą dzać krzyw dy. Jak nie słusz nie ma, kto od -
cho dzi od jed no ści, lecz jed nak ma, i dla te go wra ca ją ce mu nie udziela się;
tak rów nież nie słusz nie udzie la, kto od jed no ści od cho dzi, lecz jed nak
udzie la; i dla te go kto odeń przyj mu je, przy cho dzą ce mu do jed no ści nie
po wta rza się.”

10. Te nże w księ dze II De uni co ba pti smo. Te nże:860 „Czym in nym
jest nie mieć cze goś, czym in nym jest bez praw nie mieć, al bo nie god nie
przy własz czać. Nie dla te go więc nie są sa kra men ta mi Chry stu sa i Ko ścio ła,
ponieważ niegodziwie nimi się posługują, nie tylko błędnowiercy, lecz
także wszy scy nie zbo żni; lecz ich na le ży upo mi nać i ka rać, a je uzna wać 
i czcić.”

11. Grze gorz: Io an ni Ra ven na ti epi sco po. Ta kże Grze gorz:861 „Co
mó wi cie, że by wy świę ce ni zno wu by li świę ce ni, jest bar dzo śmiesz ne. 
Jak bo wiem raz ochrzczo ny, nie po wi nien być chrzczo ny po now nie; tak
kto raz zo stał kon se kro wa ny, w tym sa mym świę ce niu nie mo że być kon -
se kro wa ny po now nie.”

12. Ty mi i in ny mi po wa ga mi wy da je się po twier dzo ne, że we wszyst kich
nie zbo żnych, ta kże w błęd no wier cach od cię tych i po tę pio nych, trwa ją sa -
kra men ty Chry stu sa z pra wem udzie la nia. Mo gą bo wiem udzie lać, lecz
zgub nie; a któ rym udzie li li, nie na le ży po now nie świę cić. To po wy ższym
zda je się wprost sprze ci wiać.

13. Roz strzy gnię cie po wy ższej sprzecz no ści po wag. To zaś nie którzy
tak roz strzy ga ją. Mó wią bo wiem, że błęd no wier cy przy jąw szy ka płań skie,
al bo [412] bi sku pie na masz cze nie, od cho dząc od Ko ścio ła, za cho wu ją
wpraw dzie pra wo udzie la nia chrztu, lecz nie ma ją wła dzy udzie la nia 
wy ższych świę ceń, al bo kon se kro wa nia cia ła pań skie go, od kąd zo sta li od -
cię ci i po tę pie ni przez Ko ściół; tak jak zło żo ny z urzę du bi skup nie ma
władzy udzie la nia wy ższych świę ceń, wła dzy jed nak chrzcze nia nie utra cił.
– Augu styn jed nak mó wi, że my ślą, iż to zo sta ło po wie dzia ne o błęd no -
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858 Roz dział 13, n. 30 (72; 81n).
859 Zo bacz Ef 4,3: Sta ra jąc się za cho wać jed ność du cha w związ ce po ko ju.
860 De bap ti smo con tra Do na ti stas, III, roz dział 10, n. 13 (PL 43,144; CSEL 51,205).
861 Re gi strum epi sto la rum, II, list 46 [MGH II,45] (PL 77,585 A).



wier cach, któ rzy nie wy ro kiem Ko ścio ła, lecz prze wrot no ścią swe go my śle -
nia od praw dy wia ry i jed no ści na uki zo sta li od dzie le ni: któ rzy cho ciaż ta -
cy są, ma ją jed nak pra wo udzie la nia świę ceń i kon se kro wan ia. A któ rzy
przez nich są świę ce ni, przed jaw nym od cię ciem, na wet je że li z ni mi otwar -
cie wy szli i wy ro kiem Ko ścio ła zo sta li po tę pie ni, jed nak je że li wró cą, nie
na leży ich po now nie świę cić. I gdzie kol wiek czy ta się o wy świę co nych
przez błęd no wier ców, że z za cho wa niem tych świę ceń mo gą po słu gi wać,
al bo po now nie nie trze ba ich świę cić, po wia da ją, że brać trze ba o ta kich.
Bo od kąd zo sta li od cię ci i po tę pie ni są dem Ko ścio ła, twier dzą, że pra wo
udzie la nia świę ceń i kon se kro wa nia zo sta ło im ode bra ne, jak zło żo nym 
z urzę du lub wy klę tym.

14. Ina czej. In ni zaś mó wią, że sa kra men ty udzie la ne we dług for my
Kościo ła przez he re ty ków na wet od cię tych, są praw dzi we i wa żne, po nie -
waż od cho dząc od Ko ścio ła nie stra ci li pra wa udzie la nia i kon se kro wa nia;
a któ rzy tak przez błęd no wier ców są świę ce ni, gdy wra ca ją, nie mu szą być
po now nie świę ce ni. Co zaś przez błęd no wier ców ina czej niż w Ko ście le 
się do ko nu je, jest błęd ne i pu ste; a któ rzy przez ta kich są świę ce ni, nie
urząd, lecz ra nę do sta ją. I zgod nie z tą ró żni cą, roz ma icie o tym mó wią
dokto rzy.

15. Rów nież ina czej. Nie któ rzy zaś po wia da ją,862 że te sa kra men ty mo -
gą być udzie la ne przez błęd no wier ców od cię tych, któ re przez ka to li ków,
je że li przez nich za cho wa na jest for ma Ko ścio ła; a przez nich udzie lo ne 
są praw dzi we i wa żne sa me w so bie, co zaś do skut ków są błęd ne i pu ste 
i w tych, któ rzy źle udzie la ją i w tych, któ rzy źle przyj mu ją. Dla te go błęd ne
i pu ste, po nie waż nie udzie la ją te go, co obie cu ją i co wie rzy się, iż udzie -
la ją. Mó wi się też, że po win ny być po tę pio ne, po nie waż nie god nie da ją -
cym lub przyj mu ją cym są ku są do wi.863 Mó wi się, że są zma za ne, nie sa me
w so bie, lecz dla nie god ne go udzie la nia błęd no wier ców. Dla te go Grze -
[413] go rz864 ko mu nię Ariu sza zwie prze kleń stwem, a In no cen ty 865 świę -
ce nia Bo no zju sza po tę pie niem: nie że ta kie są sa me w so bie, lecz po nie -
waż źle udzie la ją cych, al bo przyj mu ją cych, ta ki mi czy ni; jak rów nież
Hie ro ni m866 na zy wa ich ofia ry „chle bem pła czu”, nie sa me w so bie, lecz co
do skut ku.
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862 Al ger z Liége, De mi se ri cor dia et iu sti tia, III,50 i 54 (PL 180,954 C -D oraz 956 B -D);
i De sa cra men to, III, roz dział 12 (PL 180,846 B – 8476 C).

863 Zo bacz: 1 Kor 11,29 i 34.
864 Zo bacz wy żej, roz dział 1, na koń cu nu me ru 2.
865 In no cen ty I, Epi sto la 17, roz dział 3, n. 7: „Z pew no ścią, po nie waż cze go nie miał,

dać nie mógł, po tę pie nie mia no wi cie, któ re miał, przez prze wrot ne wło że nie rę ki dał; a kto
stał się współ uczest ni kiem po tę pie nia, ja kim spo so bem ma przy jąć za szczyt, nie mo gę
znaleźć” (PL 20,531 A).

866 Su per Osee (ru bry ka) 9,4: „Chle bem pła czu mo że my na zwać śmier cio no śne sło wa ...
ten chleb nie wcho dzi do do mu Bo że go. Sy no dzi ki bo wiem błęd no wier ców nie na zy wa ją
się do ma mi Bo ży mi, lecz ja ski nia mi zbój ców” (PL 25[1845]892 B).



16. Ina czej. Nie któ rzy zaś prze ka zu ją, że ci błęd no wier cy, któ rzy w Ko -
ściele zostali wyświęceni, prawo udzielania święceń i konsekrowania, nawet
gdy zo sta li od dzie le ni, po sia da ją; któ rzy zaś w od szcze pień stwie albo błęd -
no wier stwie bę dąc, al bo przez nich wy świę ce ni i na masz cze ni zo sta li, nie
ma ją te go pra wa; i dla te go gdy chcą świę cić, ra czej za da ją ra nę, niż udzie -
la ją ła ski.

Roz dział 2y (151).

O sy mo nii. – Skąd na zwa i co to jest sy mo nia. Nie na le ży wąt pić,
że świę to kup cy są błęd no wier ca mi, któ rzy jed nak przed wy ro kiem zło że -
nia z urzę du i świę cą i kon se kru ją. A cho ciaż ści śle na zy wa ni są świę to -
kup ca mi ci, któ rzy na wzór Szy mo na Ma ga,867 bez cen ną ła skę za za pła-
tą chcą wy na jąć; a ci, któ rzy za świę tą słu żbę bio rą za pła tę na spo sób 
Gie zy ego,868 po win ni być zwa ni Gie zy ta mi; jed nak wszy scy, i da ją cy i bio -
rą cy, zwa ni są świę to kup ca mi oraz jed ni i dru dzy tym sa mym wy ro kiem
są oba la ni.

Roz dział 3z (152).

O tych, któ rzy świa do mie, al bo nie świa do mie, świę ce ni są przez
świę to kup ców. Jest jed nak ró żni ca mię dzy ty mi, któ rzy świę ce ni są przez
świę to kup ców świa do mie, a ty mi, któ rzy nie świa do mie. – Ur - [414] ban
Pa pież: „Któ rzy bo wiem świa do mie po zwo li li się kon se kro wać przez świę -
to kup ców, a ra czej eks se kro wać, tych kon se kra cja jest cał ko wi cie nie wa -
żna. Któ rzy zaś świę ce ni są przez świę to kup ców, o któ rych gdy są świę ce ni
nie wie dzą, że są świę to kup ca mi, któ rzy wte dy uwa ża ni są też za ka to li ków,
tych świę ce nie mi ło sier nie się pod trzy mu je.

Roz dział 4a (153).

O tych, któ rzy mó wią, że ku pu ją cie le sne a nie du cho we. – Pas -
chazjusz Papież: „Jeżeli zaś którzyś zarzuciliby,869 że nie kupują konsekracji,
lecz sa me rze czy, któ re wy ni ka ją z kon se kra cji, do wo dzą, że są cał kiem 
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y Ty tuł już u Hu go na, De sa cra men tis, II,10,1: Skąd na zwa i co to jest sy mo nia (PL
176,477 C); skąd też tu pew ne sło wa z roz dzia łu 2.

867 Zo bacz: Dz 8,18-24.
868 Zo bacz: 4 Krl 5,20-27.
z Ty tuł, czy li za gad nie nie, pod su wa Hu gon, II,10,3 (478 C); po wa ga spo rzą dzo na 

z De cre tum Gra cja na, C. 1, zagadnienie 1, roz dział 108 (400n).
a Za gad nie nie zno wu znaj du je się w ty tu le Hu go na; po wa ga, czy li od po wiedź przy sto -

so wa na jest z De cre tum Gra cja na, C. 1, za gad nie nie 3, roz dział 7 (413).
869 W rze czy wi sto ści Pas cha lis I, Epi sto la 5 (ad Ar chie pi sco pum Me dio la nen sem) (PL

102,1092 A -B); zo bacz jed nak P. F. Kehr, Ita lia Pon ti fi cia VI -1,38, n. 51, gdzie za prze czona
jest au ten tycz ność; pi sał pe wien mnich, Gwi don.



bez ro zum ni. Kto bo wiem sprze da je jed no z tych, bez któ re go dru gie go nie
ma, ani jed ne go ani dru gie go sprze dać nie za nie dbu je.

Roz dział 5b (154).

Po dział świę to kup ców. Świę to kup cze go zaś błęd no wier stwa trój -
częścio wy jest po dział. Jed ni bo wiem świę to kup czo przez świę to kup-
ców są świę ce ni, in ni świę to kup czo przez nie świę to kup ców, jesz cze in ni
nie świętokupczo przez świętokupców. – Papież Mikołaj. Stąd Papież
Mikołaj:870 „Usta no wi li śmy de kret o trój czę ścio wym świę to kup czym błęd -
no wier stwie, to jest o świętokupcach świętokupczo święcących albo
święconych, i o święto kup cach świę to kup czo przez nie świę to kup ców, oraz
o świę to kup cach nie świę to kup czo przez świę to kup ców. Świę to kup cy świę -
to kup czo wy świę ce ni al bo świę cą cy zgod nie z ka no na mi niech z wła sne go
stop nia spad ną. Świę to kup cy ta kże świę to kup czo przez nie świę to kup ców
wy świę ce ni, podob nie niech zo sta ną zło że ni z urzę du. Świę to kup com zaś
nie świę to kup czo przez świę to kup ców wy świę co nym po zwa la my mi ło sier -
nie przez wło że nie rąk zgod nie z po trze bą cza su po zo stać na urzę dzie.” –
Co na le ży po jąć o tych, któ rzy świę ce ni są przez świę to kup ców, nie wie -
dząc, że oni są świę to kup ca mi. Tych świę to kup ca mi czy ni nie wi na prze -
stęp stwa, lecz świę ce nie przez świę to kup cę.

[415] Roz dział 6c (155).

O tych, któ rzy pod przy mu sem świę ce ni są przez świę to kup ców
al bo przez błęd no wier ców. – Pa pież Alek san der. Po dob nie gdy Alek -
san der po sta na wia,871 że świę to kup ców „trze ba cał ko wi cie wy kląć i zło -
żyć”, do myśl ne jest: Je że li ktoś nie zo stał po cią gnię ty prze mo cą. O tych
bo wiem i o wy świę co nych pod przy mu sem przez ja kich kol wiek błęd no -
wier ców Inno cen ty 872 po wia da, że „mo gą mieć ja kiś po zór uspra wie dli -
wie nia, je że li za raz od stę pu ją od nich i wy rze ka ją się ich bar dzo złe go
sy no dzi ku.”
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b Trzy ro dza je sy mo nii, w wy po wie dziach Gra cja na przed sło wa mi Mi ko ła ja w C. 1,
zagad nie nie 1, roz dział 107 (400). Za koń cze nie rów nież jest Gra cja na, po roz dzia le 107.

870 Mi ko łaj II, De cre tum con tra si mo nia cos na mniej szym sy no dzie La te rań skim (kwie -
cień 1060), n. 5 (L. We iland, Con sti tu tio nes et Ac ta pu bli ca, MGH Le gum IV, t. 1, 550n; 
I. Man si, Con ci lia, 19,899; DS 694).

c De kret Alek san dra w De cre tum Gra cja na, C. 1, za gad nie nie 1, roz dział 110 (401); 
co na stę pu je, za czerp nię te jest z wy po wie dzi Gra cja na po roz dzia le 110 oraz z de kre tu 
In no cen te go w roz dzia le 111.

871 Na Sy no dzie La te rań skim (1063), gdzie w pierw szym roz dzia le Pa pież Alek san der II
po wta rza sło wa swe go po przed ni ka (I. Man si, Con ci lia, XIX,1023 E – 1024 D; DS 691).

872 Innocenty I, Epistola 17 (ad Rufum aliosque episcopos Macedoniae), rozdział 5, n. 12
(PL 20,534).



Roz dział 7d (156).

O wie ku świę co nych Pa pież Mi ko łaj tak po sta na wia:873 „Świę te, po -
wia da, ka no ny po sta no wi ły, by sub dia kon nie był świę co ny przed czter -
nastu la ta mi, ani dia kon przed dwu dzie stu pię ciu, ani ka płan przed
trzy dzie stu. Po tem, je że li był by god ny, mo że być wy bra ny na bi sku pa. Co 
i my rów nież ma my roz kaz za cho wy wać.” – Fa bian. Ta kże Fa bian:874 „Je żeli
ktoś trzy - [416] dzie stu lat wie ku nie do peł nił, w ża den spo sób niech nie
bę dzie świę co ny na ka pła na, na wet je że li bar dzo jest god ny: po nie waż 
i sam Pan trzy dzie sto let ni zo stał ochrzczo ny,875 i tak za czął na uczać.”

DYS TYNK CJA XXVIe

Roz dział 1f (157).

1. O sa kra men cie ma łżeń stwa: uka za ne je go usta no wie nie i przy -
czyna. Podczas gdy inne sakramenty wzięły początek po grzechu i z powodu
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d Tych dwóch de kre tów brak w De cre tum Gra cja na. Cho ciaż znaj du ją się w Pa nor mia
Iwo na, III, Roz dzia ły 32 i 29 (PL 161,1135 D; 1136 D – 1137 A), nie wy ni ka stąd, iż ten zbiór
pra wa Mistrz miał w rę kach. Dru gi bo wiem za war ty jest pod imie niem Fa bia na w zbio rze Świę -
tej Ge no we fy (rkp Pa ryż, S. Ge nov. 166, kar ta 80v); a nie mal do słow nie w Col lec tio in V li bris,
I, ka non C, gdzie przy pi sa ny jest Sy no do wi w Neo ce za rei (CCL, CM VI,75-76); dla te go praw -
do po dob nie oba znaj do wa ły się w ja kimś zbio rze jesz cze nie roz po zna nym. – Do dzie jów za -
gad nie nia mo żna do pi sać dwa ka no ny Sy no du Aga teń skie go ro ku 506, mia no wi cie n. 16:
„Biskup zaś święceń diakonatu młodszym od dwudziestu pięciu lat w ogóle niech nie udziela...”;
oraz n. 17: „Ka pła na zaś, al bo bi sku pa, przed trzy dzie stu la ty ... ża den z me tro po li tów niech
nie ośmie la się świę cić...” (CCL 148,201). Z sy no du zaś w Ar les (524) za Świę te go Ce za re go,
można wywnioskować, że tego rodzaju prawodawstwo opiera się na „statutach dawnych ojców”
o świę ce niu du chow nych (CCL 148 A,43). Zo bacz ta kże Św. Ce za re go, Ser mo I, n. 14, o tym
„zba wien nym zwy cza ju” (CCL 103.10-11). W rze czy wi sto ści przy kła dy znaj du ją się w artyku -
łach afry kań skich; na przy kład w Bre via rium Hip po nen se (Ro ku Pań skie go 397-401): „By przed
25 la ty ani du chow ni nie by li świę ce ni, ani dzie wi ce nie by ły kon se kro wa ne” (CCL 149,33); 
że przez du chow nych poj mu je się zwłasz ca dia ko nów, wy ni ka ze spra wy Apia riu sza (roz dział
419-424); „Aby przed dwu dzie stu la ta mi wie ku [tak!] dia ko ni nie by li świę ce ni” (ta mże 139).

873 Nie znaj du je się w de kre tach al bo in nych pi smach Mi ko ła ja I (858-867).
874 Roz dział nie praw dzi wy. Przed Gra cja nem, któ ry roz dział ten przy pi su je pa pie żo wi

Bo ni fa ce mu, Dys tynk cja 77, roz dział 1 (275) po zo sta li zbie ra cze (jak za zna cza E. Fried berg)
przy ta cza ją z de kre tów Fa bia na. Skąd więc Mistrz wziął ten 7 roz dział, nie wie my.

875 Zo bacz: Łk 3,21-23.
e Dys tynk cje 26-42. Zo bacz pier wot ny trak tat Mi strza De co niu gio w Glos sa na 1 Kor

7,1 (PL 191,1585 D – 1587 B; oraz wy żej, we wstę pie te go to mu); roz pra wa ta czę ścio wo
opie ra się na tym De sa cra men to co niu gii Wal te ra z Mau re ta nii, któ ry wnet do łą czo ny został
do Sum ma sen ten tia rum ja ko księ ga VII (PL 176,153 C – 174 A). Zo bacz: H. We iswe iler, 
La „Sum ma sen ten tia rum” so ur ce de Pier re Lom bard, w Re cher ches de théolo gie an cien -
ne et médie va le 6(1934)177-183; oraz L. Ott, Wal ter von Mor ta gne und Pe trus Lom bar dus
in ih rem Verhältnis zu einan der, w Mélan ges J. de Ghel linck, II,652-697. Stąd ni żej przy ta -
cza się ja ko część Sum ma sen ten tia rum. Zo bacz: wstęp do to mu I, s. [82*], [85*].

f Dys tynk cja 26, roz dział 1, n. 1: Sło wa są Hu go na ze Św. Wik to ra, De sa cra men tis,



grze chu, sa kra ment ma żeń stwa czy ta się, że usta no wio ny zo stał przez Pana
na wet przed grze chem, jed nak nie ja ko le kar stwo, lecz ja ko obo wią zek.

2. Oznaj mia bo wiem Pi smo Świę te w Księ dze Ro dza ju,876 że po przy -
pusz cze niu snu na Ada ma i wy ję ciu jed ne go że bra z nie go i zbu do wa niu 
z nie go nie wia sty, mąż poj mu jąc w du chu do ja kie go ob co wa nia nie wia sta
zo sta ła uczy nio na, w unie sie niu pro ro czo po wie dział: To te raz kość z kości
mo ich i cia ło z cia ła me go; prze to opu ści czło wiek oj ca swe go i mat kę, 
a przy łą czy się do żo ny swej, i bę dą dwo je w jed nym cie le.

[417] Roz dział 2g (158)

1. O dwu krot nym usta no wie niu ma łżeń stwa. Usta no wie nie zaś
małżeń stwa by ło dwu krot ne. Pierw sze do ko na ne zo sta ło przed grze chem
ja ko obo wią zek w ra ju, gdzie by ło by ło że nie po ka la ne i ma łżeń stwo we
czci,877 z któ re go po czy na li by bez żą dzy, ro dzi li bez bo le ści; dru gie do ko -
na ne po za ra jem po grze chu ja ko le kar stwo, dla uni ka nia nie do zwo lo ne -
go po ru sze nia. Pierw sze, by na tu ra się mno ży ła, dru gie, by na tu ra zo sta ła
wy ję ta, a wa da po wścią gnię ta. Bo i przed grze chem rzekł Bóg:878 Ro śnij cie
i mnó żcie się, i po grze chu,879 po po chło nię ciu nie mal wszyst kich lu dzi
przez po top. 

2. Au gu styn, Su per Ge ne sim. Że zaś przed grze chem ma łżeń stwo usta -
no wio ne zo sta ło ja ko obo wią zek, po grze chu zaś da ne ja ko le kar stwo,
świad czy Au gu styn mó wiąc:880 – W księ dze De nup tiis et con cu pi scen -
tiis: „Sła bo ść881 bo wiem nie po wścią gli wo ści”, któ ra jest w cie le umar łym
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II,11,1 (PL 176,479 D – 480 D). – Nu mer 2 spo rzą dzo ny z Księgi Rodzaju (o tym zo bacz
Księ ga II, Dystynk cja 18, roz dzia ły 1-3), po tem ze słów Hu go na, roz dział 2 (481 A) i Summa
sen ten tia rum, VII, roz dział 1 (153 D), skąd „w unie sie niu pro ro czo”.

876 Rdz 2,23-24.
g Nu mer 1: zmie sza ny ze słów Hu go na, roz dział 3 (481 B -C) oraz Gra cja na, De cre tum,

C. 32, za gad nie nie 2, wy po wiedź po roz dzia le 2 (1120). Zo bacz: Księ gę II, Dys tynk cję 20,
roz dział 1. – Nu mer 2: Wszyst ko z Hu go na, De sa cra men tis, II,11,3 (PL 176,481 B i D);
zobacz rów nież ta mże I,7,12 (314 C). – Nu mer 3: z Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 2
(PL 176,155 D).

877 Zobacz Hbr 13,4: Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże niepokalane.
Zo bacz też: Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, IX, roz dział 3, n. 6: „aby by ło ta kże w ra ju
ma łżeń stwo we czci oraz ło że nie po ka la ne... by bez żad nej nie spo koj nej żą dzy lu bie żno ści,
bez żad ne go tru du i bó lu ro dze nia” itd.; i roz dział 10, n. 18: „I że by z żą dzą nie był sia ny,
ani z bó lem się ro dził” (PL 34,395 i 399; CSEL 28,271n i 280).

878 Rdz 1,28.
879 Zo bacz: Rdz 9,1.
880 De Ge ne si ad lit te ram, IX, roz dział 7, n. 12: „Sła bość płci oboj ga skła nia ją ca się do

upad ku bez wsty du, po praw nie jest wy jmo wa na za cno ścią ma łżeń stwa, by to, co dla zdro -
wych mo gło być obo wiąz kiem, by ło dla cho rych le kar stwem” (PL 34,397; CSEL 28-I,275).

881 Księ ga I, roz dział 16, n. 18: „i tak sła bość nie po wścią gli wo ści, by nie pa dła w za gładę
wy stęp ków, niech wy ję ta bę dzie za cno ścią ma łżeń stwa” (PL 44,424; CSEL 42,231).



przez grzech,882 „by nie po pa dła w za gła dę wy stęp ków, wyj mo wa na jest
zacno ścią ma łżeń stwa.”

3. Gdy by pierw si ro dzi ce nie zgrze szy li, bez oście nia cia ła i żą dzy lu bie -
żno ści spół ko wa li by oni i ich po tom ko wie; a jak do bry uczy nek jest wy na -
gra dzal ny, tak spół ko wa nie ich by ło by do bre i wy na gra dzal ne. Po nie waż
zaś z po wo du grze chu w człon kach na szych utkwi ło pra wo śmier cio no śnej
po żą dli wo ści,883 bez któ rej nie ma współ ży cia, spół ko wa nie jest na gan ne 
i złe, je że li nie jest uspra wie dli wio ne przez do bra ma łżeń stwa.

[418] Roz dział 3h (159).

Kie dy ma łżeń stwo za wie ra się zgod nie z przy ka za niem, kie dy
zgod nie z przy zwo le niem. Pierw sze usta no wie nie mia ło przy ka za nie,
dru gie przy zwo le nie. Na uczy li śmy się bo wiem od Apo sto ła,884 że ro dza jowi
ludz kie mu dla nie bez pie czeń stwa roz pu sty przy zwo lo ne zo sta ło ma łżeń -
stwo. Przy zwo le nie zaś, po nie waż nie obie ra te go, co lep sze, ma le kar stwo,
nie na gro dę; je że li ktoś przed nim się uchy li, za słu gu je na zgub ny sąd. Co
we dług przy zwo le nia się do pusz cza, jest do bro wol ne, nie ko niecz ne: ina -
czej był by prze stęp cą, kto by te go nie czy nił. – A mo żna za iste poj mo wać
ja ko przy ka za nie po wie dzia ne lu dziom przed grze chem: Ro śnij cie i mnóż-
cie się.885 By li nim obo wią za ni ta kże po grze chu, aż do ko na ło się po mno -
że nie; po nim ma łżeń stwo za wie ra ne by ło we dług przy zwo le nia. Tak też
po po to pie, w któ rym pra wie ca ły ro dzaj ludz ki zo stał zgła dzo ny, ja ko przy -
ka za nie po wie dzia ne zo sta ło sy nom No ego: Ro śnij cie i mnó żcie się;886 gdy
zaś czło wiek roz mno żył się za wie ra ne by ło we dług przy zwo le nia, a nie
według przy ka za nia.887

Roz dział 4i (160).

Ja ki mi spo so ba mi poj mu je się wy raz in dul gen tia. Wy raz in dul -
gentia zaś poj mu je się na roz ma ite spo so by, mia no wi cie ja ko zgo dę, ja ko
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882 Zo bacz Rz 8,10: Cia ło wpraw dzie umar łe jest dla grze chu.
883 Zo bacz Rz 7,23: Wi dzę in ne pra wo w człon kach mo ich. Zo bacz wy żej, Księ ga II,

Dystynk cja 20, roz dział 1, n. 3.
h Zo bacz: Glos sa Mi strza na 1 Kor 7,1: „I Apo stoł mó wi tro ja ko o ma łżeń stwie, zgodnie

z ra dą, zgod nie z przy zwo le niem, zgod nie z przy ka za niem, któ re z osob na niech pil ny czytel -
nik roz ró żni” (PL 191,1585 D). – Na stęp nie ta sa ma Glos sa do roz dzia łu 7,2 (1587 B -C);
oraz jak się zdaje, Mistrz Hugo ze Świętego Wiktora, De sacramentis, II,11,3 (PL 176,481 B).

884 1 Kor 7,1 i 6: Do brze jest czło wie ko wi nie ty kać nie wia sty; ale dla nie bez pie czeń -
stwa roz pu sty niech ka żdy ma swo ją żo nę ... A to mó wię z po bła ża nia, a nie dla na ka zu.

885 Rdz 1,28.
886 Rdz 9,1.
887 Zo bacz: 1 Kor 7,6.
i Zo bacz Glos sa na 1 Kor 7,6: A to mó wię z po bła ża nia, gdzie przed ło żo ne jest za -

gadnie nie (ru bry ka mar gi nal na w rkp „z” kar ta 52a): „Lecz mo że ktoś po wie: Je że li Apo stoł
do pu ścił to z ła ski, prze to ma łżeń stwo jest grze chem. Cze mu bo wiem da je się ła skę, je że li



od pusz cze nie, ja ko przy zwo le nie. I w No wym Przy mie rzu jest przy zwo le -
nie na mniej sze do bra i na mniej sze zła. Z mniej szych dóbr jest ma łżeń -
stwo, któ re nie za słu gu je na pal mę, lecz jest ja ko le kar stwo. Z mniej szych
złych, to jest wy ba czal nych, jest spół ko wa nie, [419] któ re się po peł nia 
z po wodu nie po wścią gli wo ści. Tam to, to jest ma łżeń stwo, przy zwa la się,
czy li zga dza się; to zaś, czy li ta kie spół ko wa nie, do pusz cza się: czy li to le -
ruje, tak że nie jest za ka za ne.

Roz dział 5k (161).

1. Że ma łżeń stwo jest do bre. By li zaś nie któ rzy błęd no wier cy po tę -
pia ją cy ma łżeń stwo, któ rzy na zy wa ni by li Ta cja na mi. – Au gu styn w księ -
dze De ha ere si bus:888 Ci „ma łżeń stwo cał ko wi cie po tę pia ją i rów na ją 
z roz pu stą i in nym ze psu ciem; i nie przyj mu ją w swo jej licz bie ży ją ce go 
w ma łżeń stwie mę żczy zny al bo nie wia sty.”

2. Że zaś ma łżeń stwo jest do brą rze czą, nie tyl ko z te go się do wo dzi, 
że czy ta się, iż Pan usta no wił ma łżeń stwo mię dzy pierw szy mi ro dzi ca mi,889

lecz ta kże, iż w Ka nie Ga li lej skiej Chry stus uczest ni czył w za ślu bi nach i po -
parł je cu dem, prze mie niw szy wo dę w wi no.890 On też po tem za ka zał mę -
żo wi po rzu cać żo nę, jak tyl ko z po wo du nie rzą du.891 Apo stoł też mó wi:
Pan na nie grze szy, je śli wy cho dzi za mąż.892 Wia do mo więc, że ma łżeń -
stwo jest do brą rze czą. Ina czej nie by ło by sa kra men tem: sa kra ment bo wiem
jest zna kiem świę tym.893

Roz dział 6l (162).

1. Któ rej rze czy sa kra men tem jest ma łżeń stwo. Sko ro więc ma łżeń -
stwo jest sa kra men tem, jest i świę tym zna kiem i świę tej rze czy, mia no wicie
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nie grze cho wi?” (PL 191,1589 A; na stę pu ją czte ry wy ra zy od bie ga ją ce, któ re ni żej po praw -
nie są po wtó rzo ne). Wte dy rkp „z” (a nie rkp „x” kar ta 85d) do łą cza sło wa, któ re po wtó rzo -
ne są w tym roz dzia le: „Gdzie in dziej zaś ma my, że jest przy zwo le nie i nie ma tam grze chu
ani ła ski, jak tyl ko w mniej szych do brach. W No wym bo wiem Przy mie rzu mniej sze do bra,
któ ry mi nie za słu gu je my, jak ma łżeń stwo, i mniej sze zło do pusz cza się. W Sta rym zaś wbrew
złu więk sze mu, jak W nie na wi ści bę dziesz miał nie przy ja cie la swe go.”

k Oprócz słów Au gu sty na opie ra się na Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 2 (PL
176,155 C); oraz na Glos sa na 1 Kor 7,1 (PL 191,1586 A) czy li nu mer 3 w na szym wy da niu
(we wstę pie do te go to mu).

888 Roz dział 25 (PL 42,30; CCL 46,301), gdzie zwa ni są Ta cja na mi.
889 Zo bacz: Rdz 2,24.
890 J 2,2-10.
891 Zo bacz: Mt 5,32 i 19,9; Mk 10,11; Łk 16,18.
892 1 Kor 7,36.
893 Zo bacz wy żej: Dys tynk cja 1, roz dział 2.
l Nu mer 1: Czę ścio wo w tej sa mej Glos sa (1568 D – 1587 A; czy li nu mer 9); zo bacz też

Glossa na Ef 5,32 (PL 192,216 D) oraz Summa sententiarum, rozdział 4 (157 B). – Numer 2:
Wśród tych dok to rów wy li czyć trze ba Gra cja na, C. 27, za gad nie nie 2, roz dzia ły 16-17 oraz
wy po wiedź po roz dzia le 39 (1066, 1074); i praw do po dob nie Mi strza An zel ma z La on.



po łą cze nia Chry stu sa i Ko ścio ła, tak jak mó wi Apo stoł.894 Na pi sa ne jest,895

po wia da: Opu ści czło wiek oj ca swe go i mat kę i złą czy się z żo ną swo ją 
i bę dą dwo je w jed nym cie le. [420] Jest to ta jem ni ca wiel ka, a ja mó wię
w Chry stu sie i w Ko ście le. Jak bo wiem mię dzy ma łżon ka mi jest połą cze nie
we dług zgo dy dusz i we dług złą cze nia ciał, tak Ko ściół łą czy się z Chry stu -
sem wo lą i na tu rą: po nie waż chce z nim te go sa me go, a on przy jął po stać
z na tu ry czło wie ka. Złą czo na więc jest ob lu bie ni ca z ob lu bień cem du chowo
i cie le śnie, to zna czy mi ło ścią i współ po sta cio wo ścią na tu ry. – Fi gu ra tych
dwu po łą czeń jest w ma łżeń stwie: bo zgo da ma łżon ków ozna cza złą cze nie
duchowe Chrystusa i Kościoła, które dokonuje się przez miłość; połączenie
zaś płci ozna cza to, któ re do ko nu je się przez współ po sta cio wość na tury.

2. Jak na le ży poj mo wać to: Nie wia sta nie na le ży do ma łżeń stwa, 
z któ rą nie ma po łą cze nia płci. Stąd po cho dzi to, co po wie dzie li nie -
którzy z dok to rów, iż ta nie wia sta nie na le ży do ma łżeń stwa, któ ra nie
doświad cza cie le sne go po łą cze nia. – Po wia da bo wiem Au gu styn:896 „Bez
wąt pie nia nie na le ży do ma łżeń stwa ta nie wia sta, z któ rą na ucza się, że nie
by ło po łą cze nia płci.” – Ta kże Pa pież Le on:897 „Sko ro wspól no ta za ślu bin
tak od po cząt ku zo sta ła usta no wio na, że by oprócz po łą cze nia płci mia ła 
w so bie ta jem ni cę Chry stu sa i Ko ścio ła, nie ma wąt pli wo ści, że nie na le ży
do ma łżeń stwa ta nie wia sta, w któ rej uczy się, że nie by ło [421] ta jem ni cy
za ślu bin.” – Au gu styn też:898 „Nie jest do sko na łe ma łżeń stwo bez po łą cze -
nia płci.
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Zobacz: N. M. Häring, The „Sen ten tiae Ma gi stri An sel mi” (Vat. ms. Lat. 4361) and the School
of La on, w Me dia eval Stu dies 17(1955)10nn, 45; a na wet i H. J. Re in hardt, Die Ehe leh re
der Schu le des An selm von La on, w BGPT MA, no wa se ria 14(1975)185n, gdzie po da ne są
tek sty, oraz 86-93 gdzie na świe tlo na jest na uka i jej dzie je. Tych jed nak Sen ten tiae nasz
Mistrz nie miał w rę kach, jak za zna cza Häring (s. 45). Zo bacz też: L. Ott, Unter su chun gen
zur the olo gi schen Brie fli te ra tur, 270-274.

894 Ef 5,31-32.
895 Rdz 2,2.
896 Prócz ostat nich wy ra zów, po wa ga jest ta sa ma, co Le ona pa pie ża, któ ra na stę pu je.

Lecz jak już za zna czył H. Ze imentz, trze ba ją przy znać Hink ma ro wi z Re ims, któ ry przy ta -
cza jąc na stę pu ją ce sło wa pa pie ża Le ona: ta jem ni ca za ślu bin prze ło żył ja ko ob co wa nie płci,
i za raz oznaj mia, że na uką Au gu sty na jest: „I za ślu bi ny nie ma ją w so bie ta jem ni cy Chry stu -
sa i Ko ścio ła, jak po wia da świę ty Au gu styn, je że li ze sie bie po ma łżeń sku nie ko rzy sta ją, 
to jest je że li po nich nie na stę pu je po łą cze nie płci.” Po tem znów na stę pu je po wa ga Le ona;
a ni żej, ja ko wnio sek sa me go Hink ma ra, znaj du je się pierw sza po wa ga, przy zna na Au gu -
styno wi (PL 126,137 B -D; 142 B). Zo bacz: Hans Ze imentz, Ehe nach der Leh re der Früh-
scho la stik, Düssel dorf 1973,108; oraz N. Häring, The Sen ten tiae Ma gi stri An sel mi (jak
ni żej), 10-12.

897 Epi sto la 167 (ad Ru sti cum Na rbo nen sem epi sco pum), py ta nie 4: “Sko ro wspól no ta
ma łżeń stwo ... że by oprócz po łą cze nia płci mia ła w so bie ta jem ni cę Chry stu sa i Ko ścio ła,
bez wąt pie nia” itd. (PL 54,1204 B – 1205 A).

898 Au gu sti nus in li bro de so li lo qu iis (ru bry ka mar gi nal na); co zda je się przy pusz cze -
niem Mi strza; zo bacz jed nak: So li lo qu ia, II, roz dział 10, n. 17: „My ślę, że nie ma nic, co bar -
dziej zrzu ca ło by mę skie go du cha ze szczytu, niż piesz czo ty ko bie ce oraz to ze tknię cie ciał,
bez któ re go nie mo żna mieć żo ny” (PL 32,878).



3. Gdy by ktoś to przy jął we dług po wierz chow no ści słów, po pa da w tak
wiel ki błąd, że mó wi, iż bez po łą cze nia cie le sne go nie mo żna za wrzeć
małżeń stwa, i mię dzy Ma ry ją a Jó ze fem nie by ło ma łżeń stwa, al bo nie by ło
do sko na łe. Cze go nie go dzi się my śleć: tym bo wiem by ło święt sze i do sko -
nal sze, im wol niej sze od cie le sne go uczyn ku.

4. Lecz na le ży poj mo wać, iż po wy ższe dla te go zo sta ły po wie dzia ne: nie
że nie na le ży do ma łżeń stwa ta nie wia sta, z któ rą nie ma po łą cze nia płci,
lecz nie na le ży do ma łżeń stwa, któ re ma wy raź ną i peł ną po stać po łą czenia
Chry stu sa i Ko ścio ła. Przed sta wia bo wiem to zjed no cze nie Chry stu sa i Ko -
ścio ła, któ re jest w mi ło ści, a nie to, któ re jest we współ po sta cio wo ści natu -
ry. Jest więc i w tym ma łżeń stwie fi gu ra po łą cze nia Chry stu sa i Ko ścio ła,
lecz tyl ko te go, któ rym Ko ściół jed no czy się z Chry stu sem mi ło ścią, a nie
te go, w któ rym przez przy ję cie cia ła, człon ki łą czą się gło wą.

5. Au gu styn w księ dze De bo no co niu ga li.899 Jed nak dla te go ma łżeń -
stwo nie jest mniej świę te, po nie waż jak mó wi Au gu styn, „w za ślu bi nach
wię cej zna czy świę tość sa kra men tu, niż płod ność ło na”. Jest rów nież ma -
łżeń stwo zna kiem du cho we go po łą cze nia i mi ło ści dusz, któ rą ma łżon ko -
wie po win ni mię dzy so bą się łą czyć; stąd Apo stoł po wia da:900 Mę żo wie!
Mi łuj cie żo ny wa sze, jak swo je cia ła.

DYS TYNK CJA XXVII

Roz dział 1m (163).

Co na le ży roz wa żyć w ma łżeń stwie. Po tym trze ba zwa żyć, co to jest
ma łżeń stwo i ja ka przy czy na spraw cza ma łżeń stwa oraz przy czy na dla której
[422] po win no być za wie ra ne i ja kie są do bra ma łżeń stwa i jak przez nie
uspra wie dli wio ne jest spół ko wa nie cie le sne, oraz ja kie oso by są upraw nione
do ma łżeń stwa. Jest i wie le in nych spraw w ma łżeń stwie do roz wa że nia,
któ re krót ko po ru szy my.

Roz dział 2n (164).

Co to jest ma łżeń stwo. Za ślu bi ny więc, al bo ma łżeń stwo, jest to po łą -
cze nie ma łżeń skie mę żczy zny i nie wia sty, mię dzy upraw nio ny mi oso ba mi,
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899 Roz dział 18, n. 21: „W na szych mia no wi cie za ślu bi nach wię cej zna czy świę tość
sakramen tu, niż płod ność ło na” (PL 40,388; CSEL 41,125).

900 Ef 5,25 i 28.
m Te sa me za gad nie nia, w nie co zmie nio nym po rząd ku, przed ło żo ne są już w roz prawce

Mi strza w je go Glos sa na 1 Kor 7,1 (PL 191,1858 D; oraz w na szym wstę pie).
n Okre śle nie zło żo ne z wy po wie dzi Gra cja na przed roz dzia łem 1 w C. 27, za gad nie nie

2 (1062), a co do słów „ma łżeń ski mię dzy upraw nio ny mi oso ba mi”, z tej sa mej glo sy, czy li
roz praw ki, n. 2. – Wy kład zwy cza ju za le ży od Gra cja na, C. 27, za gad nie nie 2, roz dział 3, 
§ 1: „Nie po dziel nym zaś zwy cza jem jest ta ką we wszyst kim oka zać się mę żo wi, ja ką jest sama



za cho wu ją ce nie po dziel ny zwy czaj ży cia. – Do „nie po dziel ne go zwy cza ju”
na le ży, że bez zgo dy dru gie go, ża den nie mo że ślu bo wać po wścią gli wo ści,
ani trwać na mo dli twie;901 i że mię dzy ni mi, gdy ży ją, trwa wę zeł ma łżeń -
ski, iż z in nym spół ko wać nie wol no; i że so bie wza jem jed no dru gie mu
ma wy świad czać, co ka żde so bie. – W tym zaś opi sie za wie ra się je dy nie
ma łżeń stwo pra wo wi tych i wier nych.

Roz dział 3o (165).

1. O zgo dzie, któ ra spra wia ma łżeń stwo. Spraw czą zaś przy czy ną ma -
łżeń stwa jest zgo da, nie ja ka kol wiek, lecz wy ra żo na sło wa mi; i nie o przy -
szło ści, lecz o te raź niej szo ści. – Je że li bo wiem zga dza ją się na przy szłość,
mó wiąc: We zmę cie bie za mę ża, a ja cie bie za żo nę, zgo da ta nie spra wia
ma łżeń stwa. Rów nież, je że li zga dza ją się w du chu, a nie wy ra ża ją sło wa mi
al bo in ny mi pew ny mi zna ka mi, i ta ka zgo da nie spra wia ma łżeń stwa. Je żeli
zaś sło wa mi jest wy ra żo ne, cze go [423] jed nak ser cem nie chcą, je że li nie
ma tam przy mu su al bo pod stę pu, to zo bo wią za nie słów, któ ry mi zga dza ją
się, mó wiąc: Bio rę cie bie za mę ża a ja cie bie za żo nę, ma łżeń stwo czy ni.

2. Do wo dzi po wa ga mi, że sa ma zgo da czy ni ma łżeń stwo. Że zaś
zgo da czy ni ma łżeń stwo, do wo dzi się po ni ższy mi świa dec twa mi. – Izy dor.
Mó wi bo wiem Izy dor:902 „Zgo da czy ni ma łżeń stwo.” – Mi ko łaj. Ta kże
papież Mi ko łaj:903 „Zgod nie z pra wa mi niech zwy cię ży sa ma zgo da tych, 
o któ rych młżeń stwach mo wa; je że li jej sa mej w za ślu bi nach nie by ło,
wszyst ko in ne, na wet z sa mym spół ko wa niem od by te, jest da rem ne.” – Jan
Zło to usty, Su per Mat tha eum. Rów nież Jan Zło to usty:904 „Ma łżeń stwa
bowiem nie czy ni spół ko wa nie, lecz wo la; i dla te go nie roz wią zu je go 
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dla sie bie i wza jem nie. Do nie po dziel ne go więc zwy cza ju na le ży: bez zgo dy pra wo wi te go
ma łżon ka nie mo żna trwać cza so wo na mo dli twie, ani ślu bo wać po wścią gli wo ści” (1063).
Ostat nia uwa ga te go nu me ru już u Mi strza w Trac ta tus de co niu gio, nu mer 2.

901 Zo bacz 1 Kor 7,5: Nie od ma wiaj cie jed no dru gie mu, chy ba za wspól ną zgo dą do
cza su, aby się mo dli twie od da wać.

o Nu mer 1: Na uka o przy czy nie spraw czej już w te jże roz pra wie, n. 4, w pe wien sposób
za le ży od roz dzia łów 6-7 roz pra wy Wal te ra (PL 176,158 C, 160 A), gdzie prze ciw sta wio na
jest na uka Hu go na, De sa cra men tis, II,11,6 (PL 176,487 C). Lecz o tym sze rzej bę dzie niżej,
w Dys tynk cji 28, roz dzia le 1; zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen, 266-291. – Nu mer 2: Trzy 
z tych po wag znaj du ją się w Sum ma sen ten tia rum, VII,6 (158 C -D); lecz jak mó wią ru bry -
ki, wraz z imie niem Izy do ra, źró dłem Mi strza jest De cre tum Gra cja na, C. 27, za gad nie nie 2,
wy po wiedź przez roz dzia łem 1 (Izy dor), w roz dzia le 1 (Zło to usty), w roz dzia le 2 (Mi ko łaj),
w roz dzia le 5 (Am bro ży) (ko lum na 1062-1064). 

902 Tak twier dzi Gra cjan (ni żej); nie znaj du je się u Izy do ra.
903 Mi ko łaj I, Epi sto la 97, (ad con sul ta Bul ga ro rum), n. III (I. Man si, Con ci lia, XV,403

B; PL 119,980 C).
904 In Mat tha eum opus im per fec tum, ho mi lia 32 (wśród dzieł Zło to uste go, PG 56,802

A); w niej list Mi ko ła ja I, n. III (ta mże).



od dzie le nie cia ła”. – Am bro ży w księ dze De vir gi ni bus. Am bro ży też:905

„Nie po zba wie nie dzie wic twa czy ni ma łżeń stwo, lecz umo wa ma łżeń ska.”
– Z te go wyni ka, że zgo da, to zna czy umo wa ma łżeń ska, czy ni ma łżeń stwo;
i małżeń stwo jest od wte dy, na wet je że li nie po prze dzi ło, ani nie na stą piło
spół ko wa nie cie le sne.

Roz dział 4p (166).

1. Kie dy ma łżeń stwo za czy na ist nieć. Że bo wiem od sa mych za ślu -
bin, w któ rych wy ra żo na jest umo wa ma łżeń ska, są ma łżon ka mi, do wo dzą
świa dec twa Świę tych. – Am bro ży w księ dze De vir gi ni bus. Po wia da bo -
wiem Am bro ży:906 „Gdy ma łżeń stwo się za czy na, przyj mu je na zwę ma łżeń -
stwa; bo nie po ba wie nie dzie wic twa czy ni ma łżeń stwo, lecz umo wa
ma łżeń ska. Ma łżeń stwo jest gdy pan na się zwią u je, a nie gdy po zna wa na
jest mę skim przy mie sza niem.” – Izy dor w [424] księ dze Ety mo lo giae.
Rów nież Izy dor:907 „Ma łżon ka mi praw dzi wie są zwa ni od pierw szej wia ry za -
ślu bin, cho ciaż do tąd mię dzy ni mi nie zna ne jest spół ko wa nie ma łżeńskie.”

2. Au gu styn w księ dze De bo no co niu ga li. Ta kże Au gu styn:908

„Małżon ką zwa na jest od pierw szej wia ry za ślu bin, któ rej spół ko wa niem
nie po znał, ani po znać nie miał; i nie przy się gał krzy wo, ani nie by ła kłam -
li wa na zwa ma łżon ki, gdzie nie by ło, ani nie mia ło być ja kie go kol wiek zmie -
sza nia cia ła. Dla te go wier nym ma łżeń stwem obo je „ro dzi ce Chry stu sa”
za słu ży li być zwa ni, nie tyl ko ta mat ka, lecz ta kże ten oj ciec je go, ja ko ma -
łżo nek je go mat ki: jed no i dru gie du chem, nie cia łem.” – Z te go wy raź nie
wy ni ka, że od czasu, w którym nastąpiła dobrowolna zgoda małżeńska, która
jedynie czy ni ma łżeń stwo, praw dzi wy mi ma łżon ka mi są ob lu bie niec i ob -
lu bie ni ca.

Roz dział 5r (167.

1. We dług nie któ rych przed spół ko wa niem cie le snym nie ma mał-
żeń stwa, lecz są ob lu bień ca mi i ob lu bie ni ca mi. Nie kó rzy jed nak twier -
dzą, że praw dzi we ma łżeń stwo nie jest za war te przed prze pro wa dze niem
i spół ko wa niem cie le snym, i że nie są praw dzi wie ma łżon ka mi, za nim
nastą pi zmie sza nie płci, lecz od pierw szej wia ry za ślu bin mę żczy zna jest
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905 De in sti tu tio ne vir gi nis, roz dział 6, n. 41: „Gdy bo wiem za czy na się ma łżeń stwo,
wtedy przyj mu je na zwę ma łżeń stwa; bo nie po ba wie nie dzie wic twa czy ni ma łżeń stwo, lecz
umo wa ma łżeń ska. Jed nym sło wem ma łżeń stwo jest, gdy pan na się wią że, a nie gdy po zna -
wa na jest mę skim przy mie sza niem” (PL 16[1845]316 C).

p Zno wu do ma ga ją się ru bry ki De cre tum Gra cja na, ta mże, roz dzia ły 5, 6 i 9 (1064).
906 Jak w przy pi sie po przed nim.
907 Księ ga IX, roz dział 7, n. 9 (PL 82,365 A).
908 Ra czej: De nup tiis et con cu pi scen tia, I, roz dział 11, n. 12 (PL 44,420n; CSEL 42,224).
r Zobacz: L. Ott, Untersuchungen, 272; oraz tegoż: Walter von Mortagne, w Mélanges, 667.



ob lu bień cem a nie wia sta ob lu bie ni cą, nie żo ną. Ob lu bień ców zaś i ob lu -
bie ni ce, mó wią, iż czę sto zwie się „ma łżon ka mi”, nie dla te go, że są, lecz
po nie waż bę dą, cze go obiet ni cę wza jem nie zło ży li. I prze ka zu ją, że sło wa
po wy ższych po wag po win ny być zgod nie z tym poj mo wa ne.

2. Na ja kiej pod sta wie się opie ra ją. Że zaś od ob lu bie ni cy da le ko jest
do żo ny uza sad nia ją tym, iż ob lu bie ni cy wol no przed spół ko wa niem cie le -
snym, bez py ta nia, al bo wbrew wo li ob lu bień ca, wy brać klasz tor; co gdy
się sta nie, ta kże ob lu bień co wi wol no in ną po jąć. Żo na ty zaś, al bo za mężna,
na wet po wścią gli wo ści nie mo że za cho wać, chy ba że za wspól ną zgo dą; ani
wstą pić do klasz to ru, je że li obo je ra zem nie ślu bu ją czy sto ści.

[425] Roz dział 6s (168).

1. Że ob lu bie ni ca mo że wy brać klasz tor nie py ta jąc o zgo dę ob lu -
bień ca. Że zaś ob lu bie ni cy wol no wy brać klasz tor, do wo dzi się po wa ga mi
Świę tych. – Pa pież Eu ze biusz. Po wia da bo wiem Eu ze biusz Pa pież:909 „Po -
ślu bio nej pan ny nie wol no ro dzi com dać in ne mu mę żczyź nie, jed nak wol -
no jej wy brać klasz tor.” – Grze gorz w Re gi strum. Rów nież Grze gorz:910

„Po sta no wie nia praw ne uwa ża ły, że ob lu bie ni cy, któ ra chce wstą pić do
zako nu, nie na le ży ob cią żać żad ną ka rą.

2. Po da je przy kła dy. Opo wia da też Hie ro nim,911 że Ma ka ry, zna mie -
nity wśród pu stel ni ków Chry stu sa, po od pra wie niu uczty we sel nej, gdy
wie czo rem miał wejść do na mio tu, wy cho dząc z Rzy mu udał się za mo rze
i wy brał so bie sa mot nię pu stel ni. Świę ty zaś Alek sy,912 po dob nie z we se la
ła ską Bo żą we zwa ny, zo sta wił ob lu bie ni cę i na gi za czął słu żyć Chry stu so -
wi. – Z tych po wag i przy kła dów wy ni ka, że ob lu bień com wol no, bez zgody
swych ob lu bie nic i od wrot nie ślu bo wać po wścią gli wość.
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s Wszyst ko z De cre tum Gra cja na, C. 27, za gad nie nie 2, w roz dzia łach 27, 28 i w wy po -
wie dzi po roz dzia le 26 (1071n).

909 Roz dział nie au ten tycz ny; za sia dał tyl ko czte ry mie sią ce, prze wa żnie na wy gna niu (zo -
bacz: F. Kehr, Ita lia Pon ti fi cia VIII,63; oraz H. Ma rot, ar ty kuł: Eusèbe pa pe, DHGE
XV,1433).

910 Re gi strum Epi sto la rum, VII, epi sto la 23 (20) (ad For tu na tum et An the mium) (PL
77,876 C).

911 W au ten tycz nych dzie łach Hie ro ni ma nie znaj du je się nic o Ma ka rym, ani o tej opo -
wie ści u Ru fi na z Hi sto ria mo na cho rum, roz dzia łach 28-29, gdzie mo wa o dwóch wschod -
nich Ma ka rych (PL 21,448-455). Zo bacz ra czej: Vi ta sanc ti Ma ca rii Ro ma ni ... auc to ri bus
The ophi lo (itd.), roz dział 218 (PL 73,422 B).

912 O nim zo bacz: Ac ta Sanc to rum, 17 lip ca (IV, We ne cja 1748,238s); B. Mom bri tius,
Vitae Sanc to rum, Pa ryż 1(1910)49; E. Jo si, Ales sio, sanc to, w Bi blio the ca Sanc to rum, 
I,814-823.



Roz dzia ły 7-8t (169-170).

1. Że żo na ty, al bo za mę żna, nie mo gą po wścią gli wo ści ślu bo wać
bez zgo dy dru gie go. Te go zaś ma łżon kom w ża den spo sób nie wol no.
Nie mo że bo wiem mąż po wziąć po sta no wie nia lep sze go ży cia bez zgo dy
żo ny i na od wrót. [426] – Grze gorz. Dla te go Grze go rz913 pi sząc do pa try -
cjusz ki Teo ty sty: „Są ta cy, któ rzy mó wią, że dla re li gii na le ży roz wią zy wać
ma łżeń stwa. Lecz wie dzieć na le ży, że cho ciaż ludz kie pra wo to ze zwo li ło,
jed nak Bo że pra wo za ka za ło. Je że li zaś oboj gu od po wia da pro wa dze nie
życia po wścią gli we go, któż od wa ży się to oska rżać? Wie my bo wiem, iż wielu
świę tych ze swo imi ma łżon ka mi i wcze śniej pro wa dzi ło ży cie po wścią gli -
we, i po tem ode szło do za rzą dów Ko ścio ła. Je że li zaś za po wścią gli wo ścią,
której mężczyzna pragnie, niewiasta nie postępuje; albo której żona pragnie,
mąż od ma wia, ma łżeń stwo nie mo że się roz dzie lić, bo na pi sa ne jest:914

Żona nie ma w mo cy cia ła swe go, ale mąż; tak sa mo i mąż nie ma w mocy
cia ła swe go, ale żo na.”

2. Te nże do Ad ria na, no ta riu sza w Pa ler mo. Te nże:915 „Aga to za, dorę -
czy ciel ka ni niej sze go, ża li ła się, że jej mąż wbrew jej wo li zło żył ślu by 
w klasz to rze. Dla te go do świad cze niu twe mu na ka zu je my, by do kład nym
ba da niem roz trzą snę ło, czy mo że z jej wo li zło żył ślu by, al bo ona obie ca ła
się zmie nić. A je że li to znaj dzie, niech za dba, by on w klasz to rze zo stał, 
a ją przy na gli, by zmie ni ła się jak obie ca ła. Je że li zaś nic ta kie go nie za cho -
dzi, ani kie dyś wy stęp ku nie rzą du, za co wol no żo nę oda lić, wspo mnia na
nie wia sta, do wiesz się, że nie po peł ni ła: że by je go ślu by za kon ne nie sta ły
się żo nie po zo sta wio nej w świe cie spo sob no ścią do zgu by, chce my, byś
mę ża, na wet je że li już jest po strzy żo ny, mu siał jej od dać, bez żad nej
wymów ki; po nie waż ża den po wód nie ze zwa la mę żo wi od da lić żo ny, jak
tyl ko przy czy na nie rzą du. Sko ro bo wiem przez do peł nie nie ma łżeń stwa
mąż i żo na sta je się jed nym cia łem,916 nie mo że czę ścio wo zło żyć ślu bów
za kon nych, a czę ścio wo po zo stać w świe cie.”
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t Roz dzia ły 7-8. W spi sie roz dzia łów, wy żej, s. [17], nu mer 170 jest za ty tu ło wa ny: 
O ma łżeń stwach cu dzo ło żnych, jak wy da je się ze wzglę du na ru bry kę tu do nu me ru 5. Lecz
wia do mo, że prócz drob no stek w tym roz dzia le nie o tym jest mo wa; stąd nie po trze ba
treści dzie lić na dwa roz dzia ły. – Nu me ry 1-2 i dru ga część nu me ru 5 już przy naj mniej
częścio wo w Sum ma sen ten tia rum, VII,18 (PL 176,167 A -C); lecz jak za zna cza L. Ott, Walter
von Mor ta gne, 686, Mistrz uda je się te raz do De cre tum Gra cja na, mia no wi cie do wy po -
wiedzi przed roz dzia łem 19 i do sa me go roz dzia łu 19 (jak w nu me rze 1), roz dzia łu 22
(numer 2), roz dzia łu 22 (nu mer 3), roz dzia łu 23 (nu mer 4), roz dzia łów 24 i 26 (nu mer 5),
w wy da niu Fried ber ga s. 1067-1070.

913 Re gi strum Epi sto la rum, XI, epi sto la 45 (27) (PL 77,1161 A – 1162 A).
914 1 Kor 7,4.
915 Re gi strum Epi sto la rum, XI, epi sto la 50 (30) (ad Ad ria num Pa nor mi ta num no ta -

rium) (PL 77,1169 B -C).
916 1 Kor 6,16.



3. Rów nież z VIII Sy no du. Ta kże na ósmym sy no dzie:917 „Je że li ktoś
żo na ty chciał by zło żyć ślu by w klasz to rze, nie na le ży go przyj mo wać, chyba
że wcze śniej przez żo - [427] nę ślu bu ją cą czy stość zo stał zwol nio ny. Ta cy
bo wiem wte dy bez wi ny idą za Chry stu sem, zo sta wiw szy świat, je że li ma ją
z rów nej wo li zgo dę na czy stość.”

4. Z Sy no du Eu ge niu sza: Rów nie ż918 „Je że li mąż i żo na zgo dzi li się ze
so bą zwró cić do sa me go ży cia re li gij ne go, w żad nym wy pad ku niech się to
nie dzie je bez wie dzy bi sku pa, aby przez nie go umiesz cze ni zo sta li osob no
w przy go to wa nym miej scu. Bo gdy żo na nie chce, al bo dru gie z nich, nawet
w ta kiej spra wie ma łżeń stwo się nie roz wią zu je.”

5. Au gu styn, De adul te ri nis co niu giis. Ta kże Au gu styn:919 „Je że li
powścią gasz się bez wo li żo ny, da jesz jej zgo dę na nie rząd, a jej grzech
będzie po czy ta ny two jej po wścią gli wo ści.” – Pa pież Mi ko łaj. Rów nież
papież Mi ko łaj:920 „Na pi sa ła do nas kró lo wa Te ber ga, że chce wy zuć się 
z god no ści kró lew skiej i spół ko wa nia, i za do wa lić się sa mym ży ciem
prywat nym. Któ rej od pi sa li śmy, że nie ina czej mo że to uczy nić, jak tyl ko
gdy by to sa mo ży cie wy brał jej mąż Lo tar.”

6. Z te go wy ni ka, że ma łżon ko wie bez wspól nej zgo dy ślu bo wać
powścią gli wo ści, al bo ha bi tu za kon ne go ob łó czyć nie mo gą; a gdy by to
uczyni li, po win ni być od wo ła ni. Ob lu bień cy zaś mo gą bez wspól nej zgo dy
wy brać klasz tor: skąd wi dać, że mię dzy ob lu bień cem a ob lu bie ni cą nie ma
ma łżeń stwa.

7. Dla te go mó wią, że od pierw szej wia ry za ślu bin na zy wa ją się ma łżon -
ka mi nie z rze czy obec nych, lecz z na dziei przy szłych, po nie waż z wia ry,
któ rą z za ślu bin so bie wza jem są win ni, po tem sta ją się ma łżon ka mi. – Po -
wy ższe też po wa gi, w któ rych stwier dza się, że zgo da czy ni ma łżeń stwo,
tak chcą poj mo wać, że zgo da czy li umo wa ma łżeń ska nie przed spół ko wa -
niem czy ni ma łżeń stwo, lecz w spół ko wa niu. Jak bo wiem po zba wie nie
dzie wic twa nie czy ni ma łżeń stwa, je że li nie po prze dzi ła umo wa ma łżeńska,
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917 Coś po dob ne go czy ta się w przed ostat nim ka no nie (nu mer 20) VIII Sy no du, czy li
Soboru Nicejskiego II (zobacz: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bolonia 1973, s. 153n);
sło wa zaś jak tu brzmią przy pi sy wa ne są Świę te mu Ba zy le mu przez pa pie ża Alek san dra II,
w Epi sto la 112 (Lan dul fo in Cor si ca), po 1062, któ re go to ro ku Lan dulf VI [czy li VIII],
książę Kapui, został skazany na wygnanie (PL 146,1402 C-D; z I. Mansi, Concilia XIX,951 D);
wy da ją się pa ra fra zą świę te go Ba zy le go: Re gu lae fu sius trac ta tae (PG 31,947 C -D, 950 A).

918 Eugeniusz II na synodzie Rzymskim (826), rozdział 36 (I. Mansi, Concilia, XIV,1009 A).
919 Jak za zna cza E. Fried berg (ni żej), sło wa są ra czej pseu do -Zło to uste go In Psal mum

50 ho mi lia 1, o któ rej zo bacz: M. Ge erard, Cla vis pa trum gra eco rum II, Bre pols 1974, 
n. 4544, s. 553n. Ist nie ją dwa prze kła dy ła ciń skie:: Ja ku ba de Bil ly w DHGE VIII,1488-1490
w wy da niu Zło to uste go, Pa ryż 1581, któ re go nie wi dzie li śmy, i We ne cja 1740, V,582a oraz
w PG 55,574 D – 575 A; a ta kże in ny, star szy, czy li nasz, jak w wy da niu We ne cja 1583, I,535d:
„A je że li ty [żo no!] po wścią gasz się bez je go wo li, da jesz mu zgo dę na nie rząd, a je go grzech
bę dzie po czy ta ny two jej po wścią gli wo ści.”

920 Mi ko łaj I do kró la Ka ro la Ły se go (list 50, Man si XV,319 A; list 148 w PL 119,1197 C).



tak i umo wa ma łżeń ska [428] za nim za ist nie je spół ko wa nie cie le sne. 
Z umo wy więc ma łżeń skiej sta ją się ob lu bień ca mi i ob lu bie ni ca mi przed
spół ko wa niem; w spół ko wa niu zaś sta ją się ma łżon ka mi. Umo wa bo wiem
ma łżeń ska spra wia, że któ ra przed tem by ła ob lu bie ni cą, w spół ko wa niu
sta je się żo ną.

8. Od po wiedź na nad mie nio ne z wy ja śnie niem po wy ższych. Im zaś
od po wia da my tak. Cza sem do ko nu ją się za ślu bi ny, gdzie jest wspól na
mężczy zny i nie wia sty obiet ni ca za war cia ma łżeń stwa, nie ma zaś tam zgody
te raź niej szej; i są za ślu bi ny ma ją ce zgo dę te raź niej szą, to jest umo wę ma ł-
żeń ską, któ ra sa ma czy ni ma łżeń stwo. W tych więc za ślu bi nach, w któ rych
jest obiet ni ca za war cia ma łżeń stwa, sta ją się tyl ko ob lu bień ca mi i ob lu bie -
ni ca mi, nie ma łżon ka mi; i ta kim ob lu bień com wol no bez wspól nej zgo dy
ślu bo wać po wścią gli wość i wy bie rać klasz tor. W tych zaś za ślu bi nach, gdzie
jest zgo da te raź niej sza, za wie ra się ma łżeń stwo, i od pierw szej wia ry tych
za ślu bin na zy wa ni są praw dzi wy mi ma łżon ka mi. – Zgod nie z tym roz różnie -
niem za ślu bin, o ob lu bień cach ró żnie mó wią dok to rzy.

Roz dział 9v (171).

1. Ja kim spo so bem bra na jest ob lu bie ni ca w po ni ższych roz dzia -
łach. Nie kie dy bo wiem ob lu bie ni ca mi zwą te, któ re ma ją ta kie za ślu bi ny,
gdzie by ła te raź niej sza umo wa ma łżeń ska; i one są praw dzi wy mi ma łżon -
ka mi.

2. Grze gorz: Że czy jejś ob lu bie ni cy krew ny nie mo że po jąć. Dla te -
go Grze gorz:921 „Je że li ktoś żo nę po ślu bił al bo za rę czył, cho ciaż po tem
zasko czo ny swym dniem śmier ci nie mógł jej po jąć za żo nę, ni ko mu jednak
z je go po kre wień stwa nie wol no po jąć jej w ma łżeń stwo; a je że li znaj dzie
się uczy nio ne, niech zo sta nie cał ko wi cie roz łą czo ne.”
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v Roz dział 9. Nu mer 2: Z De cre tum Gra cja na, C. 27, za gad nie nie 2, roz dział 14 (1066).
– Nu mer 3: ta mże, roz dział 15. – Nu mer 4: ta mże, roz dział 12 (1065). – Nu mer 7: W bez-
i mien nej Glos sa, rkp Bam berg, Patr. 128, nad sło wa mi: je że li ... za ist nia ła umo wa ma ł-
żeń ska za pi sa no: „To zna czy umo wa te raź niej sza. Umie ścił zaś Mistrz Piotr na mar gi ne sie
ten za pis: I w po wy ższy spo sób mo że być poj mo wa na ja ko ma łżon ka” (kar ta 19a). Zo bacz
A. M. Landgraf, Problèmes relatifs aux premières Gloses des Sentences, w RThAM 3(1931) 146.
O tym za pi sie nic nie ma w Glos sa nie gdyś przy pi sy wa nej Pio tro wi z Po itiers, ani w ręko pi -
sach Sen ten cji, oprócz rkp BCX, gdzie znaj du je się ja ko ru bry ka: Z tak po ję te go spo so bu
mo żna poj mo wać „żo na” gdzie „ob lu bie ni ca”. Nie mniej ta ka tra dy cja zda je się popar ta
świa dec twem glo sy, znaj du ją cej sie w rkp Clm 22288: „Umie ścił jed nak po tem Lom bard na
mar gi ne sie swej księ gi pe wien za pis, gdzie ob lu bie ni ca mo że być poj mo wa na za miast żony”
(kar ta 90 rec to); zo bacz: H. We iswe iler, Eine neue frühe Glos se zum vier ten Buch der
Senten zen des Pe trus Lom bar dus, w BGPT MA, tom uzu peł nia ją cy III,367, n. 30.

921 De kret nie au ten tycz ny. We dług L. Ma chiel se na przed Lom bar dem znaj du je się tyl ko
w De cre tum Gra cja na (ni żej): Les spu rii de S. Grégo ire le Grand en ma tière ma tri mo niale,
dans les col lec tions ca no ni qu es ju squ’au Décret de Gra tien, w Sa cris Eru di ri 14(1963)
257n.



3. Pa pież Ju liusz. Rów nież pa pież Ju liusz:922 „Je że li ktoś za ślu bił żo nę
lub za rę czył i al bo za sko czo ny dniem śmier ci, al bo zbie giem ja kichś po wo -
dów, nie po znał jej, ani brat je go, ani ża den z je go po kre wień stwa niech
jej so bie nie bie rze za żo nę w ja kim kol wiek cza sie.”

4. Grze gorz do ce sa rza Mau ry ce go z po wo du ja kie goś hra bie go,
któ ry ob lu bie ni cę swe go ku zy na po jął za żo nę. Ta kże Grze gorz:923 „Kto
za ślu bio - [429] ną pan nę bli skie go swe go po jął by za żo nę, niech bę dzie
wy klę ty sam i wszy scy z nim się zga dza ją cy, po nie waż we dług pra wa Bo że -
go ska za ny jest na śmierć. Bo Bo że go pra wa zwy cza jem jest ob lu bie ni ce
na zy wać ma łżon ka mi, jak w Ewan ge lii:924 Przyj mij Ma ry ję ma łżon kę twą;
a w Księ dze Po wtó rzo ne go Pra wa:925 Je śli ktoś ob lu bie ni cę dru gie go na
polu po chwy cił by, al bo wpro wa dził do swe go do mu, niech umrze, po nie -
waż żo nę bli skie go swe go zhań bił:” nie tę, któ ra już by ła żo ną, lecz któ ra
dzię ki ro dzi com żo ną stać się mia ła.” – Z te go wy ni ka, że pew ne ob lu bie -
ni ce są ma łżon ka mi przed zmie sza niem płci.

5. Lecz mo że po ru szy to, że na koń cu roz dzia łu po wie dzia no: „nie tę,
któ ra już by ła żo ną, lecz któ ra mia ła stać się żo ną.” Te go nie na le ży tak poj -
mo wać, jak by żo ną praw dzi wie nie by ła, od kąd za ist nia ła umo wa ma łżeń -
ska; lecz po nie waż jesz cze nie zo sta ła prze pro wa dzo na, ani nie za szła rzecz
żo ni na, mia no wi cie spół ko wa nie ma łżeń skie.

6. Że ob lu bie ni ca w tych in nych roz dzia łach ina czej jest bra na.
Nazy wa się ta kże ob lu bie ni cą tę, któ ra tak mę żo wi jest za ślu bio na, że nie
za cho dzi ła zgo da te raź niej sza, lecz obiet ni ca przy szłej.

7. Z sy no du Tre bur skie go. W ten spo sób poj mu je się ten de kret:926

„Je że li by ktoś zgwał cił ob lu bie ni cę sy na, a po tem syn je go ją po jął, oj ciec
po tem niech nie ma żo ny, ani nie wia sta mę ża; syn, któ ry nie znał wy stęp -
ku oj ca, niech poj mie in ną.” Gdy by ona by ła ma łżon ką, co za iste za szło by,
gdy by w za ślu bi nach za ist nia ła umo wa ma łżeń ska, nie wol no by ło by ob lu -
bień co wi po jąć in nej. Cu dzo ło żni kom zaś z su ro wo ści na kła da na jest ka ra
nie za wie ra nia ma łżeństw, aby in nych od stra szyć.

[430] 8. Z te go sa me go sy no du. Rów nież z te go sa me go:927 „Ktoś po -
ślu bił żo nę i wy wia no wał, a nie mógł z nią spół ko wać; tę skry cie brat je go
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922 Z de kre tów przy pi sa nych Ju liu szo wi I (PL 8,865 A -B); nie au ten tycz ne, jak za zna cza
L. Ma chiel sen (258).

923 O tym nie au ten tycz nym de kre cie oraz je go spo rzą dze niu zo bacz: L. Ma chiel sen 
(258-260).

924 Mt 1,20.
925 Pwt 22,25 i 24 w nie zna nym prze kła dzie (Ma chiel sen, 259).
926 Jak się zda je, ra czej z sy no du w Com piègne (ro ku 757), roz dział 11 (I. Man si, Con -

cilia, XII,566) al bo roz dział 13 (PL 96,1514 B -C) z pew ny mi zmia na mi.
927 Mia no wi cie sy no du Tre bur skie go (895), roz dział 41: „Je że li ktoś po jął by pra wo wi tą

żo nę, skut kiem ja kiejś swo jej cho ro by nie mo gąc do peł nić z nią żo ni ne go czy nu; brat zaś
je go, za na mo wą dia bła, po ko cha ny przez nią, po ta jem nie ją zhań bił i zgwał cił”; co zaś na -
stę pu je nie zga dza się z na szym tek stem (Man si, XVIII,152 D -E).



ze psuł i za szła w cią żę. Po sta no wio no, że cho ciaź po ślu bio na nie mo gła
być ze spo lo na z pra wym mę żem, po ślu bio nej jed nak bra tu, brat mieć nie
mo że; lecz cu dzo ło żnik i cu dzo ło żni ca ma ją po nieść po mstę nie rzą du,
dozwo lo nych jed nak ma łżeństw nie na le ży im od ma wiać.” O tych za ślu bi -
nach na le ży to poj mo wać, gdzie nie by ło zgo dy ma łżeń skiej te raź niej szej:
ina czej nie wol no by ło by im szu kać in nych ma łżeństw.

9. Z sy no du To le dań skie go. Zgod nie z tym na le ży rów nież poj mo wać
to:928 „Po sta no wio ne zo ta ło przez świę ty sy nod, by je śli ktoś po rwał ob lu -
bie ni cę in ne go, zo stał uka ra ny jaw ną po ku tą i trwał bez na dziei ma ł-
żeństwa. A je że li ona nie zga dza ła się z tym wy stęp kiem, po zwo le nia
za ślu bie nia in ne mu nie na le ży od ma wiać.” Wi dać, że ta by ła za ślu bio na bez
te raź niej szej umo wy ma łżeń skiej, i dla te go nie by ła ma łżon ką, bo za ży cia
ob lu bień ca nie od ma wia jej się po zwo le nia wyj ścia za mąż. – Są bo wiem
pew ne umo wy ma łżeń skie o przy szło ści, z któ rych zwa ni są ob lu bień ca mi
i ob lu bie ni ca mi, ale nie są stąd ma łżon ka mi; i jest pew na umo wa ma łżeńska
o te raź niej szo ści, któ ra ob lu bień ca i ob lu bie ni cę czy ni też ma łżon ka mi. 
I obie umo wy zwa ne są nie kie dy „za ślu bi na mi” (de spon sa tio) al bo „za rę -
czy na mi” (spon sa lia); ści śle zaś za rę czy na mi zwa ne są pew ne uro czy ste
umo wy ma łżeń skie.

10. Dla cze go ob lu bie ni ce nie są za raz wy da wa ne. – Au gu styn 
w czwar tej księ dze Con fes sio nes. O umo wach ma łżeń skich, gdzie jest
tyl ko obiet ni ca przy szło ści, Au gu styn mó wi:929 „Usta no wio ne zo sta ło, że by
umó wio ne już ob lu bie ni ce nie za raz by ły wy da wa ne, by ja ko mąż nie uwa -
żał wy da nej za mar ną tej, za któ rą, od ro czo ną, wzdy chał ja ko ob lu bie niec.”

Roz dział 10y (172).

1. Któ ra ob lu bie ni ca jest wdo wą po śmier ci ob lu bień ca, a któ ra
nie. I wie dzieć na le ży, iż ob lu bie ni ca, któ ra tyl ko na przy szłość jest umó -
wio na, po śmier ci ob lu bień ca nie zo - [431] sta je wdo wą, po nie waż nie był
jej mę żem. Stąd, gdy by ją ktoś po jął, nie ma za ka zu przy stę po wa nia do
wyższych świę ceń, po nie waż nie po ślu bił wdo wy. Mąż bo wiem wdo wy,
podob nie jak dwa ra zy żo na ty, nie mo że zo stać ka pła nem. Z ta kie go zaś
związ ku nikt nie jest po wstrzy my wa ny od wy ższych świę ceń.
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928 Ra czej z sy no du Tro sleń skie go [Tro sly] w gmi nie So is sons (ro ku 909), roz dział 8 
(I. Man si, XVIII,286 D; PL 132,696 C).

929 Ra czej księ ga VIII, roz dział 3, n. 7 (PL 32,752; CSEL 33,175).
y Roz dział 10. Nu me ry 1-2: tekst zło żo ny czę ścio wo do słow nie z wy po wie dzi Gra cja na

po roz dzia le 29, C. 27, za gad nie nie 2 (1072), gdzie przy to czo ne są też sło wa Pe la giu sza.
Zo bacz też wy po wiedź przed roz dzia łem 20, dys tynk cji 34 (130), oraz sam roz dział 20 przy -
pi sa ny Pe la giu szo wi. – Nu mer 3. Ostat nia część za czerp nię ta z Hu go na, De sa cra men tis,
II.11,5 (PL 176,485 D).



2. Kto po jął ob lu bie ni cę dru gie go, mo że po je go śmier ci przy stą -
pić do wy ższych świę ceń. – Pa pież Pe la giusz. Zgod nie z tym na le ży poj -
mo wać to, co mó wi Pa pież Pe la giusz o tym,930 któ ry po śmier ci ob lu bień ca,
po jął za żo nę je go ob lu bie ni cę: „Nie ma nic, rze cze, zgod nie z tym ar ty ku -
łem, co by mu z po sta no wień ka no nicz nych prze szka dza ło”, że by mógł być
po su nię ty do wy ższych świę ceń. Gdy by zaś ta ka by ła ob lu bie ni ca, mię dzy
któ rą a jej ob lu bień cem za ist nia ła zgo da te raź niej sza, po je go śmier ci zosta -
ła by wdo wą; po łą czo ny z nią w ma łżeń stwie nie przy stę po wał by już do
wyższych świę ceń, po nie waż po ślu bił wdo wę.

3. Nie na le ży więc wąt pić, że tyl ko zgo da te raź niej sza spra wia ma łżeń -
stwo, i od tąd zwa ni są praw dzi wy mi ma łżon ka mi. Dla te go po ta kiej zgo -
dzie, gdy by ktoś z in ną się po łą czył, na wet je że li tam na stą pi ło cie le sne
współ ży cie, po wi nien być do pier wot ne go związ ku przy wo ła ny.

DYS TYNK CJA XXVIIIz

Roz dział 1 (173).

1. Czy zgoda na przyszłość z przysięgą czyni małżeństwo. Tu należy
py tać, czy zgo da o przy szło ści, na wet z do da niem przy się gi, czy ni ma łżeń -
stwo, że gdy ktoś przy rze ka, a na wet przy się ga któ rejś, że do cza - [432] su
uzgod nio ne go ją poj mie, a ona przy rze ka, al bo przy się ga, że go po ślu bi,
czy ta kie za rę czy ny czy nią ich ma łżon ka mi? Je że li po zmia nie po sta no -
wienia, jed no, al bo obo je, prze cho dzą do in ne go związ ku, czy z po wo du
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930 Pe la giusz I (556-561), Epi sto la 44 (Mar cel lo epi sco po se vo nien si): „Mi ło ści two jej,
cze go po win na prze strze gać, po sta ra li śmy się oznaj mić, to zna czy, by du chow ne go Wa len -
te go, któ re go ko bie ta przed tem z in nym osło nię ta, jed nak z nim nie za ślu bio na, lecz po zo -
sta ła dzie wi cą, po śmier ci te go, z któ rym by ła osło nię ta, z ob lu bień cem spół ko wa niem
ma łżeń skim zo sta ła złą czo na, po nie waż w tym cza sie przy ję ła osło nę, żad na prze szko da nie
po wsta je w promocji, po nie waż nie ma ni cze go, co na le ży do te go ar ty ku łu, co by mu prze -
szka dza ło z po sta no wień ka no nicz nych” (wyd.: P. M. Gas só – C. M. Bat tle, Pe la gii I papae
Epi stu lae qu ae su per sunt, Mont ser rat 1956,149-152; PLS IV,1302).

z Dys tynk cja 28, roz dział 1. Zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen zur Brie fli te ra tur, 266-
284, zwłasz cza s. 282n; oraz te goż: Wal ter von Mor ta gne und Pe trus Lom bar dus, 667-669;
a ta kże te goż: Hat Ma gi ster Ru fi nus die Sen ten zen des Pe trus Lom bar dus benützt? In Scho -
la stik 33(1958)244-247. – Nu mer 1-2: zmie sza ne ze słów Wal te ra, Sum ma sen ten tia rum,
VII,7 (PL 176,160 A -B), skąd sa mo za gad nie nie i nie któ re sło wa („Ja kim więc spo so bem ...
że uczy nią”); oraz tych Hu go na ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, II,11,5 (PL 176,486
A -C). – Nu mer 3: Trud ność pod niósł już Wal ter (160 A); tekst zaś praw za czerp nię ty z De -
cre tum Gra cja na, C. 30, za gad nie nie 5, roz dział 9 (1107). – Nu mer 4: Za rów no Hu go, 
De sa cra men tis, II,11,5 (486 D), jak Wal ter, roz dział 6 (159 C) za wie ra ją już sło wa Ewa ry -
sta, przy naj mniej czę ścio wo; Mistrz zaś od no si się do tek stu w De cre tum Gra cja na, C. 30,
za gad nie nie 5, roz dział 1 (104). Za koń cze nie, „Dla cze go to po wie dział”. Jest Wal te ra, roz -
dział 6 (ta mże).



pierw szej obiet ni cy po par tej przy się gą, umo wa dru gie go związ ku jest
zerwa na?

2. Od po wiedź. Roz waż, że czymś da le ce in nym jest przy rzec, a in nym
uczy nić. Kto przy rze ka, jesz cze nie czy ni; kto więc przy rzekł, że poj mie
jakąś za żo nę, jesz cze jej za żo nę nie po jął; a któ ra przy rze kła, że wyj dzie
za mąż, jesz cze za mąż nie wy szła. – Ja kim więc spo so bem mo gą być na -
zwa ni ma łżon ka mi, któ rzy jesz cze nie za wie ra ją, lecz przy się ga ją, że w przy -
szło ści za wrą? Rów nież, je że li mo cą przy się gi do ty czą cej przy szło ści za raz
sta ją się ma łżon ka mi, dla cze go przy się ga ją, że w przy szło ści uczy nią, co
czynią obec nie? Ta kże, je śli gdy przy się ga ją, za raz sta ją się ma łżon ka mi,
wte dy czy nią tę rzecz, kie dy przy się ga ją, że uczy nią. – Dla te go po wia dam,931

że ma łżeń stwa wte dy nie by ło, lecz przy rze czo no przy szłe. Je że li zaś on
potem po jął żo nę, a ona wy szła za mąż, z obu stron za ist nia ło ma łżeń stwo,
i nie mo że być roz wią za ne. Po prze dza ją ce więc kłam stwo, al bo krzy wo przy -
się stwo, na le ży na pra wić po ku tą, lecz na stę pu ją ce go ma łżeń stwa nie trzeba
roz wią zy wać. Nie tak zaś jest, kie dy przy się ga umoc nio na jest oświad cze -
niem te raź niej szej zgo dy na ma łżeń stwo, po nie waż po ta kiej zgo dzie, gdy
ktoś z in ną się zwią zał, na wet gdy by spło dził po tom stwo, po win no stać się
nie wa żne, a on przy wo ła ny do związ ku pier wot ne go.

3. Dla cze go zda ją się sprze ci wiać po wy ższym. – Kon sty tu cja No -
vellae.Po wy ższe mu zaś po glą do wi zda je się sprze ci wiać to, co prze ka zu ją
pra wa:932 „Gdy by ktoś do ty ka jąc Pism Bo skich przy siągł nie wie ście, że bę -
dzie miał ją za pra wo wi tą żo nę, al bo gdy by w ka pli cy dał ta ki sa kra ment,
niech bę dzie mu pra wo wi tą żo ną, cho ciaż żad ne wia no, żad ne in ne pi smo
nie za ist nia ło.” – Wy ja śnie nie. Lecz tu oka zu je się, co wte dy po win no być,
lub stać się, a nie co wte dy się do ko nu je: bo nie sta je się wte dy żo ną przez
tę przy się gę, lecz po win na stać się, po nie waż [433] przy się żo no. Mo żna
też po jąć, że po wie dzia ne to zo sta ło o tej przy się dze, gdzie zga dza ją się na
teraz i wza jem nie sie bie bio rą.

4. Pa pież Ewa ryst. Te mu też po glą do wi, w któ rym po wie dzia no,933 że
sa ma zgo da czy ni ma łżeń stwo, wy da je się sprze ci wiać to, co mó wi Pa pież
Ewa ryst:934 „Ina czej pra wo wi te ma łżeń stwo się nie do ko nu je, niż gdy od
tych, któ rzy zda ją się mieć wła da nie nie wia stą i przez któ rych jest pil no wa -
na, pro si się za żo nę, i przez ro dzi ców zo sta nie za rę czo na i pra wa mi wy -
wia no wa na, i przez ka pła na, jak jest w zwy cza ju, po bło go sła wio na, i przez
dru żbów strze żo na, i uro czy ście przy ję ta.” – Rów nież:935 „Wiedz cie, że mał-
żeń stwa tak są pra wo wi te. Ina czej zaś usi ło wa ne nie są ma łżeń stwa mi, lecz
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931 Sam mia no wi cie Mistrz, sło wa mi jed nak Hu go na, jak ni żej (486 B).
932 No vel lae LXXIV,5 (Cor pus Iu ris Ci vi lis, Ber lin 1904,376).
933 Wy żej, Dys tynk cja 27, roz dział 10, n. 3.
934 Roz dział nie au ten tycz ny; I. Man si, Con ci lia, I,624 A -B. O je go wpły wie i na stęp stwach,

zo bacz: G. Le Bras, Ma ria ge, DThC IX,2236 i 2257.
935 In ny roz dział nie au ten tycz ny; I. Man si, I,624 B -C.



cu dzo łó stwa mi lub nie rzą da mi, chy ba że wo la wła sna wes prze i pra wo wi -
te ślu by po śpie szą na po moc. – Dla cze go to po wie dział. To zaś nie tak
na le ży poj mo wać, jak by bez wy li czo nych nie mo gło być pra wo wi te go mał-
żeń stwa, lecz po nie waż bez nich nie ma na le żne go wy stro ju i god no ści.

Roz dział 2a (174).

1. – Co na le ży do ko niecz no ści, a co do wy stro ju sa kra men tu. 
W spra wo wa niu zaś te go sa kra men tu, jak i w in nych, coś na le ży do sub -
stan cji sa kra men tu, jak zgo da te raź niej sza, któ ra sa ma wy star czy do za war -
cia ma łżeń stwa; coś zaś na le ży do wy stro ju i uro czy sto ści sa kra men tu, jak
prze ka za nie przez ro dzi ców, bło go sła wień stwo ka pła nów i te go ro dza ju,
bez cze go pra wo wi cie do ko nu je się ma łżeń stwo co do mo cy, a nie co do
za cno ści sa kra men tu.

[434] 2. Bez nich więc nie ja ko pra wo wi ci ma łżon ko wie, lecz jak by
cudzo ło żni al bo nie rząd ni scho dzą się, jak ci, któ rzy po kry jo mu ślu bu ją; 
i za iste by li by nie rząd ni, gdy by nie wspie ra ła ich wo la, wy ra żo na na te raz,
któ ra czy ni mię dzy ni mi pra wo wi te ma łżeń stwo. Bo i ukry ta zgo da na teraz,
wy ra żo na sło wa mi, czy ni ma łżeń stwo, cho ciaż nie ma tam uczci wej umo -
wy. Lecz ma łżeń stwa nie umac nia zgo da do ko ny wa na w ukry ciu. Gdy by
bo wiem jed no opu ści ło dru gie, nie jest są dem Ko ścio ła na glo ne do po wrotu
i po zo sta wa nia ze współ ma łżon kiem, po nie waż umo wa do ko na na w ukry -
ciu nie mo że być udo wod nio na świad ka mi. Je że li zaś ci, któ rzy w ukry ciu
wza jem nie się zgo dzi li, tę sa mą zgo dę do bro wol nie wy zna ją jaw nie, wte dy
za iste wo la wła sna wspie ra i pra wo wi te ślu by śpie szą na po moc,936 aby
umoc nić ma łżeń stwo, któ re przed tem za war te zo sta ło po kry jo mu. Wo la
prze to, wy ra żo na sło wa mi w ukry ciu, słu ży do te go, by po wsta ło ma łżeń -
stwo; jaw nie zaś wy ra żo na wspie ra, aby umoc nić i dać si łę, oraz by Ko ściół
miał swo bo dę je są dzić, gdy zaj dzie po trze ba.

Roz dział 3 (175).

1.b O ja kiej rze czy jest ta zgo da, czy o cie le snym spół ko wa niu, czy
o współ miesz ka niu, czy o czymś in nym. Tu py ta się, sko ro zgo da te raź -
niej sza czy ni ma łżeń stwo, na ja ką rzecz jest ta zgo da, czy na cie le sne spół -
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a O ró żni cy mię dzy tym, co sub stan cjal ne, a tym, co przy pa dło ścio we, wie le czy ta się
u Hu go na, De sa cra men tis, II,11,5-6 (PL 176,487nn) oraz w wy po wie dziach Gra cja na przed
i po roz dzia le 9 oraz po roz dzia le 11, C. 30, za gad nie nie 5 (1106-1108). Lecz ja ki to mia ło
wpływ na Mi strza, nie cał kiem wia do mo.

936 Jak wy żej mó wi Ewa ryst (roz dział 1, n. 4).
b Wszyst ko, po za po wa gą Be dy, (któ ra być mo że za czerp nię ta zo sta ła z roz pra wy Wal -

te ra, roz dział 10; PL 176,163 B), z wy po wie dzi Gra cja na po roz dzia le 2, C. 27, za gad nie nie
2 (1063).



ko wa nie, czy na współ miesz ka nie, czy na jed no i dru gie. Je że li zgo da na
współ miesz ka nie czy ni ma łżeń stwo, wte dy brat z sio strą, oj ciec z cór ką,
mo że za wrzeć ma łżeń stwo. Je że li cie le sne spół ko wa nie, wte dy mię dzy
Mary ją a Jó ze fem nie by ło ma łżeń stwa. Ma ry ja bo wiem po sta no wi ła po zo -
stać w dzie wic twie, je że li Bóg ina czej uczy nić nie ka że, zgod nie z czym
wyda je się, że po wie dzia ła anio ło wi:937 Ja kże się to sta nie, gdyż mę ża nie
znam? to jest po sta no wi łam, że nie po znam. Bo nie dla te go, że wte dy męża
nie po zna ła, trze ba by ło py tać, ja kim spo so bem mo gła by mieć sy na, lecz
po nie waż po sta no wi ła, że ni gdy nie po zna. – Be da, Su per Lu - [435] cam.
Mó wi bo wiem Be da,938 że po sta no wi ła po zo stać w dzie wic twie. Jeżeli więc
wbrew swe mu po sta no wie niu po tem zgo dzi ła się na spół ko wa nie cie le sne,
wy da je się win na zła ma nia ślu bu du chem, cho ciaż nie czy nem.

2. Oto na ja ką rzecz by ła ta zgo da. Mów my więc, że zgo da na współ -
miesz ka nie, al bo na cie le sne spół ko wa nie, nie czy ni ma łżeń stwa, lecz zgoda
na ma łżeń ską wspól no tę, wy ra żo na sło wa mi w cza sie te raź niej szym, jak gdy
mąż mó wi: Ja bio rę cie bie na mo ją, nie pa nią, nie słu żą cą, lecz małżonkę.

Roz dział 4c (176).

1. Dla cze go z bo ku mę ża ufor mo wa na jest nie wia sta. Sko ro bo wiem
nie ja ko słu żą ca, al bo pa ni, jest da na, dla te go ani z gó ry, ani z do łu, od po -
cząt ku zo sta ła ufor mo wa na, lecz z bo ku mę żczy zny, dla wspól no ty ma łżeń -
skiej. Gdy by po wsta ła z gó ry, jak z gło wy, wy da wa ła by się stwo rzo na do
pa no wa nia; gdy by zaś z do łu, jak ze stóp, wy da wa ła by się pod da na na słu -
żbę. Lecz po nie waż ani na pa nią, ani na słu żą cą nie jest bra na, uczy nio na
zo sta ła ze środ ka, to jest z bo ku, po nie waż bra na jest do wspól no ty mał-
żeńskiej.

2. Gdy więc tak się zga dza ją, że mę żczy zna mó wi: Bio rę cie bie za mo ją
ma łżon kę, a nie wia sta mó wi: Bio rę cie bie za mo je go mę ża, ty mi sło wa mi,
lub in ny mi to sa mo zna czą cy mi wy ra żo na jest zgo da: nie na spół ko wa nie
cie le sne, al bo współ miesz ka nie cie le sne, lecz na wspól no tę ma łżeń ską, 
z któ rej trze ba, aby współ miesz ka li, chy ba że ze wzglę du na re li gię równym
ślu bem cie le śnie się roz łą cza ją, al bo do cza su, al bo aż do koń ca.
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937 Łk 1,34; zo bacz sło wa Au gu sty na ni żej, Dys tynk cja 30, roz dział 2, n. 2.
938 In Lu cam 1.34: „Po sta no wie nie swej du szy ze czcią wy ło ży ła, mia no wi cie, że po sta -

no wi ła wieść ży cie dzie wi cze” (PL 92,318 B; CCL 120,33). Zo bacz: Glos sa in ter li ne aris do
te go uryw ka: Ja kże się to sta nie: „Że bym po czę ła i po ro dzi ła, ja, któ ra po sta no wi łam po zo -
stać w dzie wic twie” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,125 rec to).

c Nu mer 1: Spo rzą dzo ny ze słów Hu go na, De sa cra men tis, II,11,4 (485 A -B); po tem
I,6,35 (284 C), jak już w dru giej księ dze Sen ten cji, Dys tynk cji 18, roz dzia le 2. – Nu mer 2:
Ta kże ze słów Hu go na, De sa cra men tis, II,11,6 (488 B), na stęp nie (co do se pa ra cji na
wspólne życzenie) II,11,4 (485 B); o tej separacji zobacz niżej, Dystynkcja 31, rozdział 2, n. 1.



[436] DYS TYNK CJA XXIXd

Roz dział je dy ny (177).

1. Przy mus wy klu cza zgo dę ma łżeń ską. – Pa pież Urban. Trze ba zaś,
by zgo da ma łżeń ska by ła wol na od przy mu su. Wy mu szo na bo wiem zgo da,
któ ra nie po win na być zwa na zgo dą, nie czy ni ma łżeń stwa, jak świad czy
Pa pież Urban,939 pi sząc do Sank cju sza, kró la Ara go nów w te sło wa: „O mał-
żeń stwie two jej wnucz ki, o któ rej w ob li czu ko niecz no ści pod przy rze cze -
niem wia ry za pew ni łeś, że dasz ją pew ne mu ry ce rzo wi, to pod wpły wem
słusz no ści po sta no wi li śmy: że je śli ona te go mę żczy znę cał kiem, jak mó wi
się, od rzu ca, i w po wa dze tej wo li trwa, iż cał ko wi cie od ma wia po ślu bie -
nia te go mę żczy zny, że byś jej wbrew wo li i opie ra ją cej się nie zmu szał do
zwią za nia się ma łżeń stwem z tym mę żczy zną.”

2. O cór ce księ cia Jor da na. Te nże:940 „Je że li oka że się praw dą, co nam
wy słan ni cy księ cia Jor da na oznaj mi li, mia no wi cie że on zmu szo ny i bo le -
jąc, cór kę swą, pła czą cą i we dług sił opie ra ją cą się, za ślu bił Re gi nal do wi:
po nie waż po wa ga praw i ka no nów ta kich za rę czyn nie uzna je, wy rok tak
ła go dzi my: że je śli ksią żę za zgo dą cór ki to, co zo sta ło za czę te, chce do koń -
czyć, zga dza my się. Je że li zaś nie, le gat nasz niech prze słu cha obie stro ny,
i je że li ze stro ny Re gi nal da nie bę dzie ni cze go, co by bar dziej prze szka dza -
ło, od sa me go Jor da na niech przyj mie przy się gę, z któ rej bę dzie wia do mo,
co zo sta ło po wie dzia ne. A my idąc za prze pi sa mi ka no nów i praw, po tem
nie za ka że my, by za in ne go mę żczy znę, je że li ze chce, wspo mnia na je go
cór ka wy szła, by le w Pa nu.941

[437] 3. Z te go wy ni ka, że ma łżeń stwo po wsta je mię dzy swo bod nie zga -
dza ją cy mi się, nie mię dzy wzbra nia ją cy mi się i nie chęt ny mi. Jed na kże je śli
ci, któ rzy wbrew wo li i pod przy mu sem zo sta li zwią za ni, po tem po ja kimś
cza sie bez sprze ci wu i skar gi współ miesz ka ją, ma jąc mo żność ro zej ścia albo
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d Nu mer 1: Wszyst ko, prócz pierw sze go uryw ka z Wal te ra de Mor ta gne, Sum ma sen -
ten tia rum, VII, roz dział 6 (PL 176,159 A -B). – Nu mer 2: Ru bry ka, któ rej brak w De cre tum
Gra cja na, C. 31, za gad nie nie 2, roz dział 1 (1113), znaj du je się w De cre tum Iwo na, VIII,23
(PL 161,588 D – 589 A) oraz w Sen ten tiae Ma gi stri An sel mi, n. 144 (wy da nie: Re in hardt,
214 n). Jed nak ze wzglę du na od mia ny tek sto we nie wy da je się, by to by ły źró dła Mi strza.
– Nu mer 3: Z za koń cze nia Wal te ra, roz dział 6 (159 B). – Nu mer 4: We dług L. Ot ta, Mistrz
praw do po dob nie udał się do Pa nor mii Iwo na, VI, roz dzia łów 11-12 (PL 161,1246 C);
zobacz: Wal ter von Mor ta gne und Pe trus Lom bar dus, 667. Lecz obec nie pra wie pew ni jeste -
śmy, że Mistrz ni gdy nie miał w rę kach dzieł Iwo na z Char tres. Z dru giej stro ny obie powagi
znaj du ją się w Sen ten tiae Ma gi stri An sel mi, n. 7-8 (wy da nie: Re in hardt, 168), a bli żej jak 
w rkp Va tic. Lat. 4361 (ta mże, 138).

939 Urban II, Epi sto lae et pri vi le gia, n. 96 (I. Man si, XX,713; PL 151,373 B -C).
940 Mo wa o bez i mien nej cór ce księ cia Ka pui Jor da na (1078-1091); tekst w P. F. Kehr,

Ita lia Pon ti fi cia VIII, Ber lin 1935, s. 209, n. 39. Gdzie rów nież o Re gi nal dzie, sy nu Got fryda
Ri del la, księ cia Ga ety i hra bie go Pon te co rvo.

941 Zo bacz: 1 Kor 7,39.



od wo ła nia, wy da ją się zga dzać; a ta na stęp cza zgo da uzu peł nia to, co zabrał
uprzed ni przy mus.

4. W księ dze Pan dec tae. Do wo dzi się zaś, iż zga dza się, kto jaw nie się
nie sprze ci wia, zgod nie z tym:942 „W za rę czy nach na le ży wy ma gać zgo dy
tych, któ rych po trzeb na jest w za ślu bi nach. Zaw sze zaś poj mu je się, że córka
zga dza się z oj cem, chy ba, iż jaw nie się sprze ci wia.” – Ta kże:943 „Za rę czy ny
tak jak za ślu bi ny, do ko nu ją się zgo dą za wie ra ją cych: i dla te go jak w za ślu -
bi nach, tak i w za rę czy nach, trze ba, aby cór ka ro dzi ny zga dza ła się”; „która
je że li wo li oj ca nie sprze ci wia się, poj mu je się, że się zga dza.”

DYS TYNK CJA XXX

Roz dział 1e (178).

1. O błę dzie, któ ry uda rem nia zgo dę. A nie tyl ko przy mus ta mu je,
albo wy klu cza zgo dę, lecz ta kże błąd. Jed nak nie ka żdy błąd ta mu je zgo dę.
In ny bo wiem jest błąd oso by, in ny ma jąt ku, in ny sta nu, in ny ja ko ści. Błąd
oso by, kie dy ten uwa ża ny jest za tam te go czło wie ka, [438] a jest in ny. Błąd
ma jąt ku, kie dy uwa ża ny jest za bo ga te go, kto jest bied ny, al bo od wrot nie.
Błąd sta nu, kie dy za wol ne go uwa ża ny jest, kto jest nie wol ni kiem. Błąd
jako ści, kie dy za do bre go uwa ża ny jest, kto jest zły.

2. Błąd ma jąt ku i ja ko ści nie wy klu cza zgo dy; błąd zaś sta nu uda rem nia
zgo dę ma łżeń ską, o tym sta nie bę dzie my mó wi li po tem.944 – Rów nież błąd
oso by nie do pusz cza zgo dy ma łżeń skiej: jak gdy ktoś pro si w ma łżeń stwo
o szlach cian kę, a za nią da je się mu in ną, ni skie go po cho dze nia, nie ma
mię dzy ni mi ma łżeń stwa, bo mę żczy zna nie wy ra ził zgo dy na tę, lecz na
inną. Jak by ktoś przy rzekł mi sprze dać zło to, a za miast zło ta dał mo siądz 
i tak mnie oszu kał: czy po wie dzia no by, że na mo siądz się zgo dzi łem? Nigdy
nie chcia łem ku po wać mo sią dzu: i dla te go nie zgo dzi łem się na niego,
ponie waż zgo da na le ży do wo li. Jak więc błąd ma te rial ny wy klu cza zgo dę,
tak i w ma łżeń stwie błąd oso by.

3. Sprze ciw. Lecz za rzu ca się o Ja ku bie, że sie dem lat słu żył za Ra chelę,
a pod sta wio na mu zo sta ła Lea:945 czy błąd oso by wy klu czył ma łżeń stwo,
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942 Di ge sta czy li Pan dec tae, XXIII, ty tuł 1, pra wo 7 (Cor pus Iu ris Ci vi lis, Ber lin
1[1908]330a).

943 Ta mże, pra wo 11 i 12 (330).
e Po za pew ny mi do dat ka mi ca ły roz dział za czerp nię ty z De cre tum Gra cja na, C. 29,

zagad nie nie 1, § 2-5 (1091n); o tym za gad nie niu zo bacz: J. Gau de met, Dro it ca no ni que et
dro it ro ma in. A pro pos de l’er reur sur la per son ne en ma tière de ma ria ge (C. XXIX, q. 1),
w Stu dia Gra tia na IX,45-64.

944 W Dys tynk cji 36, roz dział 1.
945 Zo bacz: Rdz 29,24-25.



sko ro nie na nią, lecz na Ra che lę się zgo dził? – Roz wią zu je. Lecz co tam
się sta ło, słusz nie prze ka zu je się do ko na ne ja ko ta jem ni ca.946 Tam jed nak,
cho ciaż nie po prze dzi ła, to jed nak na stą pi ła zgo da; i z te go spół ko wa nia,
któ re po prze dzi ło zgo dę, nie uzna je się ich za nie rząd nych, po nie waż on
po znał ją uczu ciem ma łżeń skim, a ona uczu ciem żo ny od da ła po win ność,
my śląc, że pra wem pier wo rod nych i z oj cow skich roz ka zów, praw nie z nim
spół ko wa ła. Jest też uspra wie dli wio na, po nie waż z Bo że go za my słu sta ło
się tak ja ko ta jem ni ca.

4. Na wet dzi siaj był by uspra wie dli wio ny ten, ko mu nie świa do me mu
wszedł szy do ło ża, pod ło ży ła by się sio stra żo ny: ona po nie waż uwa ża no,
że na za wsze po zo sta nie bez na dziei ma łżeń stwa, ten zaś, któ ry ją po znał,
uspra wie dli wio ny jest nie wie dzą. – Cze go do wo dzi się przez po do bień -
stwo: je że li bo wiem dia beł, prze mie nia jąc się w anio ła świa tło ści,947 uwa -
ża ny jest za do bre go, błąd nie jest groź ny. – Że zaś ów mę żczy zna nie
zgo dził się na tę nie wia stę, wy ka zu je się przez po do bień stwo: gdy by ja kiś
błęd no wier ca przed sta wiał się ka to li ko wi pod imie niem Au gu sty na, al bo
Am bro że go, i wzy wał go do na śla do wa nia swej wia ry, gdy by on się zgo dził,
na ja ką wia rę mó wio no by, [439] że się zgo dził? Nie na od szcze pień stwo
błęd no wier ców, lecz na nie ska żo ną wia rę, któ rą ten błęd no wier ca kła mał,
że ma.

5. Błąd ma jąt ku nie wy klu cza zgo dy: któ ra bo wiem ślu bu je bied ne mu,
my śląc, że on jest bo ga ty, nie mo że zrzec się po przed nie go wa run ku,
chociaż się po my li ła. – Ani też błąd ja ko ści: jak gdy ktoś poj mu je za żo nę
wsze tecz ni cę, al bo ze psu tą, o któ rej my śli, że jest czy sta, al bo dzie wi ca, nie
mo że jej od da lić.

Roz dział 2f (179)

1. O ma łżeń stwie Ma ryi i Jó ze fa. Do po wy ższy ch948 trze ba coś do dać
o spo so bie tej zgo dy, któ ra za szła mię dzy Ma ry ją i Jó ze fem. Mo żna za iste
wie rzyć, że nie tyl ko Ma ry ja, lecz ta kże Jó zef po sta no wi li w so bie za cho wać
dzie wic two, je że li Bóg ina czej nie na ka że; i że oni tak zgo dzi li się na wspól -
no tę ma łżeń ską, iż jed no o dru gim z ob ja wie nia Du cha Świę te go wie działo,
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946 „Lecz ... ta jem ni ca”, to sło wa Mi strza; tak zaś prze ka zu je Au gu styn, Con tra Fau stum,
XXII, roz dzia ły 51-58 (PL 42,432-437; CSEL 25,644-654).

947 2 Kor 11,14.
f Nu mer 1: Zo bacz Wal ter de Mor ta gne, Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 10 (PL

176,163 B -C); Hu go ze Świę te go Wik to ra, De Be atae Ma riae vir gi ni ta te (PL 176,857-876),
oraz De sa cra men tis, II,1,8; II,11,5 (PL 176,391-393; 487 D). Zo bacz: L. Ott, Unter su chun -
gen, 309-312, 404-415. – Nu mer 2: Z De cre tum Gra cja na, C. 27, za gad nie nie 2, roz dział 3
(1063). – Nu mer 3: Pierw sza po wa ga z wy po wie dzi Gra cja na, C. 27, za gad nie nie 2, po roz -
dzia le 39 (1074); dru ga, Ad Edi ciam, z C. 33, za gad nie nie 5, roz dział 4 (1251). – Nu mer 4:
Ru bry ka (Au gu styn...) jest Gra cja na, C. 27, za gad nie nie 2, roz dział 9 (1064); sam tekst,
rozdział 10 (1065).

948 Mia no wi cie w Dys tynk cji 28, roz dział 3, n. 1.



że chce za cho wać dzie wic two, je że li Bóg cze go in ne go nie na tchnie. Lecz
tej wo li nie wy ra ża li sło wa mi; po tem jed nak wy ra zi li i po zo sta li w dzie wic -
twie. Zgo dzi ła się więc Ma ry ja na wspól no tę ma łżeń ską, lecz nie na spół -
ko wa nie cie le sne, chy ba, że Bóg szcze gól nie by je na ka zał. Na zwią zek
ma łżeń ski zgo dzi ła się też za je go ra dą, bo chcia ła za cho wać dzie wic two, 
i dla te go nie ina czej zgo dzi ła się na wspól no tę ma łżeń ską, jak tyl ko że miała
po uf ną ra dę Bo ga.

2. Au gu styn w księ dze De nup tiis et con cu pi scen tia. Au gu styn tak
o niej mó wi:949 „Bło go sła wio na Ma ry ja po sta no wi ła w ser cu za cho wać ślub
dzie wic twa, lecz te go ślu bu nie wy ra zi ła w ustach. Pod da ła się Bo że mu roz -
rzą dze niu. Po sta no wi ła po zo stać dzie wi cą, je że li Bóg ina czej jej nie ob jawi.
Po wie rza jąc więc swo je dzie wic two Bo że mu roz rzą dze niu, [440] zgo dzi ła
się na spół ko wa nie cie le sne, nie pra gnąc go, lecz w je dym i dru gim bę dąc
po słusz na na tchnie niu Bo że mu. Po tem zaś ra zem z mę żem usta mi wy ra zi -
ła, i obo je po zo sta li w dzie wic twie.

3. Że mię dzy ni mi by ło do sko na łe ma łżeń stwo. Mię dzy ni mi, jak
powia da Au gu styn,950 by ło do sko na łe ma łżeń stwo: do sko na łe mia no wi cie
nie w zna cze niu,951 lecz w świę to ści. Święt sze bo wiem są ma łżeń stwa zgod -
nym ślu bem po wścią gli wych. – Au gu styn, Ad Edi ciam. Dla te go Au gu -
styn:952 „Co Bo gu obo je ślu bo wa li ście rów ną zgo dą, wy trwa le od da wać
by li ście win ni. Je że li on od te go po sta no wie nia od padł, ty przy naj mniej
wy trwaj.” „Po nie waż jed na ko wo po wstrzy my wa li ście się od spół ko wa nia
cie le sne go, nie prze stał dla te go być two im mę żem; a na wet za iste tym
święciej po zo sta wa li ście ma łżon ka mi, im święt sze zgod nie po sta no wie nia
za cho wy wa li ście.” Do sko na łe więc w świę to ści by ło ma łżeń stwo Ma ryi 
i Jó ze fa.

4. Do sko na łe ta kże by ło zgod nie z tro ja kim do brem ma łżeń stwa, miano -
wicie: wiarą, potomstwem i sakramentem. – Augustyn w księdze De bono
co niu ga li. „Wszel kie bo wiem do bro za ślu bin, jak po wia da Au gu styn,953

speł nio ne zo sta ło w tych ro dzi cach Chry stu sa: wia ra, po tom stwo, sa kra -
ment. Po tom stwo wie my, że to sam Pan; wia ra, bo żad ne go cu dzo łó stwa;
sa kra ment, bo żad ne go roz wo du. Sa me go tyl ko spół ko wa nia ma łżeń skiego
nie by ło, po nie waż w cie le grze chu nie mo gło do ko nać się bez wsty dli wej
po żą dli wo ści cia ła, któ ra po cho dzi z grze chu; bez niej chciał się po cząć ten,
kto miał być bez grze chu.”

479Dystynkcja 30

949 Sło wa są Gra cja na (jak ni żej), zda nie zaś Au gu sty na, De sanc ta vir gi ni ta te, roz dział
4, n. 4 (PL 40,398; CSEL 41,237n); Ser mo 225, roz dział 2; Ser mo 291, n. 5 (PL 38,1096n,
1318n).

950 De nup tiis et con cu pi scen tia, I, roz dział 11, n. 12 (PL 44,420n; CSEL 42,224n).
951 O któ rym wy żej, Dys tynk cja 26, roz dział 6, n. 3.
952 Epi sto la 262, n. 3-4 (PL 33,1078n; CSEL 57,623n).
953 To jest: De nup tiis et con cu pi scen tia, I, roz dział 11, n. 13 (PL 44,421; CSEL 42,225).



5. A cho ciaż nie za szło spół ko wa nie ma łżeń skie, by li jed nak praw dzi wie
ma łżon ka mi, „du chem, nie cia łem”, jak i ro dzi ca mi,954 cho ciaż Am bro ży po -
wia da,955 że ma łżeń stwo sta je się do sko na łe przez cie le sne spół ko wa nie:
„W ka żdym, rze cze, ma łżeń stwie poj mu je się zwią zek du cho wy, któ ry
umac nia i do sko na li cie le sne spół ko wa nie zwią za nych”. Lecz na le ży poj -
mo wać, że ma łżeń stwo spół ko wa niem cie le snym do sko na li się nie co do
praw dy, al bo [441] świę to ści ma łżeń stwa, lecz co do zna cze nia, po nie waż
wte dy do sko na lej przed sta wia jed ność Chry stu sa i Ko ścio ła.956

Roz dział 3g (180).

1. O przy czy nie ce lo wej ma łżeń stwa. Wy ło żyw szy co jest przy czy ną
spraw czą ma łżeń stwa, trze ba wy ka zać z ja kiej przy czy ny zwy kło się, al bo
po win no, ma łżeń stwo za wie rać.

2. Ce lo wą przy czy ną ma łżeń stwa jest prze to głów nie pło dze nie po tom -
stwa. Dla te go bo wiem usta no wił Bóg ma łżeń stwo mię dzy pierw szy mi
rodzi ca mi, któ rym po wie dział:957 Ro śnij cie i mnó żcie się itd. – Dru gą jest,
po grze chu Ada ma, uni ka nie nie rzą du; stąd Apo stoł:958 Ale dla po rub stwa,
niech ka żdy ma swo ją żo nę, a ka żda niech ma swe go mę ża. – Są i in ne
mniej za cne przy czy ny, dla któ rych nie kie dy się za wie ra, jak pięk no mę ża 
i żo ny, któ re ser ca roz pa lo ne ko cha niem czę sto na kła nia do wej ścia w mał-
żeń stwo, by mo gli speł nić swo je pra gnie nie. Czę sto też zysk i po sia da nie
bo gactw jest przy czy ną ma łżeń stwa; i wie le in nych, któ re ła two jest roz -
różnić ka żde mu sta ran nie się przy kła da ją ce mu.

3. I nie na le ży zga dzać się z ty mi, któ rzy mó wią, że nie jest ma łżeń stwem,
któ re za wie ra się dla tych mniej za cnych przy czyn. Wia do mo bo wiem 
z powy ższych,959 że ma łżeń stwo po wsta je ze wza jem nej zgo dy, wy ra żo nej
o te raź niej szo ści, cho ciaż do te go po cią gnę ło uko cha nie. – Do wód te go
daje Ja kub,960 któ ry Ra che lę ob li cza pięk ne go i wej rze nia wdzięcz ne go
poko chał, a mi łu jąc ją rzekł: Bę dę słu żył za Ra che lę sie dem lat. W Księ dze
Powtó rzo ne go Pra wa też czy ta się:961 Je śli uj rzysz w licz bie poj ma nych
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954 Jak mó wi Au gu styn (ru bry ka mar gi nal na), De nup tiis et con cu pi scen tia, I, roz dział
11, n. 12 (420n; 224n).

955 W księ dze o pa triar chach (ru bry ka mar gi nal na); ra czej jest to roz dział nie pew ny, jak
za zna cza E. Fried berg.

956 Zo bacz wy żej: Dys tynk cja 26, roz dział 6, n. 1.
g Nu me ry 2-3: Wszyst ko (tro chę ow szem zmie nio no lub do da no) z roz dzia łu 1 dzie ła

Wal te ra, mia no wi cie: Sum ma sen ten tia rum, VII (PL 176,154 D – 155 B); w bar dzo krót kiej
postaci już w pierwotnej rozprawie De coniugio, n. 5, czyli Glossa na 1 Kor 7,1 (PL 191,1586 B).

957 Rdz 1,28.
958 1 Kor 7,2.
959 W Dys tynk cji 27, roz dział 3.
960 Rdz 29,17-18.
961 Pwt 21,11-12.



niewia stę na dob ną i roz mi łu jesz się w niej, i bę dziesz ją chciał mieć za
żo nę, wwie dziesz ją w dom twój.

[442] Roz dział 4 (181).

1. Że zły cel nie ka zi sa kra men tu. A choć by nie dla do bre go ce lu
małżeń stwo by ło za wie ra ne, kie dy wy gląd po ru sza ser ce za wie ra ją ce go,
małżeń stwo jed nak jest do bre, po nie waż czy jeś złe ży cie, al bo za miar
przewrot ny, nie ka zi sa kra men tu.

2. Ma łżeń stwo zaś Ma ryi i Jó ze fa mia ło in ne szcze gól ne przy czy ny, mia -
no wi cie „by 962 Dzie wi ca po cie chą mę ża by ła pod trzy my wa na, i aby przed
dia błem na ro dze nie by ło ukry te; że by Jó zef był świad kiem czy sto ści,
broniąc ją przed nie sła wą po dej rze nia, aby nie zo sta ła ja ko cu dzo ło żna
potę pio na.”

DYS TYNK CJA XXXI

Roz dział 1h (182).

O trzech do brach ma łżeń stwa. Po tym wszyst kim trze ba po wie dzieć
o do brach ma łżeń stwa, ja kie są i jak uspra wie dli wia ją spół ko wa nie. – Augu -
styn Su per Ge ne sim. Trzy są głów nie do bra ma łżeń stwa; stąd Au gu styn:963

„Ma łżeń skie do bro jest trój czę ścio we, mia no wi cie: wia ra, po tom stwo,
sakra ment. W wie rze zwa ża się, by po węź le ma łżeń skim nie by ło spół ko -
wa nia z in nym lub in ną; w po tom stwie, by by ło przyj mo wa ne z mi ło ścią; 
w sa kra men cie, by ma łżeń stwo się nie roz wio dło, a zo sta wio ny lub zo sta -
wio na na wet z po wo du po tom stwa z in nym się nie złą czył.

Roz dział 2i (283).

1. O dwo ja kim roz dzie le niu. Roz łą cze nie zaś jest dwo ja kie, mia no -
wicie cie le sne i sa kra men tal ne. Cie le śnie mo gą się roz łą czyć z po wo du 
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962 Glos sa or di na ria do Mt 1,18: Gdy by ła po ślu bio na (u Mi ko ła ja z Li ry, V,7c). Zo bacz:
Hie ro nim, In Mat tha eum, do te go uryw ka (PL 26[1845]24 A -B).

h Zo bacz: L. Ott, Wal ter von Mor ta gne und Pe trus Lom bard, 661-664. – Już w pier wot -
nej roz pra wie, n. 7, czy li w Glos sa na 1 Kor 7,1 (PL 191,1586 D); z Sum ma sen ten tia rum,
VII,4 (PL 176,157 A -B); sło wa Au gu sty na znaj du ją się czę ścio wo w Glos sa or di na ria na 
1 Kor 7,6 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,42a; rkp „l”, kar ta 48c, rkp „m”, kar ta 48a).

963 De Ge ne si ad lit te ram, IX, roz dział 7, n. 12 (PL 34,397; CSEL 28-I, 275n).
i Nu mer 1: Czę ścio wo już w te jże pier wot nej roz pra wie, n. 8, czy li w Glos sa (158 D),

gdzie „z ogól ne go ro zu mie nia” wy da je się za czerp nię te z Sum ma sen ten tia rum, VII,18 
(PL 176,167 A); wie le zaś jest no we go, z nie zna ne go źró dła. – Nu mer 2: Dwie pierw sze
powa gi, jak za zna czył już L. Ott (663), wzię te są z De cre tum Gra cja na, roz dział 28. C. 32,
za gad nie nie 7 (1147); trze cia z nie zna ne go źró dła (znaj du je się w Sen ten tiae Ma gi stri 



nie rzą du, [443] al bo za wspól ną zgo dą z po wo du re li gii, czy to do cza su,
czy aż do koń ca. Sa kra men tal nie zaś nie mo gą się roz łą czyć, gdy ży ją, je że -
li są upraw nio ny mi oso ba mi. Po zo sta je bo wiem mię dzy ni mi wę zeł ma łżeń -
ski, na wet jeżeli od cho dząc od sie bie, przy lgną do in nych.

2. Au gu styn w księ dze De bo no co niu ga li. Dla te go Au gu styn:964 „Tak
da le ce trwa ją mię dzy ży ją cy mi raz za war te pra wa ma łżeń skie, że bar dziej
są ma łżon ka mi mię dzy so bą na wet po roz dziel niu, niż z in ny mi, do któ -
rych przy lgnę li.” – W ty mże. Rów nież:965 „Trwa mię dzy ży ją cy mi pe wien
wę zeł ma łżeń ski, któ re go ani roz dzie le nie, ani spół ko wa nie z in nym nie
mo że usu nąć; jak od stęp cza du sza, jak by od cho dząc od ma łżeń stwa z Chry -
stu sem, na wet utra ciw szy wia rę, sa kra men tu wia ry nie tra ci, któ ry otrzy ma -
ła ob my ciem od ro dze nia. Od da wa no  by wra ca ją cej, je że li od cho dząc
stra ci ła. Ma jed nak to, ten kto od stą pił, na zwięk sze nie ka ry, a nie na za słu -
gę na gro dy.” – Ta mże. Też:966 „Któ rym spodo ba ło się, za zgo dą, na za wsze
po wścią gnąć się od ko rzy sta nia z po żą dli wo ści cia ła, wę zeł ma łżeń ski
między ni mi nie zry wa się, a na wet bę dzie moc niej szy, im bar dziej wy -
pełnia ją z so bą te umo wy, któ re mi lej i zgod niej win ny być za cho wa ne, nie
lu bie żny mi splo ta mi ciał, lecz do bro wol ny mi uczu cia mi dusz.”

3. A za uważ, iż trze cie do bro ma łżeń stwa na zy wa się „sa kra ment” nie
dla te go, że jest sa mym ma łżeń stwem, lecz po nie waż te jże świę tej rze czy
jest zna kiem, to jest du cho we go i nie roz łącz ne go zjed no cze nia Chry stu sa
i Ko ścio ła.

4. Tro je tych nie w ka żdym jest ma łżeń stwie. I na le ży wie dzieć, że
nie któ rzy za wie ra ją ma łżeń stwo, któ re mu nie to wa rzy szą te trzy do bra.
Brak bo wiem wia ry tam, gdzie mąż z in ną, al bo żo na z in nym spół ku je. To
więc do bro tak przy le ga do ma łżeń stwa, że z nie go, je śli jest, ma łżeń stwo
bar dziej jest do ce nio ne; je śli nie ma, nie jest stąd uni ce stwio ne. Któ ra
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Ansel mi, n. 111; wyd.: H. J. F. Re in hardt, 199). – Nu mer 3: W pier wot nej roz pra wie, n. 9,
czy li w Glos sa na 1 Kor 7,1 (PL 191,1586 D). z Sum ma sen ten tia rum, VII,4 (PL 176,157 B).
– Nu mer 4: wpro wa dzo ny sło wa mi Wal te ra (ta mże). Co na stę pu je, pra wie do koń ca nu meru,
z Hu go na (cza sem skró to wo), De sa cra men tis, II,11,8 (PL 176,494 D – 495 B). – Nu mer 5:
spo rzą dzo ny z wy po wie dzi Gra cja na przed roz dzia łem 5, C. 32, za gad nie nie 2, a stąd ze
słów Au gu sty na w tym roz dzia le 5 (1121). Mo żna za zna czyć (cho ciaż nie chęt nie) glo sę do
te go uryw ka w rę ko pi sie Bam ber skim, Patr. 128: „kto uspo so bie niem ma łżeń skim, to jest
ze zgo dą na przy szłość, nie dla wy da nia po tom stwa, itd., to czy ni, po spo li cie jest ‘la chousa’,
czy li nie rząd, a jed nak je że li nie bę dą uni ka li: Glo sa Pio tra [to zna czy w rę ko pi sie: g.p.]:
Bo w ja ki kol wiek spo sób spół ku ją, je że li po to spół ku ją, by dzie ci za bić, al bo w łonie, al bo
po za nim, nie po win ni być zwa ni ma łżon ka mi” (zo bacz: A. Land graf, Problèmes re la tifs aux
pre mières Glo ses des Sen ten ces, w RThAM 3[1931]146n). Nic o tym nie ma zarów no w ręko -
pi sach Sen ten cji, jak w glo sie Sum ma di vi nae pa gi nae, on giś przy pi sy wanej Pio tro wi z Poi-
tiers. Czy rze czy wi ście ‘g.p.’ na le ży czy tać Glo sa Pio tra?

964 Ra czej: De nup tiis et con cu pi scen tia, I, roz dział 10, n. 11 (PL 44,420; CSEL 42,223).
965 Ta mże (420; 223n).
966 Roz dział 11, n. 12 (420; 224).



bowiem jest cu dzo ło żna, nie prze sta je stąd być żo ną; co wię cej, gdy by nie
by ła żo ną, nie by ła by cu dzo ło żna. Co gdy się dzie je, wi na jest po peł - [444]
nia na, ale sa kra ment nie jest znie sio ny. – Rów nież nie wszy scy ma łżon ko -
wie ma ją do bro po tom stwa. Nie któ rzy bo wiem zgod nym ślu bem za cho wu -
ją po wścią gli wość; in ni dla wa dy wie ku, al bo z in ne go po wo du nie mo gą
pło dzić. A na wet nie wszy scy ci, któ rzy po tom stwo przyj mu ją, ma ją do bro
po tom stwa. Bo do brem po tom stwa nie na zy wa się sa mo po tom stwo, ani
na dzie ja po tom stwa, któ ra nie od no si się do re li gii, a na wet do dzie dzicz -
ne go spad ku: jak gdy ktoś pra gnie mieć dzie dzi ców po sia dło ści ziem skiej;
lecz na dzie ja i pra gnie nie, któ rym po to szu ka się po tom stwa, by zo sta ło
re li gij nie wy cho wa ne. Wie lu więc po tom stwo ma, któ rzy jed nak do bra po -
tom stwa nie ma ją. – Sa kra ment zaś tak nie roz łącz nie przy le ga do ma łżeń -
stwa upraw nio nych osób, że bez nie go wy da je się, iż nie ma ma łżeń stwa,
po nie waż mię dzy ży ją cy mi za wsze trwa wę zeł ma łżeń ski, że na wet gdy zaj -
dzie roz łą ka z po wo du nie rzą du, moc wę zła ma łżeń skie go nie jest znie sio -
na. Gdzie zaś ma łżeń stwo za wie ra ją oso by nie upraw nio ne, nie ma te go
do bra, któ re zwie się sa kra men tem, po nie waż ta ki zwią zek mo że być roz -
wią za ny; o czym bę dzie mo wa po tem.967

5. Au gu styn w księ dze De bo no co niu ga li. Któ re zaś ma łżeń stwo jest
mię dzy ty mi, któ rzy scho dzą się ma łżeń skim uczu ciem, a nie dla po tom -
stwa, lecz scho dzą się dla za spo ko je nia lu bie żno ści, że zwą się ma łżon ka -
mi, a nie cu dzo ło żni ka mi, Au gu styn do wo dzi mó wiąc:968 „Zwy kło się py tać,
gdy mę żczy zna i ko bie ta, ani on nie mąż, ani ona żo na ko goś in ne go, 
ze so bą nie dla spło dze nia dzie ci, lecz z nie po wścią gli wo ści, spół ku ją dla
sa me go spół ko wa nia, z tą wia rą, że ani ona z in nym, ani on z in ną te go nie
bę dzie ro bił, czy na le ży zwać ma łżeń stwem. I za pew ne mo żna do rzecz nie
na zy wać to ma łżeń stwem, je że li aż do śmier ci któ re goś z nich to im się
podo ba ło, a pło dze nia dzie ci, cho ciaż nie z te go po wo du się złą czy li,
jednak nie uni ka li: ja ko nie chcą - [445] cy, że by im się dzie ci ro dzi ły, al bo
na wet ja kimś złym czy nem nie dzia ła li, by się nie uro dzi ły. Zresz tą, gdy by
obu lub jed ne go z tych bra kło, nie znaj du ję, w ja ki spo sób mo gli by śmy
zwać to ma łżeń stwem. Gdy by bo wiem ja kiejś so bie do cza su uży wał, ażby
zna lazł ja kąś god ną swych za szczy tów, al bo po sia dło ści, któ rą by po jął 
w ma łżeń stwo, sa mym du chem jest cu dzo ło żny, nie z tą, któ rą pra gnie
znaleźć, lecz z tą, z któ rą tak spół ku je, aby z nią nie mieć wspól no ty ma ł-
żeń skiej.” – Oto ma łżon ka mi zwą się, któ rzy scho dzą się z po wo du sa me -
go spół ko wa nia, je że li jed nak ro dze nia po tom stwa ja kimś złym pod stę pem
nie uni ka ją.

483Dystynkcja 31

967 W Dys tynk cji 34.
968 Roz dział 5, n. 5 (PL 40,376; CSEL 41,193).



Roz dział 3k (184).

O tych któ rzy sto su ją tru ci zny bez płod no ści. Ci zaś, któ rzy sto su ją
tru ci zny bez płod no ści, nie są ma łżon ka mi, lecz roz pust ni ka mi. – Au gu styn
w księ dze De nup tiis et con cu pi scen tia. Stąd Au gu styn:969 „Cza sem tak
da le ce do cho dzi to lu bie żne okru cień stwo, al bo okrut na lu bie żność, że
nawet sto su je tru ci zny bez płod no ści; a je że li nie skut ku ją, po czę te pło dy
we wnętrz no ściach ja kimś spo so bem nisz czy lub po rzu ca, chcąc by wła sny
płód ra czej zgi nął niż żył; al bo je że li żył w ło nie, za bi ty zo stał przed uro -
dze niem. Jed nym sło wem, je że li obo je są ta cy, nie są ma łżon ka mi; a je że li
od po cząt ku by li ta cy, nie ze szli się przez ma łżeń stwo, lecz ra czej przez
nierząd. Je że li zaś nie obo je są ta cy, ośmie lam się rzec: al bo ona ja kimś
sposo bem jest wsze tecz ni cą mę ża, al bo on jest cu dzo ło żni kiem żo ny.

Roz dział 4l (185).

1. Kie dy są za bój ca mi ci, któ rzy po wo du ją spę dze nie pło du. 
Tu zwy kło się py tać o tych, któ rzy spę dza ją płód, kie dy uzna wa ni są za
zabój ców, al bo nie.

2. Wte dy p łód na le ży do za bój stwa, kie dy jest ufor mo wa ny i ma du szę,
jak twier dzi Au gu styn Su per Exo dum:970 „nie ufor mo wa ny [446] zaś p łód,
gdzie nie ma ży wej du szy, Pra wo nie chcia ło, by na le żał do za bój stwa.” –
Au gu styn w księ dze De qu aestio ni bus no vi et ve te ris te sta men ti.
Powia da też Au gu styn,971 że „nie fo rem ny p łód nie ma du szy: dla te go karze
się pie nię żnie, a nie od da je się du szy za du szę.972 Lecz cia łu już ufor mo -
wa ne mu da wa na jest du sza, nie ro dzi się w po czę ciu cia ła, po cho dząc 
z na sie niem. Je że li bo wiem z na sie niem ist nie je du sza z du szy, to i wie le
dusz co dzien nie gi nie, gdy na sie nie wy pły wem nie po wo du je uro dze nia.
Naj pierw trze ba dom spo ić, i tak wpro wa dzić miesz kań ca. Gdy więc za ry sy
nie zo sta ły spo jo ne, gdzie bę dzie du sza?”

3. Hie ro nim, Ad Al ga siam. Rów nież Hie ro nim:973 „Na sie nie po wo li
for mu je się w ło nie, i tak dłu go nie uwa ża się za za bój stwo, aż powstałe
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k Z wy jąt kiem ru bry ki, wszyst ko z De cre tum Gra cja na, roz dział 7, C. 32, za gad nie nie 2
(1121n).

969 Księ ga I, roz dział 15, n. 17 (PL 44,423n; CSEL 42,230).
l Za gad nie nie jest Gra cja na, sprzed roz dzia łu 8, C. 32, za gad nie nia 2; skąd ta kże (1122)

po wa gi: Au gu sty na (roz dział 8), Am bro zja stra (roz dział 9, pod imie niem Au gu sty na), oraz
Hie ro ni ma (roz dział 10).

970 Qu aestio nes in Hep ta teu chum, II, za gad nie nie 80; do Wj 21,22-23 (PL 34,626; CSEL
28-II,147n; CCL 33,111); Zo bacz dru gą księ gę Sen ten cji, Dys tynk cja 31, roz dział 7, n. 3.

971 Ra czej Am bro zja ster, Qu aestio nes Ve te ris et No vi Te sta men ti, za gad nie nie 23 (PL
35,2229; CSEL 50,49s).

972 Wj 21,23.
973 W urywku Sermo de bono nuptiarum (PL 39,1732); Z Florusa z Lyonu na 1 Kor 7 (321).



skład ni ki przyj mą swój wy glą d i człon ki”. – Z te go wy ni ka, że ci, któ rzy po -
wo du ją spę dze nie pło du, wte dy są za bój ca mi, kie dy płód jest ufor mo wany
i oży wio ny du szą.

Roz dział 5m (186).

1. O uspra wie dli wie niu spół ko wa nia, któ re do ko nu je się przez te
do bra. Sko ro więc te trzy do bra zbie ga ją się ra zem w ja kimś ma łżeń stwie,
wy star czą do uspra wie dli wie nia spół ko wa nia cie le sne go. Kie dy bo wiem 
z za cho wa niem wia ry ło ża, z po wo du po tom stwa ma łżon ko wie się schodzą,
tak uspra wie dli wia się spół ko wa nie i wi ny nie ma ją; kie dy zaś bez do bra
po tom stwa, za cho wu jąc jed nak wia rę, scho dzą się z po wo du nie po wścią gli -
wo ści, nie jest uspra wie dli wio ne tak, by wi ny nie mie li, lecz ma ją po wsze -
dnią. – Au gu styn w księ dze De bo no co niu ga li. Stąd Au gu styn:974

„Spół ko wa nie ma łżeń skie dla ro dze nia nie ma wi ny; dla na sy ce nia zaś po żą -
dli wo ści, lecz jed nak ze współ ma łżon kiem dla wia ry ło ża, ma wi nę po wsze -
dnią.” – Rów nież:975 „To że ma łżon ko wie zwy cię że ni po żą dli wo ścią ko rzy sta ją
wza - [447] jem nie po nad ko niecz ność pło dze nia po tom stwa, po ło żę wśród
tych, za któ rych co dzien nie mó wi my:976 Od puść nam na sze wi ny” itd.

2. Gdzie zaś tych dóbr nie ma, wia ry mia no wi cie i po tom stwa, nie wy -
da je się, by spół ko wa nie obro ni ło się przed wy stęp kiem. – Dla te go w Sen -
ten tio lae Sek stu sa Py ta go rej czy ka czy ta się:977 Ka żdy go ręt szy mi ło śnik
wła snej żo ny cu dzo ło żni kiem jest.” – Hie ro nim. Rów nież Hie ro nim:978

„Mą dry ko cha ma łżon kę roz sąd kiem, nie uczu ciem. Nie pa nu je w nim po -
pęd lu bie żno ści, i nie od no si się po chop nie do spół ko wa nia. Nic nie jest
brzyd sze, niż ko chać żo nę jak cu dzo ło żni cę. Ci któ rzy mó wią, że z po wodu
ro dza ju ludz kie go łą czą się z żo na mi, niech na śla du ją przy naj mniej zwie -
rzę ta, i gdy ło no żo ny wzbie rze, nie tra cą dzie ci; i niech nie bę dą dla żon
ko chan ka mi, lecz mę ża mi.” – Te nże:979 „W ma łżeń stwie ro bie nie dzie ci jest
do zwo lo ne; lu bie żno ści zaś, któ re czer pa ne są z ob jęć wsze tecz nic, u żo ny
są po tę pio ne.”
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m Po wra ca do do wo du przed ło żo ne go już w pier wot nej roz pra wie, n. 10, czy li w Glossa
na 1 Kor 7,1 (PL 191,1587 A -B) oraz w Sum ma sen ten tia rum, VII,3 (PL 176,156 A -C), skąd
wszyst ko w nu me rze 1. – Nu mer 2: Wy po wiedź Sek stu sa Py ta go rej czy ka, już w tej sa mej
roz pra wie, n. 11, czy li w tej sa mej Glos sa, lecz bez i mien na za czerp nię ta z na stęp nej po wagi
Hie ro ni ma; obie z De cre tum Gra cja na, roz dział 5, C. 32, za gad nie nie 4 (1128n); ostat nia
po wa ga z roz dzia łu 14 te goż za gad nie nia (1131).

974 Roz dział 6, n. 6 (PL 40,377n; CSEL 41,195).
975 W urywku Sermo de bono nuptiarum PL 39,1732); z Florusa z Lyonu na 1 Kor 7 (321).
976 Zo bacz: Mt 6,12.
977 Sen ten tio la 222 (M. de la Bi gne, Bi blio the ca Pa trum et ve te rum auc to rum, Pa ryż,

5[1610]648 B; Bi blio the ca Ma xi ma Pa trum, Lyon 3[1677]337 E).
978 Ad ver sus Io vi nia num, I, n. 49 (PL 23[1845]281 A -B), gdzie przy to czo ny jest: Sek stus

w sen ten cjach.
979 Hieronim: In ad Ephesios 5,25: Mężowie! Miłujcie żony wasze (PL 26[1845]532 C-D).



Roz dział 6n (187).

1. O po bła ża niu Apo sto ła, ja kim spo so bem je poj mo wać. Lecz je że -
li spół ko wa nie, któ re dzie je się z po wo du po tom stwa, wol ne jest od wi ny,
co Apo stoł do pusz cza z po bła ża nia? Tak bo wiem po wia da: A to mó wię 
z po bła ża nia.980 Cze mu się po bła ża, je śli nie wi nie? Przez to też nie któ rzy
chcą udo wod nić, że ma łżeń stwo jest grze chem.

2. Lecz jak wy żej zo sta ło po wie dzia ne,981 jed no po bła ża nie jest ze zgody,
dru gie z do pu stu. Apo stoł mó wił o ma łżeń stwie i spół ko wa niu cie le snym
i do oboj ga od niósł to: A to mó wię z po bła ża nia. Po bła ża się bo wiem
według zgody małżeństwu i spółkowaniu małżeńskiemu, które dokonuje się
tylko [448] z powodu potomstwa. Spółkowaniu zaś, które jest poza koniecz-
no ścią ro dze nia, dla nie po wścią gli wo ści, po bła ża się we dług do pustu, „po -
nie waż tam jest ja kaś wi na, ale lek ka”.982 I dla te go nie na ka zu je się, nie
po zwa la, lecz do pusz cza, po nie waż nie jest chwa leb ne, lecz powsze dnie.

3. Au gu styn w Ser mo de ver bis Apo sto li. O tym Au gu styn mó wi tak:983

„Mo że ktoś po wie: Je że li Apo stoł dał prze ba cze nie, prze to ma łżeń stwo jest
grze chem: cze mu bo wiem udzie la się prze ba cze nia, je śli nie grze cho wi?
Zaiste to, co sła bo ści do pu ścił we dług prze ba cze nia, ośmie lam się po wie -
dzieć, że jest grze chem. Apo stoł bo wiem udzie la jąc prze ba cze nia zwa żał
na spół ko wa nie ma łżon ków, gdzie jest zło nie po wścią gli wo ści.

Roz dział 7o (188).

1. Co jest złem nie po wścią gli wo ści. Złem nie po wścią gli wo ści jest, że
mąż po zna je żo nę ta kże po za ko niecz no ścią ro dze nia po tom stwa; lecz 
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n Tu Mistrz koń czy za gad nie nie, któ re przed ło żył już w Glos sa na 1 Kor 7,6 (PL
176,1598 A). Ma ono tam ru bry kę: Au gu styn o sło wach apo sto ła (ta kże w rkp „z”, kar ta
52a), któ ra tu po wtó rzo na jest w Nu me rze 3. Ni gdzie zaś, jak się zda je, nie znaj du je się
wśród ka zań, przy pi sa nych św. Au gu sty no wi, ani gdzie kol wiek in dziej.

980 1 Kor 7,6.
981 Dys tynk cja 26, roz dział 3.
982 Już w Glos sa in ter li ne aris, na 1 Kor 7,6, pod ru bry ką: Au gu styn (u Mi ko ła ja z Li ry,

VI,42a; rkp „l” karta 48v; rkp „m”, karta 48v); stąd w Glossa Mistrza (PL 191,1588 D, 1589 A).
983 Nie znaj du je my po za Glos sa Mi strza.
o Nu mer 1: Z Glos sa na 1 Kor 7,6 (PL 191,1589 B), gdzie ta kże po wa ga Au gu sty na 

z Flo ru sa do te go uryw ka (321); sło wa zaś: „gdzie jest ... ro dze nia” wtrą cił Mistrz z Glos sa
or di na ria (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,42c; rkp „l” kar ta 48c; rkp „m” kar ta 48a). – Nu mer 2: Z Hu -
go na, De sa cra men tis, II,11,9 (PL 176,496 C -D); lecz zwrot: „Spół ko wa nie... lu bie żno ści
jest po słusz ne” zda je się po pra wio ne z Glos sa na 1 Kor 7,6 (PL 191,1589 B). – Nu mer 3, 
z te jże Glos sa (1589 C), oprócz: „Nie umiar ko wa ne... do pusz cza się” (z Hu go na, jak wy żej).
– Nu mer 4: Po wa ga Con tra Iu lia num już pod ko niec Glos sa na 1 Kor 7.6 (PL 191,1589 D);
z nie zna ne go źró dła. Dru ga, z Hu go na De sa cra men tis, II,11,9 (496 D). – Nu mer 5: Dru ga
część za le ży od Wal te ra, De co niu gio, roz dział 3 (PL 176,156 B) jak za zna cza L. Ott, Wal ter
von Mor ta gne und Pe trus Lom bar dus, 660.



i tam jest do bro ma łżeń stwa. – Au gu styn, Su per Ge ne sim:984 „Al bo wiem
nie dla te go, że nie po wścią gli wość jest złem, dla te go ma łżeń stwo”, gdzie
jest spół ko wa nie po za za mia rem ro dze nia „nie jest do bre. Nie z po wo du
te go zła na gan ne jest to do bro, lecz to zło sta je się wy ba czal ne z po wo du
do bra ma łżeń skie go”; Apo stoł nie ga ni go, lecz zło nie po wścią gli wo ści.

2. Au gu styn w księ dze De bo no co niu ga li. Te nże:985 „Ma łżeń stwo nie
zmu sza do spół ko wa nia, któ re nie jest z po wo du po tom stwa, lecz otrzy -
mu je prze ba cze nie; je że li jed nak nie jest tak nad mier ne, by prze szka dza ło
w cza sie prze zna czo nym na mo dli twę, oraz że by nie zmie ni ło się w po stę -
po wa nie prze ciw ko na tu rze.” „ Spół ko wa nie bo wiem ko niecz ne z po wo -
du ro dze nia jest nie na gan ne i wy łącz nie ma łżeń skie; to zaś, któ re wy stę pu je
po za ko niecz no ścią, nie ro zu mo wi lecz lu bie żno ści jest po słusz - [449] ne;
i do ma łżeń stwa na le ży go nie wy ma gać, lecz współ ma łżon ko wi je od da -
wać, by nie upra wiał nie rzą du. Je że li zaś obo je ta kiej żą dzy są ule gli, czynią
rzecz, któ ra nie jest ma łżeń ska: do te go wy stęp ku ma łżeń stwo nie na kłania,
lecz pro si o je go prze ba cze nie. – „Pięk nem bo wiem ma łżeń skim986 jest czy -
stość roz dze nia i wier ność od da wa nia na le żno ści cie le snej: to jest dzie łerm
ma łżeń stwa, któ re go od wszel kie go grze chu bro ni Apo stoł mówiąc:987

Panna je śli wy szła za mąż, nie zgrze szy ła.”
3. Sko ro więc spół ko wa nie w za mia rze ro dze nia nie jest na gan ne,988

które ści śle na le ży przy zna wać ma łżeń stwu, co we dług po bła ża nia do pusz -
cza Apo stoł, je śli nie to, że ma łżon ko wie żą da ją po win no ści ma łżeń skiej
nie z chce nia po tom stwa, lecz z roz ko szy lu bie żno ści? Ta zaś żą dza nie jest
z po wo du ma łżeń stwa na gan na, lecz z po wo du ma łżeń stwa otrzy mu je
prze ba cze nie.” – „Nie umiar ko wa ne bo wiem po stę po wa nie,989 do pusz cza
się we dług po bła ża nia.” – Prze to i dla te go ma łżeń stwo jest chwa leb ne,990

po nie waż spra wia, że ta kże to, co do nie go sa mo przez się nie na le ży, ze
wzglę du na nie jest wy ba cza ne. Bo te go spół ko wa nia, któ rym słu ży się po -
żą dli wo ści, nie czy ni się, by po czął się płód, któ re go wy ma ga ma łżeń stwo.

4. Au gu styn, Con tra Iu lia num ha ere ti cum: „Ogól nie więc ma łżeń -
stwo jest cał kiem do bre,991 po nie waż za cho wu je wier ność ło ża, a jed ną 
i dru gą płeć mie sza w ce lu przy ję cia po tom stwa, i wzdry ga się na nie go dzi -
wość roz wo du.” – Świę to ści też ma łżeń stwa na wet nie wier ny współ ma łżo -
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984 De Ge ne si ad lit te ram, IX, roz dział 7, n. 12 (PL 34,397; CSEL 28-I,275.
985 Roz dział 10, n. 11 (PL 40,381; CSEL 41,202).
986 Ta mże, roz dział 11, n. 12 (382; 204).
987 1 Kor 7,28: A i pan na je śli wy szła za mąż, nie zgrze szy ła; ta mże 36: Nie zgrze szy;

niech wy cho dzą za mąż!
988 Bez ru bry ki tu i w Glos sa (ni żej). W rze czy wi sto ści jest z księ gi De nup tiis et con cu -

pi scen tia, I, roz dział 14, n. 16 (PL 44,423; CSEL 42,229).
989 Au gu styn, De bo no co niu ga li, roz dział 11, n. 12 (PL 40,382; CSEL 41,204).
990 Au gu styn, De nup tiis et con cu pi scen tia, jak wy żej.
991 Con tra Iu lia num Pe la gia num, III, roz dział 16, n. 30 (PL 44,717).



nek nie mo że za szko dzić,992 lecz ra czej wier ny po ma ga nie wier ne mu, jak
uczy Apo stoł.”993

5. Z te go oka zu je się, że ma łżon ków, któ rzy spół ku ją wy łącz nie w ce lu
po tom stwa, al bo któ rzy pro szą cym od da ją po win ność, bro ni od grze chu
świę tość ma łżeń stwa i do bro ma łżeń skie. Je że li bo wiem bez grze chu nie
mo gło by za ist nieć spół ko wa nie ma łżeń skie, Pan po po to pie nie na ka zał by,
że by spół ko wa li, mó wiąc:994 Ro śnij cie i mnó żcie się, sko ro już nie mo gli
spół ko wać bez po żą dli wo ści cie le snej.

[450] Roz dział 8p (189).

1. Że nie ka żda roz kosz cia ła jest grze chem. Lecz mo że ktoś po wie,
że wszel ka cie le sna żą dza i roz kosz, któ ra jest w spół ko wa niu, jest zła 
i grzesz na, po nie waż jest z grze chu i nie upo rząd ko wa na.995 – A od po wia -
da my mu, że ta żą dza jest za wsze zła, po nie waż jest wstręt na i sta no wi karę
za grzech, lecz nie za wsze jest grze chem. Czę sto bo wiem świę ty mę żczy -
zna roz ko szu je się we dług cia ła ja kąś rze czą, jak od po czy wa jąc po pra cy,
je dząc po gło dzie; a jed nak ta ka roz kosz nie jest grze chem, chy ba że jest
nie umiar ko wa na. Tak i roz kosz, któ ra jest w spół ko wa niu ma łżeń skim,
które ma owe trzy do bra, wy bra nia się od grze chu.

2. Grze gorz zda je się mó wić ina czej. Wy da je się jed nak, że świę ty
Grze gorz ina czej my śli,996 po wia da mia no wi cie, że bez grze chu nie mo że
za ist nieć spół ko wa nie cie le sne: „Mąż śpiąc z wła sną ma łżon ką, je śli nie
obmy ty wo dą, nie po wi nien wcho dzić do ko ścio ła. Cho ciaż ró żne na ro dy
lu dzi ró żnie o tej spra wie my ślą i zda ją się od mien nie za cho wy wać, zwy -
cza jem jed nak Rzy mian od naj daw niej szych cza sów by ło, po zbli że niu do
wła snej ma łżon ki, i szu kać ob my cia wo dą, i od wej ścia do ko ścio ła tro chę
się po wstrzy mać. Ale mó wiąc to, nie po czy tu je my ma łżeń stwa za wi nę; lecz
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992 Au gu styn, De bo no co niu ga li, roz dział 11, n. 13 (PL 40,383n; CSEL 41,204n).
993 Zo bacz: 1 Kor 7,14.
994 Rdz 9,1.
p Nu me ry 1-2: spo rzą dzo ne ze słów i na uki Wal te ra, w tym sa mym roz dzia le 3 (156 C –

157 A); oraz pod je go na tchnie niem z roz dzia łu Grze go rza (ta mże już czę ścio wo) w De cre -
tum Gra cja na, C. 33, za gad nie nie 4, roz dział 7 (1248n). – Nu mer 3: za le żny od za koń czenia
Wal te ra (157 A), któ re po twier dzo ne jest (w nu me rze 4) z te go sa me go roz dzia łu Grze go -
rza, § 2 (1249).

995 O tym wie le w dru giej księ dze Sen ten cji, Dys tynk cja 32, roz dzia ły 1-2.
996 Grze gorz Wiel ki, Re spon sio (Od po wiedź) na dzie sią te py ta nie Au gu sty na z Can ter -

bu ry (PL 77,1196 B -C); czy li na Py ta nie VIII w Hi sto ria ec c le sia sti ca Be dy, I,27 (Pl 95,64
D). Au ten tycz ność te go do ku men tu do tąd jest spor na, bez wzglę du na je go sta ro żyt ność.
Zo bacz: S. Brech ter OSB, Die Qu el len zur An gel sach sen mis sion Gre gors des Gros sen,
Münster 1941; P. Mey va ert, Les «Re spon sio nes» de S. Gre go ire á S. Au gu stin de Can torbéry,
w Re vue d’Hi sto ire ec c le sia sti que 54(1959)879-894; te goż: Be de’s Text of the «Li bel lus
Respon sio num» of Gre go ry the Gre at to Au gu sti ne of Can ter bu ry, w En gland be fo re the
Co nqu est: Stu dies in Pri ma ry So ur ces pre sen ted to D. Whi te lock, Cam brid ge 1971,15-33.



po nie waż to go dzi we zbli że nie do ma łżon ki nie mo że do ko nać się bez
rozko szy cia ła, od wej ścia na miej sce świę te trze ba się po wstrzy mać, ponie -
waż ta roz kosz w ża den spo sób nie mo że być bez wi ny.

[451] 3. Wy ja śnia po wa gę. By zaś to nie sprze ci wia ło się po wy ższym,
trze ba poj mo wać o tych, któ rzy zbli ża ją się nie dla po tom stwa. Ich roz kosz
nie jest bez grze chu. A z tru dem mo żna spo tkać ta kich, do zna ją cych jesz -
cze ob jęć cie le snych, któ rzy nie zbli ża li by się cza sem po za za mia rem wy da -
nia po tom stwa. Ile ra zy zaś to się sta nie, od wej ścia do ko ścio ła trze ba się
po wstrzy mać.

4. Po twier dza wy ja śnie nie w opar ciu o je go sło wa. Grze gorz. A że
tak poj mo wać na le ży, Grze gorz na stęp nie do wo dzi 997 „Je że li zaś ktoś
korzysta ze swej ma łżon ki nie po chwy co ny żą dzą roz ko szy, lecz tyl ko dla
ro dze nia dzie ci, ten za iste po wi nien być zo sta wio ny wła sne mu są do wi,
zarów no co do wej ścia do ko ścio ła, jak co do przyj mo wa nia ta jem ni cy cia -
ła pań skie go, po nie waż nie mo że od nas otrzy mać za ka zu przyj mo wa nia
ten, kto wło żo ny do ognia nie do zna je pa le nia. Gdy zaś nie mi łość wy da -
nia po tom stwa, lecz roz kosz pa nu je w spół ko wa niu, ma łżon ko wie ma ją
także ze spół ko wa nia co opła ki wać. Wte dy bo wiem mąż, któ ry po zbli że niu
z żo ną, ob myty zo sta nie wo dą, mo że na wet przy jąć Ko mu nię świę tą, ponie -
waż zgod nie z po wy ższym okre śle niem wol no mu wejść do ko ścio ła.

DYS TYNK CJA XXXII

Roz dział 1r (190).

1. O od da wa niu po win no ści ma łżeń skiej. Trze ba też wie dzieć, że gdy
we wszyst kim in nym mę żczy zna prze wo dzi nie wie ście, jak gło wa ciału: jest
bo wiem gło wą nie wia sty mę żczy zna,998 w od da wa niu jed nak po win no ści
ma łżeń skiej są rów ni. – Dla te go Apo sto ł999 oboj gu [452] na ka zu je (Am -
bro ży:) „w tej spra wie so bie wza jem są pod da ni,”1000 mó wiąc: Mąż niechaj
żo nie po win ność od da je, a tak sa mo i żo na mę żo wi. Żo na nie ma w mo -
cy cia ła swe go, ale mąż. Tak sa mo i mąż nie ma w mo cy cia ła swego, ale
żo na. – Am bro ży: Po nie wa ż1001 ani nie wia sta wzglę dem in ne go mę żczy -
zny, ani mę żczy zna wzglę dem in nej nie wia sty nie ma w mo cy swego cia ła;
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997 W tej sa mej Re spon sio X (PL 77,1197 B -C oraz 1198 A); czy li Re spon sio VIII (PL 65 
C – 66 B).

r Jak by wszyst ko już w Glos sa na 1 Kor 7,3 (PL 191,1588 A -B). Po wa ga zaś Au gu sty na
(w nu me rze 2) tu wy raź niej przy to czo na jest z po mo cą Gra cja na, roz dział 3, C. 32, za gad -
nie nie 2 (1120).

998 Zo bacz: 1 Kor 11,3.
999 1 Kor 7,3-4.

1000 Am bro zja ster, In I Cor 7,3-4 (PL 17[1845]216 C; CSEL 81-II,71).
1001 Am bro zja ster, jak wy żej.



(Au gu styn:)1002 ani mę żczy zna, ani nie wia sta, nie ma ją mo cy po wścią gli -
wo ści bez wza jem nej zgo dy: lecz jed no dru gie go ma wła dzę cia ła, aby gdy
jed no pro si, dru gie mu nie by ło wol no od ma wiać po win no ści. – Am bro -
ży: „W tym bo wiem są rów ni,”1003 po nie waż „ani mę żczyź nie, ani nie wie -
ście, nie wol no od dać cia ła in ne mu, lecz so bie wza jem są dłu żni ka mi w tej
dzie dzi nie, by nie by ło spo sob no ści grze sze nia.” – Au gu styn. Przez to „nie
wła dza mę żo wi jest za bie ra na, lecz wa da.”1004

2. Au gu styn w księ dze De bo no co niu ga li: „Ma łżon ko wie bo wiem
win ni są so bie wier ność spół ko wa nia nie tyl ko dla ro dze nia dzie ci, to jest
pierw sza wspól no ta w tej śmier tel no ści, lecz ta kże dla wspól ne go po dej -
mo wa nia sła bo ści, dla uni ka nia nie do zwo lo nych spół ko wań, wza jem ne 
w pe wien spo sób nie wol nic two, że je śli jed ne mu z nich po do ba się po -
wścią gli wość, nie mo że, jak tyl ko za zgo dą dru gie go. Ani je den ani dru gi
nie ma ją do te go wła dzy nad cia łem. Co aż tak jest praw dzi we, że o co on
al bo ona pro si z ma łżeń stwa nie dla pło dze nia dzie ci, lecz z po wo du słabo -
ści i nie po wścią gli wo ści, niech so bie wza jem nie od ma wia ją, by przez to
nie wpa dli w na gan ne ze psu cie.” „Od da wać bo wiem po win ność ma łżeń -
ską nie jest wy stęp kiem; wy ma gać zaś po za ko niecz no ścią ro dze nia, jest
wi ną po wsze dnią; nie rząd zaś lub cu dzo łó stwo jest ka ral nym wy stęp kiem.”

Roz dział 2s (191)

1. Że ani jed no, ani dru gie, nie mo że się po wścią gać, jak tyl ko 
za wspól ną zgo dą. Że zaś bez zgo dy żo ny mąż nie mo że się po wścią gać,
do wo dzi się po ni ższy mi świa dec - [453] twa mi. – Au gu styn, Su per Psal -
mum 146. Mó wi bo wiem Au gu styn:1005 „Je śli mąż po wie, chcę już się po -
wścią gnąć, a żo ny nie chcę: nie mo że. Cze go bo wiem chcesz ty, nie chce
ona. Czy przez twą po wścią gli wość ona ma stać się nie rząd ni cą? Je że li 
z in nym się za ślu bi, bę dzie cu dzo ło żna. Bóg nie chce ta kim zy skiem wyrów -
ny wać ta kiej stra ty. Od daj po win ność; cho ciaż nie wy ma gasz, od daj. Bóg
po li czy to bie na do sko na łą świę tość, je że li nie wy ma gasz te go, co się to bie
na le ży, lecz od da jesz żo nie coś wi nien.”
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1002 Tak w na szych rę ko pi sach; w Glos sa Mi strza (1588 B) pod ru bry ką: O do bru ma ł-
żeń stwa, na stę pu je jak by ten sam tekst, jak ni żej w nu me rze 2 te go roz dzia łu.

1003 Am bro zja ster, In I Cor 7,3-4 (PL 17,216 D; CSEL 81-II,71).
1004 Ser mo 332: „Wa dę ci się za bie ra, nie wła dzę” (PL 38,1463).
s Roz dział za czerp nię ty z De cre tum Gra cja na. – Nu mer 1: z C. 33, za gad nie nie 5, roz -

dział 1 (1250). – Nu mer 2: ta mże, roz dział 5 (1252). – Nu mer 3: pierw sza po wa ga ta mże,
roz dział 6 (1252), dru ga z C. 33, za gad nie nie 4, roz dział 11 (1250). – Nu me ry 4-5: po wa ga
z C. 33, za gad nie nie 5, roz dział 11 (1253), z za koń cze niem Gra cja na; py ta nie na po cząt ku
n. 5 oraz opi nia Gra cja na („Ja kimś”), z je go wy po wie dzi po roz dzia le 11 (1254; za koń czenie
Mi strza opie ra się na De cre tum Gra cja na, C. 33, za gad nie nie 5, roz dział 10 (1253).

1005 Tak ni żej rów nież Gra cjan. W rze czy wi sto ści Enar ra tio in Psal mum 149, n. 15 (PL
37,1959; CCL 40,2189n).



2. Au gu styn, Ad Edi ciam. Te nże:1006 „We dług słów apo stol skich, na -
wet gdy by mąż chciał się po wścią gać, a ty byś nie chcia ła, mu si od dać tobie
po win ność; a Bóg je mu za li czy po wścią gli wość, je że li ustą pi nie swo jej,
lecz two jej sła bo ści, abyś nie po pa dła w cu dzo łó stwo.” – „Kto więc współ -
czu jąc sła bo ści żo ny od da je,1007 a nie wy ma ga po win no ści; al bo je że li z po -
wo du wła snej sła bo ści poj mu je żo nę, bia da jąc ra czej, że nie mógł być bez
żo ny, niż cie sząc się, że po jął, bez piecz nie ocze ku je dnia osta tecz ne go.”

3. Au gu styn, Ad Ar men ta rium et Pau li nam. Ten sam:1008 „Jed na
tylko mo że być przy czy na, dla któ rej nie tyl ko nie za chę ca li by śmy cie bie do
te go, co ślu bo wa łeś, lecz na wet wzbra nia li by śmy to speł nić: gdy by mo że
ma łżon ka two ja od mó wi ła przy jąć to z to bą, z po wo du sła bo ści du cha albo
cia ła. Bo ma łżon ko wie nie po win ni cze goś ta kie go ślu bo wać, jak tyl ko za
zgo dą i wspól ną wo lą; a je że li sta ło się nie wcze śnie, ra czej trze ba lek ko -
myśl ność na pra wić, niż obiet ni cę speł nić. Bo Bóg nie wy ma ga, że by ktoś 
z cu dze go coś ślu bo wał, lecz ra czej za ka zu je cu dze przy własz czać.” – Augu -
styn w księ dze De adul te ri nis co niu giis. Onże:1009 „Apo stoł na wet do
cza su, aby trwać na mo dli twie, chciał, by ma łżon ko wie za wspól ną
zgodą,1010 wstrzy my wa li się wza jem od po win no ści.”

[454] 4. Au gu styn w Qu aestio nes Nu me ri. Ten sam:1011 „Jaw ne jest,
że Pra wo chcia ło, by nie wia sta by ła pod mę żczy zną, aby żad ne jej ślu by,
któ re zło ży ła by z po wo du wstrze mięź li wo ści, nie by ły przez nią wy peł nia -
ne, je że li spraw cą nie był mę żczy zna po zwa la jąc. Bo cho ciaż Pra wo chcia -
ło,1012 by do grze chu te go mę żczy zny na le ża ło, je śli naj pierw po zwo lił, 
a po tem za ka zał, jed nak nie po wie dzia ło, by nie wia sta czy ni ła to, co ślu bo -
wa ła, po nie waż już przed tem mia ła po zwo le nie od mę ża. Rze kło, iż grzech
jest mę żczy zny, po nie waż od mó wił te go, co przed tem po zwo lił; jed nak
niewie ście nie dał stąd roz ka zu, aby, sko ro mąż naj pierw jej po zwo lił, a po -
tem, gdy za ka zał, był wzgar dzo ny.” – Z te go wy ni ka, że mę żczy zna al bo
niewia sta nie mo że ofia ro wać Bo gu po wścią gli wo ści bez wspól nej zgo dy,
ani je den dru gie mu nie po wi nien od ma wiać po win no ści. 

5. Je że li zaś ktoś z nich dru gie go uwol nił od swe go pra wa, czy mo że
przy wo łać do prze szłej nie wo li? Te go bo wiem wy da je się, że Au gu styn
chciał po wy żej.1013 – Nie któ rym zda je się, że żo na nie od cho dzą ca z do mu
męża, która za pozwoleniem męża przyrzekła powściągliwość, gdy on zakaże,
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1006 Epi sto la 262, n. 22 (PL 33,1078; CSEL 57,622n).
1007 Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum 147, n. 4 (PL 37,1917; CCL 40,2142).
1008 Epi sto la 127, n. 9 (PL 33,487; CSEL 44,28).
1009 Księ ga I, roz dział 2, n. 2 (PL 40,452; CSEL 41,348).
1010 1 Kor 7,5.
1011 Qu aestio nes in Hep ta teu chum, IV, zagadnienie 59 (PL 34,745; CSEL 28-II,365; CCL

33,272).
1012 Zo bacz Lb 30,16: Lecz je śli by się sprze ci wił, po tem ja ko się do wie dział, on po niesie

nie pra wość jej.
1013 W nu me rze 4.



nie mo że speł nić: a to dla god no ści mę ża, któ ry jest gło wą żo ny.1014 – Lecz
le piej to się ro zu mie w ta kim przy pad ku, gdzie mąż po zwa la żo nie
ślubować czystość, a przed ślubem zakazuje to spełnić. – Z synodu w Reims.
Je że li zaś zmie ni ła ubiór, nie mo że być od wo ła na, zgod nie z tym:1015 „Kto
po zwo lił żo nę swą okryć we lo nem, dru giej niech nie poj mu je, lecz niech
się po dob nie na wró ci.”

Roz dział 3t (192).

1. W ja kim cza sie na le ży po wstrzy mać się od spół ko wa nia. A cho -
ciaż po win ność za wsze po win na być od da wa na, nie ka żde go jed nak dnia
wol no pro sić. – Au gu styn w księ dze De qu aestio ni bus Ve te ris et No vi
Te sta men ti. Dla te go Au gu styn:1016 „Chrze ści ja ni no wi cza sem wol no spół -
ko wać ze swo ją żo ną, a cza sem nie. Z po wo du bo wiem dni pro ce syj nych
oraz po stów cza sem nie [455] wol no spół ko wać, bo i od do zwo lo nych trze -
ba się po wstrzy mać, aby ła twiej osią gnąć to, o co się pro si.” – Te nże:1017

„Kie dy nad cho dzą dni Bo że go Na ro dze nia, al bo po zo sta łe uro czy sto ści, 
nie tyl ko od ob co wa nia z nie rząd ni ca mi, lecz ta kże od wła snych żon po -
wścią gaj cie się.” – Am bro ży. Rów nież Am bro ży:1018 „Je że li żo na kie ru je się
po wo dem ro dze nia dzie ci, nie wie le cza su wy da je się udzie lo no na to
korzy sta nie, po nie waż i dni świą tecz ne, i dni pro ce syj ne, i sa ma za sa da
poczę cia i ro dze nia, zgod nie z pra wem wska zu ją, że w tych cza sach na le ży
od stą pić od ko rzy sta nia z cia ła.”

2. Hie ro nim zda je się z po wy ższym nie zga dzać. – Hie ro nim w pew -
nej Ser mo. Te mu zaś co zo sta ło po wie dzia ne,1019 że od da wa nie po win no -
ści nie jest grze chem, wy da je się sprze ci wiać to, co mó wi Hie ro nim:1020

„kto kol wiek żo nie od da je po win ność, nie mo że trwać na mo dli twie, ani
spo ży wać cia ła Ba ran ka.” – Rów nież:1021 „Je że li chle by po kład ne nie mo gły
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1014 Zo bacz: 1 Kor 11,3; Ef 5,23.
1015 W rze czy wi sto ści Am bro zja ster, za gad nie nie 1278 (PL 35,2385); CSEL 50,415).
t Roz dział 3. Nu mer 1: Po wa gi z te goż De cre tum Gra cja na, C. 33, za gad nie nie 4, roz -

dzia ły 5, 2 i 4 (1247n). – Nu mer 2 z te go sa me go za gad nie nia 4, roz dział 1 oraz roz dział 1,
§ 1 (1247). – Nu mer 3 z C. 32, za gad nie nie 2, roz dział 4 (1120), skąd ru bry ka. – Nu mer 4:
Dwie po wa gi z C. 33, za gad nie nie 4, roz dzia ły 10-11 (1249n).

1016 W rze czy wi sto ści Am bro zja ster, za gad nie nie 127 (PL 35,2385; CSEL 50,415).
1017 Jak tu brzmi, tekst znaj du je się w trze cim ka za niu do dat ku do Dzieł Świę te go Mak -

sy ma, Bi sku pa Tu ry nu: „I dla te go kie dy kol wiek nad cho dzą dni Bo że go Na ro dze nia, al bo
po zo sta łe uro czy sto ści ... nie tyl ko od nie szczę sne go ob co wa nia z nie rząd ni ca mi, lecz także
od wła snych żon po wścią gaj cie się” (PL 57,849 A); w po sta ci ory gi nal nej jest Ce za re go 
z Ar les, Ser mo 188, n. 4 (CCL 104,765; zo bacz ta kże PL 39,1976).

1018 Am bro zja ster, In I Co rin thio rum 7,5 (PL 17[1845]217 A -B; CSEL 81-II,72).
1019 Wy żej, roz dział 1, n. 2 pod ko niec.
1020 Hie ro nim, roz pra wa De exo do in vi gi lia Pas chae: „By ście zaś wie dzie li, bra cia naj -

dro żsi, że kto kol wiek żo nie od da je po win ność, nie mo że trwać na mo dli twie, ani jeść mięsa
ba ran ka...” (PL 40,1204; CCL 78,540); zo bacz o tym:PLS II,93.

1021 Ta mże, nie co ni żej.



być je dzo ne przez tych, któ rzy do tknę li swych żon,1022 o ile bar dziej chleb,
któ ry z nie ba zstą pił,1023 przez tych, któ rzy krót ko przed tem tkwi li w ob ję -
ciach ma łżeń skich, nie mo że być łama ny i do ty ka ny. Nie że po tę pia my
małżeń stwo, lecz że w tym cza sie, kie dy ma my cia ło Ba ran ka spo ży wać,
powin ni śmy być wol ni od cie le snych uczyn ków.”

3. Ten roz dział wy da je się od no sić ści śle do sług Ko ścio ła, któ rym nie
by ło wol no spra wo wać świę tych ob rzę dów i ta jem nic w cza sie ob jęć mał-
żeń skich,1024 w któ rym też nie jest da na obec ność Du cha Świę te go. – Hie -
ro nim, Su per Mat tha eum. Dla te go też mó wi:1025 „Pra wo wi te ma łżeń stwa
wol ne są od grze chu, jed nak w tym cza sie, kie dy uczyn ki ma łżeń skie są
speł - [456] nia ne nie jest da na obec ność Du cha Świę te go, na wet gdy by
ten, kto obo wiąz ko wi ro dze nia jest po słusz ny, zda wał się być pro ro kiem.”

Roz dział 4v (193).

W ja kich cza sach nie na le ży od pra wiać za ślu bin. – Z sy no du w Ver -
dun. Nie tyl ko w cie le snym uczyn ku trze ba za cho wy wać cza sy, lecz ta kże
w od pra wia niu za ślu bin, zgod nie z tym:1026 „Nie na le ży od pra wiać za ślu bin
od Sie dem dzie siąt ni cy do Okta wy Wiel ka no cy, i trzy ty go dnie przed świę -
tem świę te go Ja na, oraz od Ad wen tu Pań skie go aż po Epi fa nii. Gdy by to
się sta ło, niech bę dą roz dzie le ni.” – Mi ko łaj na py ta nia Buł ga rów. Rów -
nież Mi ko łaj:1027 „Są dzę, że w wiel ko post nym cza sie w ża den spo sób nie
wy pa da, ani żo ny poj mo wać, ani ma łżeństw za wie rać.”

DYS TYNK CJA XXXIIIx

Roz dział 1 (194).

1. O ró żnych pra wach ma łżeń stwa. Py ta się tu o sta ro żyt nych oj-
ców, o któ rych czy ta się, że mie li jed no cze śnie wie le żon al bo na ło żnic, czy
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1022 Zo bacz: 1 Krl 21,4.
1023 J 6,51.
1024 Zo bacz: Glos sa or di na ria do Łk 1,23: „Pod czas swo jej zmia ny ka pła ni świą ty ni tylko

obo wiąz ka mi za ję ci, po wścią ga li się nie tyl ko od ob jęć ma łżo nek, lecz ta kże od wej ścia do
do mu” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,124a) z Be dy do te go uryw ka (PL 92,324 A; CCL 120,27n).

1025 Sło wa są Ory ge ne sa, In Nu me ro rum, ho mi lia 6, n. 3 (PG 12,610 C; GCS 30[1921]35).
v Dwie po wa gi z De cre tum Gra cja na, C. 33, za gad nie nie 4, roz dzia ły 10-11 (1249n).

1026 Ra czej trze ba czy tać z Gra cja nem (ni żej): w Le ri da, ro ku 546, pod ru bry ką: Z Sy no -
du w Le ri da, w De cre ta Bur char da, IX, roz dział 4 (rkp Wa ty kań ski, Pa lat. 586, kar ta 4 recto;
PL 140,816 A); dlatego nie jest wzięte z Synodu w Salegunstadt, roku 1022, jak świeżo twierdzi
po Emilianie Friedbergu H. J. F. Reinhardt, Die Ehelehre der Schule des Anselm von Laon, 209.

1027 Mi ko łaj I, Epi sto la 97, nu mer XLVIII (I. Man si, XV,419 A; PL 119,999 A).
x Zobacz: Hugo ze Świętego Wiktora, De sacramentis, II,11,10 (PL 176,496 D – 497 D);

Wal ter, Sum ma sen ten tia rum, VII,5 (PL 176,157 C – 1258 C); De cre tum Gra cja na, C. 23,
za gad nie nie 4 (1125-1131); Sen ten tiae Her man ni, roz dział 31 (PL 178,1745 C -D); Sen ten -



grzeszy li. – Na co od po wia da my: w ró żnych cza sach, ró żne by ło za rzą dze -
nie Stwór cy.

[457] 2. Od po cząt ku bo wiem cza su mię dzy dwoj giem tyl ko, mia no wi -
cie Ada mem i Ewą, za czę ło się ma łżeń stwo. Gdy Bóg mó wił przez usta Ada -
ma:1028 Czło wiek przy łą czy się do żo ny swej, i bę dą dwo je w jed nym cie le.
I zgod nie z po cząt ko wym spo so bem mię dzy dwoj giem tyl ko, przez ca ły
bieg cza su by ło by za wie ra ne, gdy by pierw si ro dzi ce wy trwa li w po słu szeń -
stwie. – Po ich zaś spół ko wa niu sy no wie i cór ki ich po łą cze ni zo sta li ma ł-
żeń stwem, lecz je den z jed ną tyl ko. Dla te go zaś bra cia z sio stra mi
spół ko wa li, po nie waż nie by ło in nych nie wiast, al bo mę żczyzn, z któ ry mi
sy no wie i cór ki Ada ma by się łą czy li. – Ze wszyst kich pierw szy był La mech,
o któ rym się czy ta,1029 że miał dwie żo ny; co ga ni się, gdyż mó wią, iż uczy -
nił to dla wy peł nie nia cie le snej po żą dli wo ści. – Po tem zaś, gdy już pra wie
wszy scy lu dzie słu ży li błęd nym bo żkom, gdy nie wie lu trwa ło w czci Bo ga,
Bóg po ra dził, by wie le so bie poj mo wać w ma łżeń stwo, by tych nie wie lu
nie za bra kło, a cześć i zna jo mość Bo ga nie za ni kła. 

3. Dla te go Abra ham za ży cia żo ny wszedł do nie wol ni cy i z niej zro -
dził.1030 Rów nież Ja kub spół ko wał z wol ny mi i nie wol ni ca mi;1031 a cór ki Lota
nad uży ły pi ja ne go oj ca.1032 Sko ro bo wiem Bóg, po zo sta wiw szy in nych 
w bał wo chwal stwie, wy brał so bie Abra ha ma i sy nów je go na lud szcze gól -
ny, słusz nie w płod no ści wie lu nie wiast szu ka no po mno że nia lu du Bo że -
go, po nie waż w dzie dzic twie krwi by ło dzie dzic two re li gii. Dla te go też 
w Pra wie 1033 prze klę ta by ła nie płod na, któ ra nie po zo sta wi ła potomstwa na
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tiae [pseu do] An sel mi, wyd.: F. Blie met zrie der, w BGPT MA XVIII, ze szyt 2-3,136n; L. Ott,
Wal ter von Mor ta gne und Pe trus Lom bar dus, 664n. – Roz dział 1, n. 1: od parcie z wy po -
wie dzi Gra cja na po roz dzia le 2. C. 32, za gad nie nie 4 (1127). – Nu mer 2: z Wal te ra, Sum ma
sen ten tia rum, VII,5 (157 C -158 A). – Nu mer 3: spo rzą dzo ny z wy po wie dzi Gra cja na, C. 32,
za gad nie nie 4, przed roz dzia łem 1 (1125), jak się zda je; na stęp nie („Gdy bo wiem...”) przed
roz dzia łem 3 (1127). – Nu mer 4: Jak wi dać z sa mej ru bry ki, źró dłem jest Hu go, De sa cra -
men tis, II,11,10 (497 A). – Nu mer 5: z De cre tum Gra cja na, C. 32, za gad nie nie 4, roz dział 7
(1129), gdzie znaj du je się bez ru bry ki. – Nu mer 6: zno wu z De sa cra men tis (496 D – 497
A). To, że bez ru bry ki jest ta kże w De sa cra men tis, do wo dzi, jak stwier dza L. Ott (Wal ter
von Mor ta gne 665, n. 33), iż ani Hu gon, ani Mistrz, nie mie li przed so bą roz praw ki Cum
omnia sa cra men ta (ed. F. Blie met zrie der, 136). Na tej sa mej za sa dzie wy klu cza ta kże
Senten tiae Ma gi stri An sel mi (wyd. Re in hardt, roz dział 45, s. 180). – Nu mer 7: Z De cre tum
Gra cja na, C. 32, za gad nie nie 4, roz dział 3 (1128). – Nu mer 8: Ru bry ka z Hu go na De sa cra -
men tis, II,11,10 (PL 176,497 A), skąd Mistrz wy wnio sko wał, że ta po ni ższa po wa ga (497 
C -D) jest z tej sa mej księ gi.

1028 Rdz 2,24.
1029 Zo bacz: Rdz 4,19.
1030 Rdz 16,2-4.
1031 Rdz 30,1-23.
1032 Rdz 19,31-36.
1033 Zo bacz Wj 23,26: Nie bę dzie bez dziet nej ani nie płod nej w zie mi two jej; Pwt 7,13:

Nie bę dzie u cie bie nie płod ne go; Pwt 25,5-10. Zo bacz: Au gu styn, De bo no co niu ga li, roz -
dział 22 (PL 40,391; CSEL 41,221n).



zie mi. Stąd ta kże ka pła nom po sta no wio ne by ły ma łżeń stwa, po nie waż 
w dzie dzic twie ro du jest dzie dzic two urzę du. – A więc Abra ham i Ja kub nie
zgrze szy li, że po za żo ną szu ka li sy nów z nie wol ni cy; ale ni ko mu nie wol no
za ich przy kła dem prócz po win no ści ma łżeń skiej szu kać u któ rejś płod no -
ści, sko ro ich ma łżeń stwa rów na ją się dzie wic twu na szych, a nie umiar ko -
wa ne ko rzy sta nie z ma łżeń stwa na sze go cza su pra wie na śla du je brzy do tę
nie rzą du cza su owe go.

4. Au gu styn w księ dze De vir gi ni bus. O tym Au gu styn tak [458]
mówi:1034 „Dla daw nych spra wie dli wych nie by ło grze chem, że ko rzy sta li 
z wie lu nie wiast: i nie czy ni li te go wbrew na tu rze, po nie waż nie z po wo du
roz pu sty, lecz ro dze nia to czy ni li; i nie wbrew oby cza jo wi, po nie waż 
w owym cza sie ta kie rze czy się dzia ły; i nie wbrew przy ka za niu, po nie waż
żad nym pra wem nie by ło za ka za ne.”

5. Au gu styn, Su per Ge ne sim. Te nże:1035 „Za rzu ca ją Ja ku bo wi czte ry
żo ny: co, kie dy by ło zwy cza jem, nie by ło wy stęp kiem.” „Tak Pa triar cho wie
łą czy li na sie nie swo je z przyj mu ją cy mi nie wia sta mi,1036 nie z po żą da nia speł -
nie nia lu bie żno ści, lecz z tro ski o przed łu że nie dzie dzic twa; jak Apo sto ło -
wie roz ko szo wa li na uką swo ją po dzi wia ją cych słu cha czy, nie z chę ci
do stą pie nia chwa ły, lecz z za mi ło wa nia do sia nia praw dy.”

6. Te nże. Ten sam gdzie in dziej:1037 „W daw nych cza sach, gdy jesz cze
ta jem ni ca na sze go zba wie nia by ła osło nię ta, spra wie dli wi z obo wiąz ku
mno że nia się za wie ra li ma łżeń stwa: nie lu bie żno ścią po ko na ni, lecz po bo -
żno ścią po cią gnię ci; o wie le ła twiej mo gli oni i chcie li się po wścią gnąć.
Korzy sta li jed nak z ma łżo nek i jed ne mu mę żo wi wol no by ło mieć wie le:
któ re czy ściej mie li niż obec nie ma jed ną ka żdy z tych, któ rym wi dzi my, że
Apo stoł do pu ścił z po bła ża nia.1038 Mie li je bo wiem w dzie le ro dze nia, a nie
w cho ro bie po żą da nia.”

7. Am bro ży w księ dze De pa triar chis. Rów nież Am bro ży:1039 „Rze kła
Sa ra do Abra ha ma:1040 Oto za mknął mnie Pan, abym nie ro dzi ła; wnijdź
do słu gi mo jej, byś sy na z niej uczy nił; i tak się sta ło. Zważ naj pierw, że
Abra ham był przed Pra wem Mo jże sza i przed Ewan ge lią. Nie wbrew pra wu
uczy nił Abra ham, je że li pra wo wy prze dził; jesz cze bo wiem nie wy da wa ło
się za ka za ne.” Po dru gie roz waż, że „nie ża rem ja kiejś lu bie żno ści roz pa lo -
ny, nie uję ty pięk nem roz pust nej po sta ci, przez po ży cie z nie wol ni cą wzgar -
dził ło żem ma łżeń skim, lecz usi ło wa niem szu ka nia po - [459] tom stwa 
i wy da nia dzie ci. Jesz cze po po to pie był rzad ko ścią ród ludz ki, a ta kże 
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1034 W rze czy wi sto ści: De bo no co niu ga li, roz dział 25, n. 33 (PL 40,395; CSEL 41,228).
1035 Bez wzglę du na ru bry kę, cho dzi o Con tra Fau stum, XXII, roz dział 47 (PL 42,428;

CSEL 25,639).
1036 Ta mże, roz dział 48 (430; 641).
1037 De bo no co niu ga li, roz dział 13, n. 15 (PL 40,384; CSEL 41,207n).
1038 Zo bacz: 1 Kor 7,6.
1039 De Abra ham pa triar cha, roz dział 4, n. 23 (PL 14[1845]429 B; CSEL 32-I,517n).
1040 Rdz 16,2. 



reli gia. Wresz cie i cór ki świę te go Lo ta ten mia ły po wód szu ka nia po tom -
stwa,1041 by ród ludz ki nie za gi nął; i dla te go wzgląd do bra pu blicz ne go,
przy krył pry wat ną wi nę.”

8. Au gu styn w księ dze De vir gi ni bus. Rów nież Au gu styn:1042 „Spra -
wie dli wy, cho ciaż pra gnie 1043 roz wią za nym być i być z Chry stu sem, jed nak
odży wia się, nie z żą dzy ży cia, lecz z obo wiąz ku za ra dze nia, by trwał, co
jest dla in nych ko niecz ne. Tak pra wem ma łżeń stwa z nie wia sta mi spół ko -
wać, by ło dla świę tych mę żów obo wiąz ko we, a nie lu bie żne.” „Czym bo -
wiem jest po karm dla zdro wia ludz kie go, tym jest spół ko wa nie dla ro dza ju
ludz kie go. I obo je są nie bez roz ko szy cie le snej; któ ra jed nak miar ko wa na
i kieł zna na przez wstrze mięź li wość do na tu ral ne go użyt ku spro wa dzo na,
nie mo że być roz pu stą. Czym zaś w pod trzy ma niu ży cia jest nie do zwo lo ny
po karm, tym w szu ka niu po tom stwa jest spół ko wa nie nie rząd ne lub nie -
do zwo lo ne; a czym jest w do zwo lo nym po kar mie nad mier ny ape tyt, tym
jest u ma łżon ków owo wy ba czal ne spół ko wa nie.

Roz dział 2y (195).

1. Nie przed kła da się Ja no we go dzie wic twa nad czy stość Abra ha -
ma. – Au gu styn w księ dze De vir gi ni bus. Że zaś czy stość dzie wi cza nie
po win na być przed kła da na w za słu dze ma łżeń skiej nad czy stość Abra ha -
ma, do wo dzi Au gu styn mó wiąc:1044 „Jak za słu ga cier pli wo ści nie jest nie -
rów na w Pio trze, któ ry zo stał umę czo ny, i w Ja nie, któ ry nie zo stał
umę czo ny; tak nie jest nie rów na za słu ga po wścią gli wo ści w Ja nie, któ ry nie
do świad czył żad ne go ma łżeń stwa, i w Abra ha mie, któ ry zro dził sy nów. Bo
bez żen ność tam te go i ma łżeń stwo te go we dług roz dzia łu cza sów [460]
wal czy ły dla Chry stu sa. Lecz Jan miał po wścią gli wość w czy nie, a Abra ham
tyl ko w spraw no ści.” „Lep sza jest zaś czy stość bez żen nych niż ma łżeństw:
jed ną z nich Abra ham miał w prak ty ce, obie w spraw no ści. Żył czy sto po
ma łżeń sku. Mógł zaś być czy sty bez ma łżeń stwa, lecz wte dy to nie by ło po -
trzeb ne.” – Hie ro nim. Rów nież Hie ro nim:1045 „Któż by nie wie dział, że pod
głę bo kim zrzą dze niem Bo ga wszy scy daw ni świę ci by li tej sa mej za słu gi,
któ rej te raz są chrze ści ja nie? Ja kim spo so bem przed tem Abra ham po do bał
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1041 Rdz 19,31-36.
1042 W rze czy wi sto ści: De bo no co niu ga li, roz dzia ły 15-16, n. 17-18 (PL 40,385; CSEL

41,210n). 
1043 Zo bacz, Flp 1,23-24: Pra gnę roz wią za nym być i być z Chry stu sem... Ale zo stać 

w cie le po trzeb niej sze dla was.
y Roz dział 2. Nu mer 1: Ru bry ka spo rzą dzo na z ty tu łu Gra cja na przed po ni ższą po wagą

Hie ro ni ma. Owa Au gu sty na z Hu go na, De sa cra men tis, II,11,10 (497 B), z tym sa mym
błędem co do ru bry ki. Ta Hie ro ni mo wa z De cre tum Gra cja na, C. 32, za gad nie nie 4, rozdział
6 (1129).

1044 De bo no co niu ga li, roz dzia ły 21-22, nn. 26-27 (PL 40,391; CSEL 41,221n).
1045 Ad ver sus Io vi nia num, II, n. 4 (PL 23[1845]288 B).



się w ma łżeń stwie, tak obec nie dzie wi ce po do ba ją się w czy sto ści. Słu żył
on pra wu i cza so wi swe mu; słu żmy pra wu i cza so wi na sze mu i my, na
których przy szły koń ce wie ków.”1046

2. Z te go wi dać, że świę ci Oj co wie przed Pra wem bez grze chu mie li
wiele żon, al bo na ło żnic. Je bo wiem raz „żo na mi”, raz „na ło żni ca mi” na zy -
wa Pi smo Świę te. Ra chel i Lia, obie by ły żo na mi, a nie na ło żni ca mi.1047

3. Prze ci wień stwo. Je że li ktoś sprze ci wi się, że ci Oj co wie nie za cho -
wa li wier no ści ło ża, od po wia da my, że w tym do cho wa li wier no ści ło żu, 
iż nie z in ny mi, lecz wła sny mi żo na mi, al bo nie wol ni ca mi, spół ko wa li. –
Ta ki oto był zwy czaj w tej rze czy przed Pra wem.

Roz dział 3z (196).

Ja ki zwy czaj był pod Pra wem. Za cza sów zaś Pra wa Mo jżesz za ka zał
spół ko wać z mat ką, z ma co chą, z sio strą, z wnucz ką, z sio strą oj ca, z sio -
strą mat ki, z sy no wą i nie któ ry mi in ny mi. Po zwo lił zaś na roz wód, po daniu
pi sma od pra wy,1048 w któ rym mąż wy pi sy wał po wo dy, dla któ rych od pra -
wiał żo nę. Po zwo lił ta kże po jąć in ną, po da niu pi sma po przed niej: „co 1049

dla twar do ści ser ca 1050 ich do zwo lo nym na zy wa Chry stus, nie aby go dzić
się na roz wód, lecz aby uda rem niać za bój stwo. [461] – Jan Zło to usty.
„Do pu ścił, by dzia ły się złe, aby nie sta ły się gor sze; a do pusz cza jąc to, nie
uka zał spra wie dli wo ści Bo ga, lecz zmniej szył wi nę w grzesz ni ku.”

Roz dział 4a (197).

1. Ko mu wol no by ło mieć wie le, al bo nie. Ale czy pod Pra wem wolno
by ło mieć wie le żon? Słu chaj, co jest na pi sa ne w Księ dze Po wtó rzo ne go
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1046 Zo bacz: 1 Kor 10,11.
1047 Zo bacz Rdz 29,16-34. Po rów naj, Au gu styn, Con tra Fau stum, XXII, roz dział 51:

„cztery owe żo ny Ja ku ba, z któ rych dwie by ły wol ne, a dwie nie wol ni ce” (PL 42,432; CSEL
25,645).

z Zwy czaj opi sa ny jest przy po mo cy Sum ma sen ten tia rum, VII,5 (PL 176,158 A); je go
uza sad nie nie za czerp nię te jest z Glos sa or di na ria do Mt 5,31 (u Mi ko ła ja z Li ry V,21c),
gdzie ostat ni ury wek przy pi sa ny jest Zło to uste mu.

1048 Rdz 24,1.
1049 Pseu do -Be da, In Mat tha eum 5,31 (PL 92,28 C -D); co naj mniej wąt pi się w au ten -

tycz ność (PLS 4,2221).
1050 Zo bacz: Mt 19,8.
a Roz dział 4. Nu mer 1: Po wa ga Au gu sty na z Glos sa or di na ria do Pwt 17,17 (u Mi ko -

ła ja z Li ry, I,350c). – Nu mer 2: Pierw sza część łą czo na z wy po wie dzi Gra cja na przed roz -
dzia łem 3 w C. 32, za gad nie nie 4 (1127) i z roz pra wy Wal te ra w Sum ma sen ten tia rum, VII,5
(158 B). Dru ga część, do słow nie z tej sa mej wy po wie dzi Gra cja na. – Nu mer 3: Wszyst ko 
z De cre tum Gra cja na, C. 32, za gad nie nie 5, roz dział 1 (1132), któ re mu da no ty tuł: „Lep sze
jest dzie wic two du cha niż cia ła”; po tem roz dział 2 (ta mże). – Nu mer 4: Izy dor znaj du je się
ta mże, roz dział 8 (1134). Co wy ka zu je „ko niec te go roz dzia łu”, na świe tlo ne jest rów nież
roz dzia ła mi 9 i 11 (1134n). – Nu mer 5: z roz dzia łu 8, C. 32, za gad nie nie 4 (1129).



Pra wa:1051 Nie bę dzie miał wie lu żon, któ re by przy łu dzi ły ser ce je go. –
Augu styn. O tym uryw ku Au gu styn po wia da:1052 „Jaw ne jest, że Sa lo mon
prze kro czył to przy ka za nie;1053 Da wid zaś miał wie le,1054 a przy ka za nia nie
prze kro czył. Do zwo lo ne bo wiem by ło mieć wie le, ale nie mno żyć bar dzo
wie lu żon, któ re by przy łu dzi ły ser ce. Sko ro zaś do da no:1055 A niech się nie
pod no si ser ce je go, wy da je się, że za ka za ne zo sta ły ob co kra jo we. Jed nak
mno że nie żon ogól nie by ło za ka za ne; po zwo lo no zaś kró lo wi mieć wie le,
ale nie mno żyć.”

2. Z na dej ściem peł ni cza sów,1056 gdy ła ska Chry stu sa wszę dzie się
rozsze rzy ła, pra wo ma łżeń stwa spro wa dzo ne zo sta ło do pier wot ne go 
i rze tel ne go usta no wie nia, aby je den z jed ną się łą czył, na ob raz Chry stu sa
i Ko ścio ła. – I nie szu ka się wy bo ru da ru w na stęp stwie ro du, lecz w do -
sko na ło ści ży cia i szcze ro ści wie dzy; a dzie wic two prze no si się nad płod -
ność, oraz ka pła nom na ka zu je się po wścią gli wość.

3. O dzie wic twie du cha i cia ła. Lep sze zaś jest dzie wic two du cha niż
cia ła. – Am bro ży w księ dze De vir gi ni bus. Dla te go Am bro ży:1057 Zno -
śniej sze jest mieć dzie wi czą du szę niż cia ło. Jed no i dru gie jest do bre, je śli
wol no; je że li nie wol no, przy naj mniej nie dla czło wie ka czy ści, lecz dla
Boga [462] bądź my.” „Dzie wi ca mo że być zhań bio na,1058 nie mo że być
scudzo ło żo na. I do my pu blicz ne nie hań bią czy sto ści, lecz czy stość na wet
usu wa hań bę miej sca.” – „Te nże:1059 „Cia ło nie mo że być wcze śniej ze psu -
te, je że li duch wcze śniej nie zo stał ze psu ty”.

4. Izy dor w Sy no ny ma. Rów nież Izy dor:1060 „Cia ło nie mo że się ze psuć,
je że li wcze śniej duch nie zo sta nie ze psu ty. Gdy bo wiem du sza jest wol na
od za ra zy, cia ło nie grze szy.” Na koń cu te go roz dzia łu wy ja śnia się, ja kim
spo so bem jest praw dzi we, że je śli du sza wcze śniej nie zo sta nie ze psu ta,
cia ło nie mo że się ze psuć, mia no wi cie grze chem.

5. Au gu styn w księ dze De bo no co niu ga li. Ta kże to Au gu sty na trzeba
za uwa żyć:1061 „Tak jak, po wia da, świę ciej jest umrzeć z gło du niż jeść ofia -
ro wa ne bo żkom, tak świę ciej jest umrzeć bez dzie ci, niż szu kać ro du z nie -
do zwo lo ne go spół ko wa nia. Skąd kol wiek zaś lu dzie się ro dzą, je że li nie idą
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1051 Pwt 17,17.
1052 Qu aestio nes in Hep ta teu chum, V, za gad nie nie 27 (PL 34,760; CSEL 28-II, 391n; CCL

33,291).
1053 Zo bacz: 3 Krl 11,1-3.
1054 Zo bacz: 1 Krl 25,42-44; 2 Krl 5,13.
1055 Pwt 17,20.
1056 Ga 4,4.
1057 Księ ga II, roz dział 4, n. 24 (PL 16[1845]213 B -C).
1058 Ta mże, n. 26 (214 A).
1059 Raczej Pseudo-Ambroży, De lapsu virginis consecratae, rozdział 4, n. 11 (PL 16,370 B).
1069 Księ ga II, n. 7 (PL 83,847 A).
1061 Roz dział 16, n. 18 (PL 40,385n; CSEL 41,211).



za wa da mi ro dzi ców i Bo ga szcze rze czczą, za cni i zba wie ni bę dą. Na sie nie
bo wiem z ja kie go kol wiek czło wie ka jest Bo żym stwo rze niem; i źle go
używa ją ce mu, bę dzie źle, ale ono ni gdy nie bę dzie złe.”

DYS TYNK CJA XXXIVb

Roz dział 1 (198).

O oso bach upraw nio nych. Po zo sta je te raz roz wa żyć, ja kie oso by są
upraw nio ne do za war cia ma łżeń stwa. Za upraw nio ne uzna je się oso by
zgod nie z po sta no wie nia mi Oj ców, któ re są ró żne. In ne bo wiem by ły
upraw nio ne przed Pra wem, in ne pod Pra wem, in ne w cza sie ła ski. Rów -
nież w pier - [463] wot nym Ko ście le ja kieś by ły upraw nio ne, któ re te raz
nie są. Z tych zaś, któ re te raz są upraw nio ne lub nie upraw nio ne, nie któ re
są w peł ni upraw nio ne, nie któ re cał kiem nie upraw nio ne, nie któ re po śred -
nie. – W peł ni upraw nio ne są te, któ rym nie prze szka dza ślub po wścią gli -
wo ści, al bo świę ce nia wy ższe, al bo po kre wień stwo, al bo ró żni ca re li gii,
albo wa ru nek, al bo ozię błość na tu ry i je że li jest coś in ne go. – Cał ko wi cie
nie upraw nio ne są przez ślub, przez świę ce nia, przez po kre wień stwo, przez
ró żni cę re li gii. – Po śred nie zaś, mia no wi cie ani w peł ni upraw nio ne, ani
zu peł nie nie upraw nio ne, są przez ozię błość, al bo wa ru nek. Je że li bo wiem
ta kie po łą czą się nie świa do mie, mo gą po zo stać gdy doj dą pew ne po wo dy,
a w ich bra ku być roz dzie lo ne.

Roz dział 2c (199).

1. O roz dzie la niu ozię błych. Co do tych, któ rzy z po wo du ozię bło ści
nie mo gą od da wać po win no ści, świę ty Grze gorz ra dzi, aby trwa li.1062 Lecz
„je śli nie wia sta po da je przy czy nę mó wiąc: Chcę być mat ką i ro dzić dzie ci”,
po sta na wia: „obo je z nich sied miu rę ko ma bli skich” niech przy się gną, że
„ni gdy” cie le śnie nie ze szli się, a „wte dy nie wia sta niech za wrze dru gie
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b Roz dział 1: Wszyst ko, po za sło wa mi wpro wa dza ją cy mi, z pier wot nej roz pra wy (n. 6)
czy li Glos sa na 1 Kor 7,1 (PL 191,1586 C -D), z nie zna ne go źró dła. Przy sło wie ozię błość
(któ re jest we wszyst kich rę ko pi sach za rów no Glos sae jak Sen ten tia rum, któ re spraw dzi li -
śmy) Glos sa pseu do -Pio tra z Po itiers za zna cza: „In ny za pis ma ułom ność, ten jest lep szy”
(rkp „n” kar ta 65a, rkp „p” kar ta 113c).

c Nu mer 1: zmie sza ny z wy po wie dzi Gra cja na (§ 3) przed roz dzia łem 29, C. 27, za gad -
nie nie 2 (1071) oraz słów Grze go rza w roz dzia le 2, C. 33, za gad nie nie 1 (1149), jak ni żej 
w nu me rze 3. – Nu mer 2: z De cre tum Gra cja na, roz dział 1, C. 33, za gad nie nie 1 (1149). –
Nu mer 3: z te go sa me go roz dzia łu 2 jak wy żej w nu me rze 1 (1149). – Nu mer 4: z wy po -
wiedzi Gra cja na przed roz dzia łem 3, z te go roz dzia łu 3, C. 33, za gad nie nie 1 oraz z wy po -
wie dzi po roz dzia le 3 (1149n).

1062 Zo bacz sło wa przy pi sa ne Grze go rzo wi, ni żej w nu me rze 3: z je go Epi sto la.



małżeń stwo. „Mąż zaś, któ ry jest na tu ry ozię błej”, niech po zost nie bez
nadziei ma łżeń stwa.

2. Grze gorz do ar cy bi sku pa Ra wen ny Ja na. Mó wi bo wiem tak:1063

„Pyta łeś o tych, któ rzy po łą cze ni są ma łżeń stwem, a nie mo gą spół ko wać,
czy on in ną, a ona in ne go mo gli by po jąć. O nich na pi sa ne jest:1064 Mę żczy -
zna i nie wia sta je że li się złą czy li, a po tem nie wia sta po wie dzia ła by o mę ż-
czyź nie, że spół ko wać nie [464] mo że z nią, je że li mo że udo wod nić to, co
mó wi, przez spra wie dli wy sąd, niech we źmie in ne go; je że li zaś on wziął
inną, niech bę dą roz dzie le ni.”

3. Z li stu te goż. Rów nież:1065 „Py ta łeś o tych, któ rzy z po wo du ozię błej
natury mówią, że dając wzajem działanie ciału, spółkować nie mogą. (Radzi.)
On zaś, je śli nie mo że jej uży wać za żo nę, niech ma ją za sio strę. (A tu roz -
strzy ga.) Je że li chcie li by prze ciąć li nę ma łżeń ską, niech obo je po zo sta ną
nie za ślu bie ni. Je że li bo wiem dla tej nie mógł być na tu ral nie od po wied ni,
ja kim spo so bem bę dzie od po wied ni dla in nej? Je że li więc mąż chce po jąć
in ną żo nę, otwo rem stoi jaw na pod sta wa: że znie na wi dził ją, gdy dia beł
pod ło żył za rze wie nie na wi ści, i dla te go błę dem kłam stwa usi łu je ją od da -
lić. A je śli nie wia sta po da je przy czy nę i mó wi: Chcę być mat ką i ro dzić dzie -
ci, obo je z nich sied miu rę ko ma bli skich do ty ka jąc świę tych re li kwii, niech
pod przy się gą po wie dzą że ni gdy przez zmie sza nie cia ła po łą cze ni jed nym
cia łem się nie sta li. Wte dy wy da je się, że nie wia sta mo że za wrzeć dru gie
ma łżeń stwo: Po ludz ku mó wię, dla sła bo ści cia ła wa sze go.1066 Mąż zaś,
który jest natury oziębłej, niech pozostanie bez małżonki. A gdyby on zawarł
in ne ma łżeń stwo, wte dy ci, któ rzy przy się gli, bę dą uwa ża ni za win nych
krzywoprzysięstwa; a po odprawieniu pokuty niech zostaną zmuszeni podjąć
po przed nie ma łżeń stwa.”

4. To na le ży za cho wać gdy obo je twier dzą to sa mo. Lecz je że li mąż twier -
dzi, że od dał po win ność żo nie, a ona prze czy, słusz nie py ta się, ko mu
raczej na le ży mieć wia rę. – Na sy no dzie w Com piègne. O tym tak po sta -
no wio no:1067 Je że li ktoś po jął żo nę i miał ją ja kiś czas, a ta nie wia sta mó wi,
że ni gdy nie spół ko wał z nią, a ten mę żczy zna mó wi, że czy nił tak, trze ba
oprzeć się na praw dzie mę ża, po nie waż mąż jest gło wą żo ny.”1068 To zo -
sta ło po sta no wio ne o nie zdol no ści na tu ral nej.
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1063 Sło wa są ra czej Ra ba na Mau ra, w Epi sto la ad He ri bal dum seu Po eni ten tia le, roz -
dział 29 (PL 110,491 A), jak już za zna cza L. Ma chiel sen, Les spu rii.... 254n, gdzie mo wa
również o ty tule te go dzie ła; zo bacz też P. F. Kehr, Ita lia Pon ti fi cia, V,26.

1064 W pra wach ludz kich (ru bry ka mar gi nal na), mia no wi cie w Co dex, V,17,10 (Cor pus
Iu ris Ci vi lis, Ber lin 2[1906]213a); zo bacz ta kże Ca pi tu la ria Be ne dyk ta Le wi ty, II. N. 55 
i 91 (PL 97,757 C; 760 C).

1065 O źró dłach te go nu me ru zo bacz: L. Ma chiel sen, Les spu rii..., 252nn.
1066 Rz 6,19.  
1067 Od pra wio ny w 757 ro ku, wo bec dwóch le ga tów pa pie skich (Je rze go, bi sku pa Ostii

oraz Ja na za kry stia na), roz dział 20 (PL 96,1515; MGH, Le ges, I,29).
1068 Ef 5,23; zo bacz: 1 Kor 11,3.



[465] Roz dział 3d (200).

1. O tych, któ rzy powstrzy ma ni cza ra mi nie mo gą spół ko wać. –
Hink mar, ar cy bi skup Re ims. O prze szko dzie zaś cza ru po sta na wia się to
trzy mać: Że „je śli 1069 przez wró żki i cza row ni ce spół ko wa nie nie na stę puje,
na le ży upo mnieć tych, któ rym to się zda rza, by skru sze ni i upo ko rze ni 
w du chu od pra wi li spo wiedź Bo gu i ka pła no wi ze wszyst kich grze chów,
oraz łza mi i jał mu żna mi, mo dli twa mi i po sta mi, Pa nu uczy ni li za dość. 
A przez eg zor cy zmy i in ne ubez pie cze nia kar no ści ko ściel nej słu dzy Ko -
ścio ła niech sta ra ją się ta kich uzdro wić. Je że li jed nak by nie zdo ła li, mo gą
się roz łą czyć. Lecz gdy z in ny mi za wrą ma łżeń stwa, za ży cia tych, z któ ry mi
zostały zwią za ne, z ty mi, któ rych opu ści ły, na wet gdy by im zo sta ła przy -
wró co na zdol ność spół ko wa nia, nie bę dą mo gły się zjed nać.”

2. To, co za war te jest na koń cu te go roz dzia łu, na le ży ro zu mieć, że zo -
sta ło po wie dzia ne, ra czej z su ro wo ści, niż ze słusz no ści ka no nicz nej. Al bo
też ro zu mieć na le ży, że nie mo gą zjed nać się z po przed ni mi, jak tyl ko przez
sąd Ko ścio ła, któ rym do ko na ne zo sta ło roz dzie le nie.

Roz dział 4e (201)

1. Do da je o umy sło wo cho rych. – Pa pież Fa bian. Rów nież cho rzy
umy sło wo, gdy są w obłę dzie, nie mo gą za wrzeć ma łżeń stwa. Stąd Fa -
bian:1070 „Ani umy sło wo cho ry, ani umy sło wo cho ra, nie mo gą za wrzeć
małżeń stwa; lecz je że li zo sta ło za war te, nie roz dzie lać ich.”

2. Pa pież Mi ko łaj. Ta kże Pa pież Mi ko łaj:1071 Ci, któ rzy ma łżeń stwo za -
war li zdro wi, a jed ne mu lub oboj gu obłęd, al bo szał, al bo [466] cho ro ba
do szła, z po wo du tej cho ro by ma łżeń stwa ta kich nie mo gą być roz wią za -
ne. Po dob nie ta kże trze ba wie dzieć o tych, któ rzy przez prze ciw ni ków są
ośle pia ni, al bo po zba wia ni człon ków, al bo przez bar ba rzyń ców zo sta li
wytrze bie ni.
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d Roz dział 3. Nu mer 1: Z De cre tum Gra cja na, C. 33, za gad nie nie 1, roz dział 4 (1150).
1069 Epistola 22 ad Rodulfum et Frotarium, z pewnymi tu opuszczeniami (PL 126,151 A-C).
e Roz dział 4. Nu mer 1: Zmie sza ne z Wal te ra, Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 16

(PL 176,166 C) oraz Gra cja na, C. 23, za gad nie nie 1, roz dział 26 (1147). Roz dział nie jest
Fa bia na, lecz praw ni ka Ju liu sza Paw ła, Sen ten tiae, II, ty tuł 20, roz dział 4 (jak ta mże za zna -
cza Emi lian Fried berg); to sa mo przy pi sa nie u in nych, jak w Sen ten tiae Ma gi stri An sel mi,
roz dział 105 (wyd.: J. F. Re in hardt, 198). – Nu mer 2: z te go sa me go uryw ka Ju liu sza Paw ła,
we dług Emi lia na Fried ber ga (1146, przy pis 229); z De cre tum Gra cja na za czerp nię te przez
I. Man si’ego do De kre tów Mi ko ła ja, ty tuł XVII, roz dział VII (Con ci lia, XV,447); itd.

1070 Roz dział nie au ten tycz ny.
1071 Mi ko łaj I, Epi sto la 157: Si qui (PL 119,1198 C; MGH, Epi sto la VI,678); lecz słusz nie

przez wszyst kich od są dza ne.



Roz dział 5f (202).

1. O tych, któ rzy śpią z dwie ma sio stra mi. O tych ta kże, któ rzy śpią
z dwie ma sio stra mi, al bo któ re z dwo ma brać mi, trze ba zo ba czyć, co mówią
ka no ny. 

2. Z sy no du Or le ań skie go: „Kto spał by z dwie ma sio stra mi,1072 a jed -
na z nich przed tem by ła żo ną, niech żad nej z nich nie ma; i z tą cu dzo ło -
żną niech ni gdy nie łą czą się ma łżeń stwem.” Wła snej na wet żo nie nie
wol no mu od da wać po win no ści, któ rą uczy nił so bie za ka za ną, po zna jąc jej
sio strę. A ta kże po śmier ci żo ny nie wol no mu z nią, ja ko z cu dzo ło żną,
połą czyć się w ma łżeń stwo. 

3. Pa pież Za cha riasz. Rów nież Za cha riasz Pa pież:1073 „Spół ko wa łeś 
z sio strą two jej żo ny? Je że li uczy ni łeś, żad nej nie miej; a żo na two ja, je śli
nie by ła świa do ma wy stęp ku i nie chce się po wścią gać, niech wy cho dzi 
w Pa nu za ko go chce.1074 Ty zaś i cu dzo ło żni ca bez na dziei ma łżeń stwa po -
zo stań cie, i jak dłu go ży je cie, po ku tę czyń cie.” Co mó wi: ‘niech wy cho dzi
za ko go chce’, trze ba poj mo wać: po śmier ci mę ża.

4. Grze gorz. Dla te go Grze gorz:1075 „Ci, któ rzy żo ny swo je na cu dzo łó -
stwie [467] chwy ta ją, ani on, ani ona, niech nie poj mu ją in nej żo ny, al bo
in ne go mę ża, jak dłu go ży ją obo je. Gdy by zaś cu dzo ło żna umar ła, mąż jej,
je śli chce, niech się że ni; cu dzo ło żna zaś ni gdy, cho cia żby umarł jej mąż,
lecz po wszyst kie dni niech wy ko nu je po kut ne pła cze.” Tu cho dzi o to
cudzo łó stwo, któ re po peł nia się z krew nym mę ża, al bo krew ną żo ny.
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f Roz dział 5. Nu mer 2: Z De cre tum Gra cja na, C. 27, za gad nie nie 2, roz dział 30 (1072):
co na stę pu je jest wy po wie dzią Gra cja na po tym roz dzia le (gdzie za miast: Item czy ta się: 
Id est). Ten sam roz dział po wtó rzo ny jest w C. 32, za gad nie nie 7, roz dział 21 (1146), gdzie
zda je się przy pi sa ny (z roz dzia łem 20) Sy no do wi Mo gunc kie mu, tak jak w Sen ten tiae Mistrza
Gan dul fa z Bo lo nii (wyd. I. De Wal ter, 589). – Nu mer 3: z De cre tum Gra cja na, C. 32, za -
gad nie nie 7, roz dział 23 (1146). – Nu mer 4: ta mże, roz dział 22. Glo sa Mi strza na koń cu roz -
dzia łu zda je się po cho dzić z kon tek stu Gra cja na.

1072 Ra czej, jak za zna cza Emi lian Frie dberg, sta no wi roz dział 12 Ca pi tu la re Ver me rien se
z 753 ro ku (I. Man si XII,560; PL 96,1508 A).

1073 Nie au ten tycz ne; z ja kiejś księ gi po kut nej wcią gnię te do Bur char da: De cre to rum libri
XX, księ ga XIX, roz dział 5 (PL 140,965 D).

1074 Zobacz 1 Kor 7,39: Gdy umrze mąż jej... niech wychodzi za kogo chce, byleby w Panu.
1075 Pierw sza część te go roz dzia łu, jak za zna cza L. Ma chiel sen, Les spu rii..., 266, opie ra

się na roz dzia le 11 (10) Sy no du Or le ań skie go (Ro ku Pań skie go 314): „O tych, któ rzy małżon -
ki swo je schwy ta li na cu dzo łó stwie, a są oni wier ny mi mło dzień ca mi i za ka zu je się im za -
wie rać ma łżeń stwo, spodo ba ło się, by, na ile mo żna, da na im by ła ra da, by in nych żon ta kże
za ży cia swo ich żon, cho ciaż cu dzo ło żnych, nie poj mo wa li” (CCL 148,11). Dru ga część, jak
się zda je, z nie zna ne go źró dła.



Roz dział 6g (203).

Nie na le ży od da lać żo ny za ja kąś ska zę, czy znie kształ co ne cia ło.
Ta kże to wie dzieć trze ba, że za ja kąś cho ro bę lub ska zę cie le sną nie wol no
mę żo wi od da lać żo ny i na od wrót, lecz jed no dru gie mu win no sta rać się 
o pomoce. – Augustyn w księdze De sermone Domini in monte. Dlatego
Au gu styn:1076 „Je że li ktoś ma nie płod ną żo nę, al bo na cie le znie kształ co ną,
albo ułomnych członków, albo ślepą, albo kulawą, albo głuchą, albo jeżeli coś
in ne go, czy to cho ro ba mi, al bo tru da mi znisz czo ną, i co kol wiek (wyjąw szy
nie rząd) mo żna wy my śleć bar dzo strasz ne go, dla wspól no ty i wia ry niech
wy trzy mu je.”

DYS TYNK CJA XXXV

Roz dział 1h (204).

1. Z te go sa me go pra wa ko rzy sta mę żczy zna i nie wia sta. To ta kże
za pi sać na le ży, że gdy Pan po zwa la mę żo wi od da lić żo nę z po wo du nie rzą -
du, te go sa me go po zwo le nia nie od bie ra się żo nie. – Hie ro nim, do Oce -
ana o śmier ci Fa - [468] bio li. Dla te go Hie ro nim:1077 „Przy ka zał Pan nie
od da lać żo ny, wy jąw szy przy czy nę nie rzą du; a je że li zo sta nie od da lo na,
niech po zo sta je nie za mę żna. Co kol wiek na ka zu je się mę żczy znom, to od -
po wied nio spły wa na nie wia sty: bo nie ma być od da lo na żo na cu dzo ło żna,
a za trzy ma ny mąż nie rząd ny.” – Ta kże:1078 U nas, cze go nie wol no nie wia -
stom, nie wol no rów nież mę żczy znom; i ta słu żba na rów nych wa run kach
jest oce nia na.” – Z te go wy ni ka, że nie wia sta mo że po zy wać mę ża za nie -
rząd, jak mąż nie wia stę.

2. In no cen ty Pa pież. Dla te go Pa pież In no cen ty:1079 Re li gia chrze ści jań -
ska jednakowo potępia cudzołóstwo w obu płciach. Lecz niewiasty niełatwo
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g Za le ży od Wal te ra, Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 2 (PL 176, 170 B -C), gdzie
także ru bry ka Au gu styn... i sa ma po wa ga. Mistrz jed nak ją po pra wił, jak wy da je się na pod -
sta wie De cre tum Gra cja na, roz dział 18. C. 32, za gad nie nie 5 (1137).

1076 Księ ga I, roz dział 18, n. 54 (PL 34,1257; CCL 35,62).
h Po czą tek za czerp nię ty z Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 19 (168 A); po twier -

dzony roz dzia ła mi wzię ty mi z De cre tum Gra cja na. Ta Hie ro ni ma z C. 33, za gad nie nie 5,
roz dział 19 i 20 (1137n); za koń cze nie za le ży od wy po wie dzi Gra cja na przed roz dzia łem 23
(1138), któ re przy to czo ne jest w nu me rze 2.

1077 Epi sto la 77, n. 3 (PL 22[1859]691; CSEL 55,39).
1078 Hie ro nim, ta mże (691; 40).
1079 List sta no wią cy Con su len ti ti bi (do Eks su pe riu sza bi sku pa Tu lu zy). 20 lu te go 405

ro ku (wyd.: H. Wurm, De cre ta les se lec tae ex an ti qu is si mis Ro ma no rum Pon ti fi cum episto -
lis de cre ta li bus, w Apol li na ris 12[1939]70); gdzie in dziej ja ko Epi sto la 6, roz dział 4, n. 10
(PL 20,499 B – 500 A).



oska rża ją swych mę żów o cu dzo łó stwo. Mę żczyź ni zaś swo bod niej zwy kli
u ka pła nów ob wi niać swo je żo ny ja ko cu dzo ło żne; i dla te go nie wia stom,
po wy da niu ich wy stęp ku, od ma wia się Ko mu nii; z mę żów zaś, gdy uczynek
jest skry ty, nie ła two ktoś z po wo du po dej rzeń jest po wstrzy ma ny: od su -
nię ty zo sta nie, je że li je go wi na zo sta nie od kry ta.

Roz dział 2i (205).

1. Że mąż nie mo że od da lić cu dzo ło żnej, jak tyl ko gdy sam jest
nie win ny i na od wrót. Je że li zaś py ta się, czy cu dzo ło żny mo że od da lić
cu dzo ło żną z po wo du nie rzą du, mó wi my, że cu dzo ło żna żo na nie mo że
być od da lo na przez mę ża, jak tyl ko je że li on sam nie jest win ny cu dzo łó -
stwa i na od wrót.

2. Au gu styn w pierw szej księ dze De ser mo ne Do mi ni in mon te.
Dla te go Au gu styn:1080 „Nic zdro żniej sze go niż od da lić żo nę z po wo du
nierzą du, je że li udo wod nio no, że i on upra wia nie rząd. Za cho dzi bo wiem
to:1081 W czym dru gie go są dzisz, sa me go sie bie po tę piasz. Prze to kto z po -
wo du nie rzą du chce od rzu cić żo nę, naj pierw po wi nien być oczysz czo ny 
z nie rzą du. To [469] po dob nie po wie dział bym też o nie wie ście. – Te nże,
De adul te ri nis co niu giis. Ten sam:1082 „Zży ma ją się mę żo wie, gdy sły szą,
że cu dzo ło żni mę żczyź ni po no szą ka ry po dob ne cu dzo ło żnym nie wia stom,
pod czas gdy tym cię żej trze ba by ich ka rać, im bar dziej do nich na le ży 
i cno tą niewia sty prze wy ższać i przy kła dem kie ro wać.” – Z te go wy ni ka, 
że cu dzo ło żny nie mo że od da lić cu dzo ło żnej i na od wrót.

Roz dział 3k (206).

1. Że mo gą się po jed nać, któ rzy z po wo du nie rzą du są roz dzie leni.
Je że li zaś ktoś, wol ny od nie rzą du, od da lił nie rząd ną, nie mo że in nej pojąć;
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i Py ta nie po sta wio ne w wy po wie dzi Gra cja na przed roz dzia łem 1, C. 32, za gad nie nie
6 (1139); pierw sza po wa ga (w n. 2) jest tym sa mym roz dzia łem, czę ścio wo juz w Sum ma
sen ten tia rum, VII,19 (168 B); dru ga z De cre tum Gra cja na, C. 32, za gad nie nie 6, roz dział 4
(1139); za koń cze nie jest Gra cja na, po roz dzia le 5 (1140).

1080 Roz dział 16, n. 47 (PL 34,1253; CCL 35,53).
1081 Rz 2,1.
1082 Księ ga II, roz dział 8, n. 7 (PL 40,475; CSEL 41,389).
k Roz dział 3. Nu mer 1: Zo bacz; Wal ter, Sum ma sen ten tia rum, VII,19 (168 C – 169 D);

Gra cjan, C. 32, za gad nie nie 7 (1140nn); oraz Mistrz, na 1 Kor 7,10 (PL 191,1590 B – 1591
A). – Nu mer 2: Już w Glos sa (1590 D – 1591 A) Mistrz przy ta cza pseu do -Am bro że go, z tym
wy ja śnie niem: „Co mó wi się, iż do da ne zo sta ło przez fał sze rzy”); lecz skąd za czerp nął, nie
wie my. Pra wie ta sa ma po wa ga u Gra cja na, C. 32, za gad nie nie 7, roz dział 17 (1144), z wy -
ja śnie niem po roz dzia le 18 (1145); to jed nak nie jest źró dłem te go uryw ka. – Nu mer 3: 
Jak wy ka zu je ru bry ka, pierw sza po wa ga (prócz pew nych słów do da nych przez Mi strza) 
z De cre tum Gra cja na, C. 32, za gad nie nie 7, roz dział 3 (1140n). Dru ga, z roz dzia łu 4 te jże
C. 32, za gad nie nie 7 (1141). Trze cia, już w Glos sa na 1 Kor 7,10-11 (Pl 191,1590 C) prócz



lecz trze ba, by był po wścią gli wy, al bo po wró cił do od da lo nej; tak 
i o nie wie ście. – Dla te go Apo stoł:1083 A tym, któ rzy są w ma łżeń stwie, naka -
zu ję nie ja, ale Pan, że by ona od mę ża nie od cho dzi ła. A je śli by odeszła,
że by zo sta ła bez mę ża, al bo się z mę żem po jed na ła; i o mę żu do da je: 
a mąż żo ny niech nie opusz cza.

2. Am bro ży. Lecz Am bro ży po wia da:1084 „Dla te go nie do da je o mę żczyź -
nie, tak jak o nie wie ście, po nie waż mę żczyź nie wol no po jąć in ną”. – Lecz
to wie rzy się, iż w księ dze Am bro że go umiesz czo ne zo sta ło przez fał sze rzy.

3. Au gu styn, Su per Epi sto lam ad Co rin thios. Że bo wiem na le ży uzu -
peł nić o mę żczyź nie to, co po wie dział o nie wie ście, tak otwar cie mó wi
Augu styn:1085 „Dla cze go nie do da je o nie wie ście te go, co po wie dział o męż-
czyź nie, je śli nie po nie waż po - [470] do bną for mę chciał, by poj mo wa no,
aby je śli od da lił, (co z po wo du nie rzą du jest do zwo lo ne), po zo sta wał bez
żo ny, al bo po jed nał się z żo ną?” – Te nże w księ dze De ser mo ne Do mi -
ni in mon te. Ten sam:1086 „Sko ro ani jej się nie po zwa la za wie rać ma łżeń -
stwa za ży cia mę ża, od któ re go ode szła, a je mu dru giej po jąć, za ży cia żo ny,
któ rą od da lił, tym mniej wol no jest po peł niać nie do zwo lo ne z kim kol wiek
cu dzo łó stwa. – Te nże, ta mże. Ten sam:1087 „By żo na nie by ła ła two od da -
la na, Pan sa mą przy czy nę nie rzą du wy jął; wszyst kie zaś in ne ucią żli wo ści,
gdy by ja kieś za ist nia ły, ka że dla ma łżeń skiej wia ry i czy sto ści dziel nie zno -
sić i cu dzo ło żni kiem zwie, kto by po jął od da lo ną przez mę ża.

4. Z te go wy ni ka, że je śli z po wo du nie rzą du do ko nu je się roz dzie le nie,
nie mo że mę żczy zna, al bo nie wia sta, przejść do in ne go związ ku; mo gą
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ostat nich słów; gdzie źró dłem jest De cre tum Gra cja na, ta mże, roz dział 6 (1141). – Nu mer
4: przy sto so wa ny z Sum ma sen ten tia rum, VII,19 (Pl 176,168 C). – Nu mer 5: Pseu do -Zło to -
usty, z De cre tum Gra cja na, C. 32, za gad nie nie 7, roz dział 1 (1115); pierw sza Hie ro ni ma,
ta mże, roz dział 2 (1116); dru ga zaś te goż z Sum ma sen ten tia rum VII,19 (PL 176,168 C -D),
a nie jak za zna czył L. Ott (Wal ter von Mor ta gne. 688), z De cre tum Gra cja na, C. 34, za gad -
nie nie 1, roz dział 3 (1258). – Nu mer 6: Pierw sza część za czerp nię ta z wy żej po wie dzia nych
w Dys tynk cji 39, n. 3-4; po zo sta łe z wy po wie dzi Gra cja na po roz dzia le 20 w C. 32, za gad -
nie nie 1 (1118). – Nu mer 7: spo rzą dzo ny z ru bry ki i po wa gi Au gu sty na, w C. 32, za gad -
nienie 1, roz dział 7; dru ga po wa ga, ta mże, roz dział 8 (1117); czę ścio wo znaj du je się już 
w Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 19 (PL 176,168 D). – Nu mer 8: O Grze go rzu zo bacz
przy pis wy żej. Sło wa Her ma sa ra czej z Sum ma sen ten tia rum, VII,19 (PL 176,168 D – 169
A) niż z De cre tum Gra cja na, C. 34, za gad nie nia 1-2, roz dział 7 (1259n), gdzie brak ostat -
nich wy ra zów: „lecz nie czę sto”.

1083 1 Kor 7,10-11.
1084 To jest Am bro zja ster, na 1 Kor 7,11: „A mąż niech żo ny nie opusz cza. Dosłu chu je

się zaś: wy jąw szy przy czy nę nie rzą du. Dla te go nie do dał mó wiąc, jak o nie wie ście: A je śliby
ode szła, że by zo sta ła tak, po nie waż mę żo wi wol no po jąć żo nę, je że li od da lił żo nę grze szą -
cą; po nie waż mę żczy zna nie tak jest pra wem zo bo wią za ny jak nie wia sta; bo mę żczy zna jest
gło wą nie wia sty” (PL 17[1845]318 B -C; CSEL 81-II,75; 1 Kor 11,3).

1085 Tak ru bry ka z Gra cja na (ni żej); lecz ra czej De ser mo ne Do mi ni in mon te, I, roz dział
16, n. 43 (PL 34,1251; CSEL 35,48).

1086 Ta mże, roz dział 14, n. 39 (1249; 43)
1087 Ta mże (148; 42).



jednak po jed nać się i współ miesz kać jak przed tem, je że li dru gie ze chce
odda lo ne  przy wo łać.

5. Co zda je się sprze ci wiać po wy ższe mu. – Jan Zło to usty, Su per
Mat tha eum. Jed nak Jan Zło to usty po wia da:1088 „Jak okrut ny jest i nie go -
dzi wy, kto od da la czy stą, tak głu pi jest i nie go dzi wy, kto za cho wu je nie -
rząd ną. Jest bo wiem opie ku nem brzy do ty, kto kry je wy stę pek żo ny.” –
Hie ro nim. Rów nież Hie ro nim:1089 „Gdy nie wia sta jed no cia ło po dzie li ła na
in ne i nie rzą dem od dzie li ła się od mę ża, nie po win na być trzy ma na, by też
i mę ża nie uczy ni ła pod zło rze cze niem, jak mó wi Pi smo:1090 Kto trzy ma
cudzo ło żni cę, głu pi jest i nie zbo żny.” – Ten sam pi sząc do ka pła na Aman -
da,1091 o ja kiejś, któ ra za ży cia mę ża wy szła za ko goś in ne go, tak rze cze:
„Mó wię rzecz no wą, co wię cej nie no wą, lecz sta rą, któ ra po twier dzo na jest
po wa gą sta re go Przy mie rza:1092 Je że li nie wia sta po rzu ci ła by dru gie go
mężczy znę i chcia ła po jed nać się z pierw szym, nie mo że.”

6. Wy ja śnie nie. Lecz to wszyst ko na le ży poj mo wać o tej, któ ra nie chcia -
ła odejść od cu dzo łó stwa, ani zgła dzić grze chu przez po ku tę: co je śli mąż
świa do mie do pusz cza, wy da je się zga dzać. Je że li bo wiem w cu dzo łó stwie
trwać [471] po sta no wił, mąż uwa ża ny bę dzie za opie ku na brzy do ty oraz
win ne go strę czy ciel stwa, je że li nie chce jej ob wi nić o cu dzo łó stwo.

7. Je że li zaś ode szła by od grze chu i przez po ku tę go oczy ści ła, mo że być
po jed na na z mę żem. – Au gu styn Ad Pol len tium. Dla te go Au gu styn: Co
trud ne ci się wy da je, by po cu dzo łó stwie żo na zo sta ła po jed na na, je że li jest
wia ra, trud ne nie bę dzie. Dla cze go bo wiem na dal uwa ża my za cu dzo ło -
żnych, o któ rzy wie rzy my, iż są po ku tą uzdro wie ni?” – Te nże w księ dze
De adul te ri nis co niu giis. Tan sam:1093 „Nie bę dzie ha nieb ne, ani trud -
ne, ta kże po po peł nie niu i oczysz cze niu cu dzo łóstw po jed na nie ma łżeń -
stwa, gdy nie wąt pi się, że przez klu cze kró le stwa nie bie skie go do ko nu je
się prze ba cze nie grze chów:1094 nie że by po od da le niu przez mę ża cu dzo -
ło żni ca by ła przy wo ła na, lecz że po wspól no cie z Chry stu sem cu dzo ło żni -
cą nie jest zwa na.”

8. Grze gorz w Li ber Pa sto rum. Rów nież Grze gorz:1095 „Po wi nien przy -
jąć grzesz ni cę, któ ra od pra wi ła po ku tę, ale nie czę sto.” – Her mas. Ta kże
Her mas:1096 „Je że li mąż wie dział by, że je go żo na zgrze szy ła i nie wia sta nie
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1088 Pseu do -Zło to usty, In Mat tha eum opus im per fec tum, ho mi lia 32 (PG 56.802).
1089 In Mat tha eum 18,9 (Pl 26[1845]135 A).
1090 Prz 18,22.
1091 Hie ro nim, Epi sto la 55, n. 4 (PL 22[1859]563; CSEL 54,495).
1092 Zo bacz Pwt. 24,1-4.
1093 Ta mże, roz dział 9, n. 8 (476; 390n).
1094 Zo bacz: Mt 16,19.
1095 Źle wy ja śnia jąc ty tuł w księ dze Pa ste rzy w swo im źró dle, Mistrz my ślał że tak przy -

to czo na zo sta ła Re gu ła pa ster ska Grze go rza; dla te go po wa gę po dwo ił.
1096 Her mas, Pa stor, II, przy ka za nie 4, roz dział 1 (PG 2,919; wyd.: S. Co lom bo, Me diolan

1954, s. 533 i 535).



od pra wi ła po ku ty, lecz trwa w swo im nie rzą dzie, a mąż z nią ży je, bę dzie
win ny i uczest ni czą cy w jej grze chu. A je że li nie wia sta od da lo na od pra wi -
ła by po ku tę i ze chcia ła do mę ża po wró cić, po wi nien przy jąć grzesz ni cę,
któ ra od pra wi ła po ku tę, lecz nie czę sto.”

Roz dział 4l (207).

1. O tych, któ re naj pierw spla mi ły się cu dzo łó stwem. Zwy kło się
także py tać, czy mo że być po ję ta za ma łżon kę ta, któ ra przed tem zma za na
zo sta ła przez cu dzo łó stwo. – [472] Le on Pa pież. O tym Pa pież Le on rze -
cze:1097 „Ża den niech nie poj mu je za ma łżon kę tej, któ rą wpierw zma zał
cu dzo łó stwem.” – Z sy no du Tre bur skie go. Rów nież:1098 „Do nie sio no do
uszu świę tych ka pła nów, że ktoś cu dzą żo nę zhań bił nie rzą dem, a nad to
przy siągł cu dzo ło żnej, że po śmier ci pra wo wi te go ma łżon ka, je śli bę dzie
żył, poj mie ją za żo nę: co się i sta ło. Ta ki więc zwią zek za ka zu je my i wy kli -
na my.” – Ty mi i in ny mi po wa ga mi za ka zu je się łą czyć w zwią zek tych, którzy
się wcze śniej zma za li cu dzo łó stwem.

2. Co po wy ższe mu się sprze ci wia. – Au gu styn w księ dze De nup -
tiis et con cu pi scen tia. Lecz wbrew te mu świad czy Au gu styn mó wiąc:1099

„W koń cu po śmier ci te go, z któ rym by ło praw dzi we ma łżeń stwo, mo że
zaist nieć ma łżeń stwo z tą, z któ rą po prze dzi ło cu dzo łó stwo.” – Te nże 
w księ dze De bo no co niu ga li. Ten sam:1100 „Cał kiem oczy wi ste jest, 
że mo że za ist nieć do zwo lo ne ma łżeń stwo z osób po łą czo nych w spo sób
nie do zwo lo ny, gdy na stą pi uczci wa zgo da.”

3. Roz strzy gnię cie. Lecz ta ostat nia po wa ga mó wi o na ło żni cach, uka -
zu jąc, że na ło żni ca mo że przejść do uczci wej zgo dy ma łżeń skiej, je że li
zechce za cho wać czy stość i wier ność. – Pierw sza zaś po wa ga Au gu sty na
mówi o tych, któ re ża ło wa ły za grzech i nic w śmier ci mę ża nie knu ły, i za
ży cia mę ża cu dzo ło żnik nie za pew nił cu dzo ło żnej, że poj mie ją za ma łżon -
kę, jeśli do ży je. Ci zaś, któ rzy to czy nią, ma ją od in nych po wy ższych po wag
zakaz poj mo wa nia.
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l Tu Mistrz jaw nie do sko na li za gad nie nie Wal te ra, roz dział 13 (PL 176, 165 A -B) przy
po mo cy De cre tum Gra cja na, C. 31, za gad nie nie 1, gdzie „Py ta się, czy mo że być po ję ta za
żo nę ta, któ ra wcze śniej zo sta ła zma za na przez cu dzo łó stwo” (1108). – Nu mer 1: po wa gi
przy to czo ne z Wal te ra, lecz for mu ło wa ne ra czej, jak w De cre tum: Le ona w nu me rze 1, druga
So bo ru w nu me rze 4 (1109); za koń cze nie jest Wal te ra. – Nu mer 2: Obie Au gu sty na w roz -
dzia le 2 (1108). – Roz strzy gnię cie za czerp nię te z wy po wie dzi Gra cja na, po roz dzia le 2
(1108) i po roz dzia le 3 (1109).

1097 Ra czej, jak do wo dzi H. J. F. Re in hardt, Die Leh re der Schu le des An selms von La on,
122, jest to po sta no wie nie Sy no du Tre bur skie go (895), o któ rym w przy pi sie na stęp nym.

1098 Pa ra fra za roz dzia łu 40 Sy no du (I. Man si, Con ci lia, XVIII,152 B -D).
1099 Księ ga I, roz dział 10, n. 11 (PL 44,420; CSEL 42,223).
1100 Roz dział 14, n. 17 (PL 40,385; CSEL 41,209).



[473] DYS TYNK CJA XXXVIm

Roz dział 1 (208).

1. Czy za nie wol ni czy stan żo na mo że być odłą czo na od mę ża i na
od wrót. Zo bacz my te raz, czy stan mo że roz dzie lić ma łżeń stwo. – Na to
mówi my, że wol na mo że po ślu bić nie wol ni ka, lecz je że li nie wie, że jest
nie wol ne go sta nu, mo że swo bod nie być od da lo ny, gdy je go nie wol nic two
zo sta ło roz po zna ne; zgod nie z tym (Na sy no dzie We rme riań skim): „Jeże -
li ja kiś wol ny czło wie k1101 po jął by nie wol ni cę dru gie go za żo nę, a uwa ża,
iż jest wol na, gdy by ta nie wia sta zo sta ła po tem roz po zna na w nie wol nic -
twie, je śli mo że ją wy ku pić z nie wo li, niech to uczy ni; je że li nie mo że, gdy
ze chce, niech poj mie in ną. Je że li zaś wie dział i zga dzał się na to, że jest nie -
wol ni cą, niech ma ją po tem ja ko pra wo wi tą. – W tym sa mym. Rów nież 
z te go sa me go 1102 „Je że li nie wia sta wol na po ję ła nie wol ni ka, wie dząc, że
jest nie wol ni kiem, niech go ma, po nie waż wszy scy jed ne go ma my Oj ca 
w nie bie.1103 Jed no pra wo be dzie dla mę żczy zny i nie wia sty.

2. Gdy mó wi się: „wie dząc, że jest nie wol ni kiem”, da je się do zro zu mie -
nia, że je śli nie wie dzia ła, że jest nie wol ni kiem, nie mu si z nim po zo sta -
wać. Je że li bo wiem do zna je pod stę pu co do sta nu, nie mu si przy le gać do
te go, któ re go pod stę pem zo sta ła uwie dzio na. – Je że li zaś mę żczy zna znał
stan nie wia sty, al bo na od wrót, nie mo że jej od da lić. Za cha riasz Pa pież.
Dla te go Pa pież Za cha riasz:1104 „Je że li ktoś wol ny nie wol - [474] ni cę po jąłby
w ma łżeń stwo, niech nie ma po zwo le nia na od da le nie jej, je że li za zgo dą
oboj ga zo sta li po łą cze ni, chy ba że z po wo du nie rzą du.” Mó wi o tych, którym
stan oboj ga zna ny jest, kie dy się łą czą.
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m Dys tynk cja 36. Zo bacz: L. Ott, Wal ter von Mar ta gne und P. Lom bar dus, 523nn. –
Roz dział 1. Nu mer 1: Za gad nie nie sta nu jest Gra cja na, w wy po wie dzi przed roz dzia łem 1,
C. 29, za gad nie nie 2 (1092); co na stę pu je, z wy po wie dzi je go przed roz dzia łem 4 (1093);
po tem (w roz dzia le 4 i 5) dwie po wa gi, któ re wy stę pu ją ta kże w Sum ma sen ten tia rum, VII,
roz dział 14 (PL 176,165 C -D). – Nu mer 2: Pierw sza wy po wiedź jest Gra cja na przed roz dzia -
łem 7, C. 39, za gad nie nie 2 (1094); dru ga wy ni ka z tej sa mej oraz z wy po wie dzi przed roz -
dzia łem 4 (1093). Sło wa Za cha ria sza w roz dzia le 2 (ta mże).

1101 Pep pi ni Re gis Ca pi tu la re Ver me rien se (ro ku 753), roz dział 6 (PL 96,1507 B, gdzie
brak ostat nie go uryw ka: „Je że li zaś wie dział i zga dzał się na to, że jest nie wol ni cą, niech ma
ją po tem ja ko pra wo wi tą.” Tek stu te go nie ma u I. Man si, Con ci lia, XII,565nn).

1102 Tak jak tu brzmi, znaj du je się u I. Man si, Con ci lia, XII,566; w in nej po sta ci, w tym
sa mym roz dzia le 6 w PL 96,1507 B.

1103 Zo bacz Mt 23,9: Al bo wiem je den jest Oj ciec wasz, któ ry jest w nie bie siech.
1104 Nie ma pod imie niem Za cha ria sza; ale dla te go nie prze czy się au ten tycz no ści. Często

spo ty ka się bez imie nia Pa pie ża: zo bacz. Excerp tio nes Eg ber ti Ebo ra cen sis, n. 124 (I. Mansi,
XII,424 E; PL 89,393 D); Be ne dykt Le wi ta, Ca pi tu la ria, II, roz dział 95 (PL 97,760 D – 761
A); za wsze bez ostat nich słów: „chy ba że z po wo du nie rzą du”.



Roz dział 2n (209).

1. O związ ku nie wol ni ka i nie wol ni cy ró żnych pa nów. Py ta się także:
je że li nie wol nik jed ne go po jął nie wol ni cę dru gie go, czy jest mię dzy ni mi
ma łżeń stwo. – Na sy no dzie w Cha lons –sur -Saõne tak o tym zo sta ło po -
sta no wio ne:1105 „Po wie dzia no nam, że nie któ rzy zry wa ją praw ne ma łżeń -
stwa nie wol ni ków ja kimś zu chwal stwem wła dzy, nie zwa ża jąc na owo:1106

Co Bóg złą czył, czło wiek niech nie roz łą cza. Stąd zda ło się nam, że ma ł-
żeństw nie wol ni ków, nie zry wa się, cho ciaż ma ją ró żnych pa nów; lecz niech
słu żą swo im pa nom, po zo sta jąc w jed nym ma łżeń stwie. I te go na le ży co
do nich prze strze gać, kie dy zwią zek był praw ny i za wo lą pa nów.

2. Zważ ko niec te go roz dzia łu, gdzie wy da je się oznaj miać, że wbrew
wo li pa nów mię dzy nie wol ni kiem i nie wol ni cą nie mo że być za war te ma ł-
żeń stwo, a je że li za wie ra się, nie jest wa żne. – Nie któ rym jed nak wy da je
się, że mię dzy ni mi mo że za ist nieć ma łżeń stwo bez wie dzy pa nów.

Roz dział 3o (210).

1. O mę żu, któ ry ro bi się nie wol ni kiem, aby roz dzie lo ny zo stał 
z żo ną. To ta kże za zna czyć na le ży, że je śli nie wia sta po ję ła mę żczy znę
wolne go, a on, by dać po wód roz łą ki, zro bił sie bie czy imś nie wol ni kiem,
ani on nie mo że żo ny od da lić, ani ona z po wo du wę zła ma łżeń skie go nie
mo że być wzię ta w nie wo lę.

2. Na sy no dzie Tre bur skim. Stąd owo:1107 „Do nie sio no świę te mu
Syno do wi, że ja kiś wol ny, wziął wol ną za żo nę, a po dzie - [475] ci uro dze -
niu, dla roz łą ki zro bił się czy imś nie wol ni kiem. Py ta no czy wi nien nie wia -
stę trzy mać z ko niecz no ści, a je że li by trzy mał, czy ona też win na być
pod da na w nie wo lę: gdy ten nie za zgo dą ma łżon ki zro bił się nie wol ni -
kiem, któ re go ona wol ne go za mę ża po ję ła.
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n Nu mer 1: Sta tut sy no du już w Sum ma sen ten tia rum, VII,14 (PL 176,166 A -B); lecz
źró dłem jest De cre tum Gra cja na, gdzie za gad nie nie przed ło żo ne jest przed roz dzia łem 8,
C. 29, za gad nie nie 2; po wa gą jest ten sam roz dział 8 (1095). – Nu mer 2: Z pew ny mi 
zmiana mi z Sum ma sen ten tia rum, po tym sta tu cie (166 B); przez „Nie któ rym” do my ślaj się
Wal te ra (ta mże).

1105 Sy nod II w Cha lon -sur -Saõne (813) (Con ci lium Ca bil lo nen se II, Man si XIV,99); 
u Be ne dyk ta Le wi ty, Ca pi tu la ria, do da tek III, roz dział 54 (PL 97,878).

1106 Mt 19,6.
o Nu mer 1: z wy po wie dzi Gra cja na przed roz dzia łem 7, C. 290, za gad nie nie 2 (1094).

– Nu mer 2: jest sa mym roz dzia łem 7.
1107 Źró dło nie pew ne. Nie znaj du je się w sta tu tach te go sy no du.



Roz dział 4p (211).

1. O wie ku za wie ra ją cych. To ta kże na le ży wie dzieć, że chłop cy przed
czter na stu la ty, a dziew czę ta przed dwu na stu, zgod nie z pra wem, nie mogą
za wrzeć ma łżeń stwa.1108 A je że li przed wspo mnia ny mi la ta mi we szli w zwią -
zek, mo gą być roz dzie le ni, cho ciaż za wo lą i zgo dą ro dzi ców w zwią zek
weszli. Któ rzy zaś w dzie ciń stwie po łą cze ni, po wie ku doj rza ło ści fi zycz nej
nie chcą sie bie opu ścić, lecz po zo sta wać w po łą cze niu, już przez to sta ją
się ma łżon ka mi i nie mo gą po tem być roz łą cze ni.

2. Rów nież za rę czy ny nie mo gą być za war te przed sied mio le ciem. Zawie -
ra ne są bo wiem sa mą zgo dą, któ ra nie mo że za ist nieć, je że li obie stro ny
nie poj mu ją, co się mię dzy ni mi do ko nu je.

3. Omó wi li śmy tych dwo je,1109 z do dat kiem nie któ rych in nych, któ rym
ma łżeń stwo mo że być roz wią za ne, a jed nak nie za wsze roz wią za ne być
musi. Te raz trze ba do dać o in nych, któ re po wo du ją, że oso by są cał kiem
nie upraw nio ne, a naj pierw o świę ce niach.

DYS TYNK CJA XXXVIIr

Roz dział 1 (212).

1. W ja kich świę ce niach nie mo że za ist nieć ma łżeń stwo. Są więc
pew ne świę ce nia, w któ rych w ża den spo sób nie mo że być za war te ma łżeń -
stwo, a gdy by za ist niał zwią zek, [476] do ko nu je się roz wo du: jak ka płań -
stwo, dia ko nat i sub dia ko nat. W in nych zaś do zwa la się wy brać ma łżeń-
stwo, chy ba, że przy ję li ha bit za kon ny, al bo zło ży li ślub po wścią gli wo ści.

2. Le on Pa pież. Dla te go pa pież Le on:1110 „Du chow nym, lek to rom, ostia -
riu szom, eg zor cy stom, ako li tom, je że li znaj du ją się po za ślu bem i ha bi tem,
a po wścią gli wo ści ślu bo wać nie chcą, Ko ściół Rzym ski po zwa la poj mo wać
żo nę; nie wdo wę, al bo od pra wio ną, po nie waż po tem nie mo gą przy stą pić
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p Nu mer 1: Z Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 15 (PL 176,166 C). – Nu mer 2: wypo -
wiedź Gra cja na przed je dy nym roz dzia łem C. 30, za gad nie nie 2 (1099n).

1108 Di ge sta, XXIII, ty tuł 2, pra wo 4 (Cor pus Iu ris Ci vi lis, I, 330b).
1109 Mia no wi cie ozię błość i stan oraz in ne, do ty czą ce osób po śred nio nie upraw nio nych,

o któ rych Dys tynk cja 34, roz dział 1.
r Roz dział 1, nu mer 1: za czerp nię ty ze sta tu tów ni żej przy to czo nych, po za ostat nim

uryw kiem, któ ry za le ży od wy po wie dzi przed roz dzia łem 14, Dys tynk cji 32. – Nu mer 2:
Pierw sza po wa ga z te go sa me go roz dzia łu 14, D. 32; dru ga z roz dzia łu 13. – Nu mer 3: Owa
Le ona, pierw sza część jest roz dzia łu 10, D. 31; dru ga jest roz dzia łu 7, D. 32. W nie któ rych
rę ko pi sach, za zwy czaj na mar gi ne sach, włą czo ne są tu trzy in ne po wa gi; o nich zo bacz 
nasz Wstęp. 

1110 Ra czej le gat Le ona IX, Hum bert, bi skup Si lva Can di da, Re spon sio con tra li bel lum
Ni ce tae Ab ba tis (ro ku 1054), n. 32 (PL 143,999 D – 1000 A).



do sub dia ko na tu; a świec ki poj mu jąc żo nę nie -dzie wi cę, al bo dwa kroć
żona ty, do sta nu du chow ne go.” – Z Sy no du Kar ta giń skie go. Rów nież 
z Sy no du Kar ta giń skie go:1111 „Spodo ba ło się, że by bi sku pi, ka pła ni, dia ko -
ni, a ta kże sub dia ko ni od żon się po wścią ga li: cze go je śli nie uczy nią, niech
bę dą też usu nię ci z urzę du ko ściel ne go; po zo sta li zaś du chow ni do te go
nie są przy mu sza ni.”

3. Le on Pa pież. Le on też:1112 „Pra wo po wścią gli wo ści jest to sa mo dla
sług oł ta rza, co dla bi sku pów i ka pła nów: je że li oni są świec ki mi, al bo lek -
to ra mi, mo gą go dzi wie poj mo wać żo ny; lecz sko ro do szli do po wy ższych
stop ni, za czę ło im się nie go dzić, co się go dzi ło.” – Na VI Sy no dzie. Ta kże
na VI Sy no dzie:1113 „Je że li ktoś z tych, któ rzy wstę pu ją do du cho wień stwa,
chciał by zwią zać się z nie wia stą pra wem ma łżeń skim, niech uczy ni to przed
świę ce niam sub dia ko na tu.”

[477] Roz dział 2s (213).

1. O za bój cach swo ich ma łżo nek. – Pa pież Mi ko łaj. Tu trze ba do -
rzu cić o za bój cach swo ich ma łżo nek. O któ rych Mi ko łaj pi sze do Ra dul fa,
ar cy bi sku pa Bo ur ges:1114 „Za bój cy swo ich ma łżo nek, za co in ne go ma ją być
uważani, gdy nie dodajesz „cudzołożnych”, albo czegoś innego w tym rodzaju,
je śli nie za mor der ców, i za to do pro wa dza nych do po ku ty? Im cał ko wi cie
od ma wia się ma łżeń stwa.”

2. Tu Mi ko łaj zda je się po zwa lać mę żom za bi jać swe żo ny za cu dzo łó -
stwo al bo coś in ne go te go ro dza ju; Lecz kar ność ko ściel na du cho wym, 
a nie ma te rial nym, mie czem ra zić na ka zu je. – Mi ko łaj Pa pież do ar cy bi -
sku pa Al bi na. Dla te go te nże sam Mi ko łaj:1115 „Mię dzy in ny mi wa sza Świą -
to bli wość po sta rał się do dać: je że li czy jaś żo na po peł ni ła by cu dzo łó stwo,
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1111 Pierw sza część: „Spodo ba ło się ... po wścią ga li” znaj du je się w ak tach Sy no du Kar ta -
giń skie go II (390), pod ko niec n. 1 (CCL 149,13); oraz w Fer ran di Kar tha gen sis dia co ni
bre via tio ca no num, n. 16 (ta mże, 288); po zo sta łe z ka no nu 25 Ca no nes in cau sa Apia rii
(ta mże, 108n).

1112 Epi sto la 167 (do Ru sty ka, Bi sku pa Na rbon ne), py ta nie 3 (PL 54,1204 A).
1113 Szó sty Sy nod, czy li VI So bór Po wszech ny, był w rze czy wi sto ści So bo rem Kon stan ty -

no pol skim III (680-681); sło wa tu przy to czo ne, są ra czej in ne go, „Pią to szó ste go”, czy li „Trul -
lań skie go”, w sa li pod ko pu łą ce sar skie go pa ła cu w Kon stan ty no po lu, 692 ro ku, roz dział 6
(I. Man si XI,953 D).

s Nu mer 1: ca łość z ru bry ki i roz dzia łu Gra cja na, C. 33, za gad nie nie 2, roz dział 5
(1152). – Numer 2: z wypowiedzi przed następnym rozdziałem 6 oraz z samego rozdziału 6,
C. 33, za gad nie nie 2 (1152). Ostat nia po wa ga z roz dzia łu 7 (ta mże). 

1114 Mi ko łaj I, Epi sto la 66 (ad Ro dul fum Bi tu ri cen sem ar chie pi sco pum), roz dział 6 
(PL 119,885 A).

1115 Epi sto la 26 (ad Ca ro lum Mo gun ti num ar chie pi sco pum vel Al bi num ar chie pi sco -
pum). (PL 119,811 B; MGH, Epi sto la VI, n. 156, 677); ja ko nie au ten tycz ny okre śla A. Brack -
mann, Ger ma nia Pon ti fi cia, II -1,124 oraz III,92.



czy jej mę żo wi wol no ją za bić we dług pra wa świec kie go.1116 Lecz Świę ty
Ko ściół Bo ży ni gdy nie jest zwią za ny pra wa mi świec ki mi, mie cza nie ma,
jak tyl ko du cho wy.” – Pius Pa pież. Rów nież Pa pież Pius:1117 „Kto kol wiek
za bił by wła sną żo nę bez pra wa i bez po wo du, a in ną po jął, zło żyw szy broń
niech od pra wia pu blicz ną po ku tę; a gdy by był upar ty, niech zo sta nie wyklę -
ty, aż wy ra zi zgo dę.”

[478] DYS TYNK CJA XXXVIIIt

Roz dział 1v (214).

O ślu bie. Zo bacz my te raz o ślu bie. Ślub jest oświad cze niem ja kie -
goś do bro wol ne go przy rze cze nia, któ re ści śle po win no być skła da ne Bogu
i o tym, co do Bo ga na le ży. Są jed nak i ślu by głupich,1118 któ re po win ny
być zła ma ne.

Roz dział 2x (215).

1. O ró żni cach ślu bów. Na le ży zaś wie dzieć, że in ny jest ślub ogól ny,
in ny oso bi sty. Ogól ny, jak ten, któ ry wszy scy skła da ją przy chrzcie, gdy ślu -
bu ją wy rzec się dia bła i je go py chy; oso bi sty, jak gdy ktoś do bro wol nie przy -
rze ka za cho wać dzie wic two, al bo po wścią gli wość, al bo coś te go ro dza ju. –
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1116 Di ge stae czy li Pan dec tae, XLVIII, ty tuł 5, pra wo 21-25 (Cor pus Iu ris Ci vi lis, I,848).
1117 Nie au ten tycz ne; opie ra się, po za trze ma ostat ni mi wy ra za mi, na ka pi tu la rzu Wor ma -

ckim uwa ża nym za pra wo, n. 3 (PL 97,637 A -B); o któ rym Hink mar w: De di vor tio Hlotha -
rii et Te ber gae, py ta nie V: „Na sze go też cza su bło go sła wio nej pa mię ci Ce sarz na syno dzie
oraz po sta no wie niu ogól nym w Wor ma cji (Worms)... skąd po cho dzi ta spra wa ... tak po sta -
na wia: Kto kol wiek po zo sta wiw szy wła sną żo nę, al bo bez wi ny za biw szy...; gdy by był upar -
ty, niech zo sta nie uję ty przez hra bie go...” (PL 125,652 D – 653 A.)

t Zo bacz L. Ott: Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur, 292-313; oraz tegoż:
Wal ter von Mor ta gne und Pe trus Lom bar dus, w Mélan ges J. de Ghel linck II,673-675, 
gdzie wy ka zu je, iż są czte ry źró dła Mi strza: Hu go, Gra cjan, Wal ter i je go wła sna Glos sa na
„Apo sto ła”.

v Roz dział 1 krót ko za czerp nię ty zo stał z Hu go na, De sa cra men tis II,12,3 i 4 (PL
176,521 B i C).

1118 Koh 5,3 Nie po do ba się mu ...głu pia obiet ni ca.
x Nu mer 1: Część pierw sza za czerp nię ta z Glos sa do Ps 75,12: Ślu by czyń cie i od daj -

cie (PL 191,708 D – 709 A); znaj du je się ona czę ścio wo w Glos sa or di na ria do te go uryw -
ka (rkp. Flo rent. Lau rent. XVII. 4, kar ta 98 v; u Mi ko ła ja z Li ry III,194c), czę ścio wo w Glos sa
in ter li ne aris, gdzie roz ró żnia się ślu by ogól ne i oso bi ste, „jak za cho wa nie dzie wic twa”.
Druga część („Ta kże... pry wat ny”) krót ko z Hu go na, De sa cra men tis II,12,3 (PL 176,521 B).
– Nu mer 2: Na uka o ślu bie pry wat nym jest Hu go na, De sa cra men tis II,11,12 (502 D i 504
C); wy po wiedź o ślu bie uro czy stym znaj du je się ni żej na po cząt ku nu me ru 3. Sło wa Au gu -
sty na, w Glos sa na 1 Tm 5,12 (PL 192,353 C) za czerp nię te z Flo ru sa do te go uryw ka (ko -
lum na 726). – Nu mer 3. Pierw szy zwrot („Dla ślu bu ją cych ... jest na gan ne”), z te jże Glos sa
na 1 Tm 5,12 (353 C -D); już w Glos sa or di na ria (u Mi ko ła ja z Li ry VI,121v; rkp „l” kar ta



Rów nież ślub oso bi sty in ny jest pry wat ny, in ny uro czy sty. Oso bi sty zło żo -
ny w ukry ciu; uro czy sty zło żo ny w ob li czu Ko ścio ła. Ta kże gdy zła mie się
ślub pry wat ny, jest grzech cię żki; na to miast zła mać ślub uro czy sty, to grzech
i zgor sze nie.

2. Ci, któ rzy pry wat nie skła da ją ślub po wścią gli wo ści, nie po win ni
zawie rać ma łżeń stwa, po nie waż za wie ra jąc grze szą cię żko; je że li jed nak
zawar li, nie roz dzie la się ich, po nie waż nie da się udo wod nić to, co skry -
cie zo sta ło do ko na ne. Ci na to miast, któ rzy ślu bu ją uro czy ście, w ża den
sposób nie mo gą za wrzeć ma łżeń stwa; im [479] nie tyl ko za wrzeć ma łżeń -
stwo, lecz na wet chcieć, jest na gan ne. – Au gu styn do Ju lian ny o świę tym
wdo wień stwie. Dla te go Au gu styn:1119 „W węź le ma łżeń skim, je że li oby -
czaj ność jest za cho wa na, nie ma oba wy po tę pie nia; lecz w po wścią gli wo -
ści wdo wiej i wznio sło ści dzie wi czej, szu ka się cno ty więk sze go da ru: po
któ rej upro sze niu, wy bo rze i ofia ro wa niu ślu bem, już nie tyl ko za wrzeć
ma łżeń stwo, lecz chcieć za wrzeć jest na gan ne.”

3. Dla ślu bu ją cych bo wiem dzie wic two lub wdo wień stwo, nie tyl ko
zawrzeć ma łżeń stwo, lecz na wet chcieć jest na gan ne. Apo stoł do wo dzi tego
Ty mo te uszo wi pi sząc:1120 Mło dych wdów nie przyj muj, bo gdy przez
rozkosz roz wy drzą się w Chry stu sie, chcą po tem iść za mąż, to zna czy po
ślu bie po wścią gli wo ści pro wa dzi ły by ży cie w grze chach. Nie mó wię „za wie -
ra ją ma łżeń stwo”, lecz „chcą za wrzeć ma łżeń stwo”; w Chry stu sie, jak by wte -
dy nie by ło grze chem. – Lecz, że jest do wo dzi do da jąc: Nio sąc ze so bą
po tę pie nie; a dla cze go, do da je: że pierw szą wia rę zła ma ły (Au gu styn 
w tym sa mym):1121 „Cho ciaż nie wy cho dząc za mąż, to jed nak chcąc: aby
wi dać by ło, że wo la, któ ra od pa dła od po sta no wie nia, jest po tę pio na, czy
zaślubiny nastąpią, czy nie. Potępia się bowiem złamanie postanowienia.
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167b), a ta kże w Sum ma sen ten tia rum VII,10 (PL 176,163 A); z tych źró deł przy ta cza ny
przez scho la sty ków, prze wa żnie pod imie niem Hie ro ni ma, lecz da rem nie. Co na stę pu je
opie ra się na tej sa mej Glos sa (353 D), gdzie sło wa Au gu sty na, któ re na stę pu ją. – Nu mer 4:
Po wa ga pseu do -Grze go rza już w Sum ma sen ten tia rum VII,10 (PL 176,162 B), lecz in ny mi
sło wa mi; źró dłem dla Mi strza jest ra czej De cre tum Gra cja na, C. 27, za gad nie nie 1, roz dział
2 (1047n). – Nu mer 5: z te goż roz dzia łu 2, § 2 (1048). – Nu mer 6: z te go sa me go roz dzia -
łu 2, § 3. – Nu mer 8: o wdo wach i pan nach mo wa w ru bry ce do roz dzia łu 7, C. 27, za gad -
nie nie 1 (1050); lecz de kret In no cen te go znaj du je się w roz dzia le 10; przy ta cza ny jest także
w Sum ma sen ten tia rum VII,10 (PL 176,162 C), jed nak nie ona jest źró dłem dla Mi strza. –
Nu mer 9. Ta sa ma wy po wiedź u Wal te ra de Mor ta gne, Sum ma sen ten tia rum VII,10: „Nie
wy da ją się bo wiem (sło wa In no cen te go) od ma wiać okry tym we lo nem dzie wi com wy łącz -
nie ma łżeń stwa, ale też miej sca po ku ty” (PL 176,162 C). Roz strzy gnię cie zaś jest Gra cja na,
w § 1 wy po wie dzi po roz dzia le 43, C. 27, za gad nie nie 1 (1062). – Nu mer 10: Sło wa pseu -
do -Kle men sa, z De cre tum Gra cja na, C. 32, za gad nie nie 7, roz dział 16 (1144). Co na stę puje,
opie ra się na wy po wie dzi Gra cja na przed roz dzia łem 11. C. 32, za gad nie nie 7 (1142n).
Powa ga Au gu sty na w sa mym roz dzia le 11 (1143).

1119 De bo no vi du ita tis, roz dział 9, n. 12 (PL 40,437; CSEL 41,317n).
1120 1 Tm 5,11-12.
1121 Roz dział 9, n. 12 (437n; 317n).



Po tę pia ne są ta kie, po nie waż zła ma ły pierw szą wia rę po wścią gli wo ści”, to
jest ślub, al bo w zła ma nym ślu bie wia rę, któ rą na chrzcie wy zna ły.

4. Je że li zaś po tę pia ne są za wo lę wyj ścia za mąż, wia do mo, że gdy by ją
do pro wa dzi ły do skut ku, na le ży to uznać za nie wa żne, a one win ny być
zmu szo ne po wró cić do po sta no wie nia. – Grze gorz do Bo ni fa ce go. Dla -
te go Grze gorz:1122 „Wdo wy od stę pu ją ce od po sta no wie nia wdo wień stwa,
o któ rych nas się ra dzi łeś, wie rzę, iż wiesz od świę te go Paw ła,1123 je śli nie
na wró cą się, daw no są po tę pio ne. I my po wa gą apo stol ską, że win ny być
po tę pio ne i od wspól no ty wier nych oraz od [480] pro gów ko ścio ła zda la
trzy ma ne uzna je my, aż bę dą po słusz ne swo im bi sku pom i do do bra, któ re
roz po czę ły, wbrew wo li, al bo do bro wol nie, po wró cą.”

5. O dzie wi cach nie okry tych we lo nem. „O dzie wi cach za ś1124 we lo -
nem nie okry tych, gdy by ze szły z dro gi, przez po przed ni ka na sze go In no -
cen te go 1125 ma my tak po sta no wio ne: Te, któ re jesz cze świę tym we lo nem
nie okry te, jed nak za wsze uda wa ły, że trwa ją w dzie wi czym po sta no wie -
niu, cho ciaż nie zo sta ły okry te we lo nem, jed nak gdy by wy szły za mąż, ja kiś
czas po win ny czy nić po ku tę, po nie waż ślub ich był przez Pa na trzy ma ny.
Je że li bo wiem mię dzy ludź mi umo wa do brej wia ry w ża den spo sób nie
zwy kła być roz wią zy wa na, o ile bar dziej ta obiet ni ca, któ rą Bo gu zło ży ła,
nie mo że być roz wią za na bez ka ry!”

6. Te nże. Rów nież: „Je że li dzie wi ce jesz cze nie okry te we lo ne m1126 tak
ka ra ne są pu blicz ną po ku tą i ze wspól no ty wier nych aż do za dość uczy -
nienia są wy klu czo ne, o ile bar dziej wdo wy, któ re są wie ku do sko nal sze go
i doj rzal szej ra dy, a przy ję ły ha bit za kon ny, i po tem ode szły oraz do pierw -
sze go wy mio tu po wró ci ły,1127 przez nas i przez wszyst kich wier nych od
progów ko ścio ła i od wspól no ty wier nych aż do za dość uczy nie nia win ny
być wy klu czo ne i od da ne do wię zień!”

7. Z te go wy ni ka, że dzie wi ce, al bo wdo wy, zwią za ne ślu bem po wścią -
gli wo ści, czy są we lo nem okry te, czy nie, w ża den spo sób nie mo gą wy brać
ma łżeń stwa. To sa mo na le ży poj mo wać o wszyst kich, któ rzy ślu bo wa li
powścią gli wość: co bo wiem przed tem by ło do zwo lo ne, po ślu bie sta je się
nie do zwo lo ne.
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1122 Zo bacz: Be ne dykt Le wi ta, Ca pi tu la ria, do da tek IV, roz dział 88 (PL 97,900 A -B).
Wśród li stów Grze go rza II, ani Grze go rza III, nie znaj du uje my do Bo ni fa ce go.

1123 1 Tm 5,11-12.
1124 Zobacz: Benedykt Lewita (900 B); ta powaga znajduje się wśród Odpowiedzi Papieża

Szcze pa na II (rok 754) w PL 89,1025 B -C.
1125 In no cen ty I, Epi sto la 2 (ad Vic tri cium Ro tho ma gen sem epi sco pum), roz dział 14, 

n. 16 (PL 20,479 A i 480 A); o któ rym zo bacz: H. Wurm, De cre ta les se lec tae itd., w Apol li -
naris 12(1939)42.

1126 Dal szy ciąg po wa gi Grze go rza, czy li Be ne dyk ta Le wi ty, ta mże.
1127 Prz 26,11; 2 P 2,22.



8. Pa pież In no cen ty. Nie na le ży tu po mi jać, że In no cen ty 1128 o wdo -
wach i pan nach po sta no wił: „Któ re Chry stu so wi du cho wo się za ślu bia ją,
gdy by po tem pu blicz nie wy szły za mąż, nie na le ży ich do po ku ty do pusz -
czać, chy ba że ci, za któ rych wy szły, ode szłi ze świa ta. Je że li bo wiem co do
[481] lu dzi prze strze ga na jest ta za sa da, że któ ra za ży cia mę ża dru gie mu
się za ślu bi ła, uwa ża na jest za cu dzo ło żną, i nie da je się jej zgo dy na od pra -
wie nie po ku ty, chy ba, że je den z nich by umarł, o ile bar dziej o tej trze ba
za cho wać, któ ra naj pierw złą czy ła się z nie śmier tel nym Ob lu bień cem, a po -
tem prze szła do ludz kich za ślu bin.

9. Zważ, iż nie tyl ko ma łżeń stwa zda je się ta kim od ma wiać, lecz na wet
miej sca po ku ty. – Lecz nie tak na le ży poj mo wać, że kie dyś od po ku ty wy -
klu czo ne bę dą te, któ re ze chcą god nie po ku tę od pra wić; lecz nie po win ny
być do po ku ty do pusz czo ne te, któ re nie ze chcą od stą pić od nie czy ste go
spół ko wa nia, po nie waż po po sta no wie niu za ko nu, nie mo że z Bo giem
przez po ku tę po jed nać się ta, któ ra do ha bi tu swych ślu bów po wró cić by
za nie dba ła. Ten, z któ rym się po łą czy ła, wte dy umrze dla niej, kie dy ona
od je go nie do zwo lo nych ob jęć cał ko wi cie od stą pi. Gdy więc mó wi się, że
„one nie po win ny być do pusz cza ne do po ku ty, je że li ci, z któ ry mi się połą -
czy ły, nie ze szli ze świa ta”, trze ba do my ślić się: „im”. Wte dy bo wiem mę ż-
czyź ni scho dzą „im” ze świa ta i umie ra ją, gdy one wy ob co wu ją się z ich
po żą da nia. To zna cze nie wy ja śnia i umac nia za łą czo ne po do bień stwo.1129

10. Jak wiel kim złem jest cu dzo łó stwo. Gdy mę żczy zna i nie wia sta
pra wo wi tym związ kiem są po łą cze ni, wia do mo, że jed no za ży cia dru gie go
nie mo źe przejść do in ne go związ ku: ina czej po peł nia cu dzo łó stwo. –
Papież Kle mens. Mó wi o tym Pa pież Kle mens:1130 „Co we wszyst kich grze -
chach jet cię ższe od cu dzo łó stwa? Dru gie bo wiem ma miej sce w ka rach,
któ re go pierw sze ma ją ci, któ rzy od Bo ga scho dzą na bez dro ża.” – Bar dzo
cię żko więc grze szą cu dzo ło żni, cię żko nie rząd ni, lecz cię żej od tych wszyst -
kich ka zi rod cy; a tych wszyst kich prze kra cza ją wy stę pu ją cy prze ciw na tu -
rze. – Au gu styn w księ dze O cu dzo ło żnych ma łżeń stwach. Dla te go
Au gu styn:1131 „Zło cu dzo łó stwa prze wy ższa nie - [482] rząd, prze wy ższo ne
jest zaś przez ka zi rodz two: go rzej bo wiem jest spać z mat ką, niż z cu dzą
żo ną. Lecz naj gor sze wśród tych wszyst kich jest, co do ko nu je się wbrew
na tu rze, jak gdy mę żczy zna ko rzy sta z or ga nu nie wia sty do te go nie do -
zwolo ne go. To nie go dzi wie dzie je się na na ło żni cy, jesz cze nie go dzi wiej
na żo nie.
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1128 W tej sa mej Epi sto la 2, roz dział 13, n. 16 (PL 20,478 B i 479 A).
1129 Te goż mia no wi cie In no cen te go, wy żej w nu me rze 8; zo bacz ta kże przy pis w dru gim

sze re gu.
1130 Pseu do -Kle mens, Epi sto la I, ad Ia co bum (PG 1,466 D – 467 A); z De creum pseu do -

-Izy do ra (PL 130,22 B -C).
1131 Ra czej za czerp nię te z Au gu sty na, De bo no co niu ga li, roz dział 8, n. 8; oraz roz dział

11, n. 12 (PL 40,379 i 382; CSEL 41,109 i 203n).



Roz dział 3y (216).

1. O tych, któ rzy po wra ca ją po dłu giej nie wo li. Tu sta wia się py ta -
nie o te nie wia sty, któ re uwa ża jąc, że ich mę żo wie zmar li w nie wo li, al bo
ni gdy nie zo sta ną przez nie go dzi wą wła dzę uwol nie ni, prze szły w ma łżeń -
stwa z innymi: jeżeli ci, których uznawano, że zginęli, prowóciliby, czy mają być
im oddane oraz czy drudzy uprawiali nierząd, a one były winne cudzołóstwa.

2. Pa pież Le on. O tym Le on Pa pież tak po wia da:1132 „Trze ba by śmy
wierzy li, że związ ki upraw nio nych po win ny być przy wró co ne, a usu nąw -
szy te, któ re wro gość wnio sła, ka żde mu to praw nie zo sta ło zwró co ne co
wniósł; trze ba sta rać się, by ka żdy otrzy mał co jest wła sne. Jed nak niech
nie bę dzie uwa ża ny za win ne go, i nie bę dzie mia ny za przy własz czy cie la
cu dze go pra wa, kto przy jął ro lę te go mę ża, któ ry uwa ża no, że już nie ży je.
Tak bo wiem wie le, co na le ża ło do upro wa dzo nych w nie wo lę, mo gło
przejść na cu dzą wła sność; a jed nak peł nej spra wie dli wo ści jest, by po ich
po wro cie zo sta ło przy wró co ne. Dla te go je że li mę żo wie po dłu giej nie wo -
li, tak trwa ją w mi ło ści swo ich żon, że pra gną, by wró ci ły do wspól no ty 
z ni mi, trze ba od pu ścić i za nie win ne uznać, co wnio sła ko niecz ność, 
a przy wró cić to, o co pro si wier ność. Je że li zaś ja kieś nie wia sty tak dru gich
[483] mę żów mi ło ścią są znie wo lo ne, że wo lą do nich przy le gać, niż
przejść do pra we go związ ku, słusz nie win ny być na pięt no wa ne, tak by
pozba wio ne by ły ko ściel nej wspól no ty, po nie waż z rze czy wy ba czal nej
wybra ły zma zę wy stęp ku. Niech ma łżeń stwa wró cą prze to do swe go sta nu,
po nie waż jak nie wia sty, któ re do swo ich mę żów nie chcia ły po wró cić,
powin ny być uwa ża ne za nie zbo żne, tak te, któ re po wra ca ją, słusz nie
powin ny być chwa lo ne.”

3. Z te go wy ni ka, że ci, któ rzy tak się łą czą, że wie rzą, iż mąż za bi ty, mają
przez nie wie dzę ja kieś uspra wie dli wie nie od grze chu; i tyl ko pierw sze
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y Zo bacz: J. A. Brun da ge, The Cru sa der’s Wi fe re vi si ted, w Stu dia Gra tia na Bo lo nia
XI V1967)241-251; L. Ott, Wal ter von Mor ta gne, w Mélan ges II,672n. – Nu mer 1: Za gad nie -
nie już w Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 9 (PL 176,161 C), lecz tu prze tka na De cre tum
Gra cja na. Sa mo bo wiem za gad nie nie sfor mu ło wa ne ze słów Le ona I, na po cząt ku roz dzia -
łu 1, C. 34, za gad nie nia 1-2 (1256n) oraz owy mi Gra cja na na po cząt ku tej Cau sa (1256). –
Nu mer 2: Po wa ga Le ona, jak wy żej, roz dział 1, C. 34, za gad nie nia 1-2 (1257, 10nn); częścio -
wo tyl ko u Wal te ra (161 C -D). – Nu mer 3: Tak mniej wię cej koń czy Wal ter (161 D). – Numer
4: Po dob ny (nie ten sam) przy pa dek u Wal te ra (161 D – 162 A). – Nu mer 5: Pierw sza część
jest Wal te ra. Po zo sta ła jest zda niem Mi strza, któ re „nie jest ogól nie utrzy my wa ne”. Już 
w bez i mien nej Glos sa rę ko pi su Bam ber skie go Patr. 128 czy ta się o tym miej scu: za czy na
się uspra wie dli wiać: „. O. [czy li Mistrz Odon z So is sons, po tem Ur si cam pi] mo wą ciem na -
wą i ni kłą po wie dział swo im słu cha czom, że to roz wią za nie jest błęd ne” (k. 21v); u M. Land -
gra fa, Zwei Ge lehr te aus der Umge bung des Pe trus Lom bar dus, w Di vus Tho mas (Fr.)
11(1933)163.

1132 Pa pież Le on I, Epi sto la 159 (ad Ni ce tum Aqu ile ien sem epi sco pum), roz dzia ły 1-4
(Man si, VI,331 D – 333 A; PL 54, 1136 B - 1137 B). Trud no ści tu opi sa ne Ni ce tas przed ło -
żył Le ono wi w 458 ro ku, ja ko ża ło sne skut ki na jaz du At ty li ro ku 452.



małżeń stwo jest pra we, nie dru gie, jest jed nak wy ba czal ne, gdy wol ne od
za rzu tu złej wo li.

4. Za gad nie nie. Lecz je że li ktoś, po zo sta wiw szy w oj czyź nie swo ją żonę,
wy je żdża jąc do da le kie go kra ju poj mie dru gą, po tem wie dzio ny ża lem
chciał by ją od da lić, twier dząc, że miał in ną, któ ra ży je, a nie po zwa la na to
Kościół, który nie wie tego, co on mówi; zachodzi pytanie, czy w tym drugim
związ ku jest ma łżeń stwo.

5. Roz strzy ga. Mo żna za iste po wie dzieć, że nie ma ma łżeń stwa, a nie -
wia sta uspra wie dli wio na jest przez nie wie dzę, mę żczy zna na to miast po peł -
nił cu dzo łó stwo. Lecz po nie waż, chcąc po wró cić do pierw szej, a nie mo gąc,
mu si z kar no ści Ko ścio ła tę trzy mać, za czy na być uspra wie dli wio ny przez
po słu szeń stwo i lęk, że na proś bę nie wia sty od da je po win ność; od któ rej
sam ni gdy nie po wi nien pro sić. I tak o in nych te go ro dza ju na le ży wie dzieć.

DYS TYNK CJA XXXIXz

Roz dział 1a (217).

1. O ró żnej re li gii. Po po wy ższych trze ba roz pa trzyć ró żni cę re li gii. Jest
bo wiem ona jed nym z po wo dów, dla któ rych oso by sta ją się nie upraw -
nione do za war cia ma łżeń stwa.

[484] 2. Nie wol no bo wiem chrze ści ja ni no wi z po gan ką, al bo ży dów -
ką, za wrzeć ma łżeń stwa, po nie waż ta kże w Sta rym Przy mie rzu za ka za no
wier nym mę żom poj mo wać nie wier ne żo ny. Pan rzekł:1133 Ani żon nie
weźmiesz sy nom two im z có rek cu dzo ziem ców, by nie po wio dły ich za
bo ga mi swo imi. Zgod nie z tym przy ka za niem Pań skim roz dzie lił Ez drasz1134

ma łżeń stwa Ży dów za war te z cu dzo ziem ka mi. To sa mo za cho wy wa ne jest
ta kże w No wym Przy mie rzu. – Au gu styn, Do Pol len cju sza. Dla te go Augu -
styn:1135 „Niech nie wia sta nie ślu bu je, jak tyl ko mę żczyź nie swo jej re li gii,
al bo mąż niech ta kiej nie bie rze żo ny. To bo wiem, jak mó wisz, na ka zu je
Pan,1136 uczy Apo stoł,1137 oraz na ka zu je jed no i dru gie Przy mie rze.

517Dystynkcja 39

z Zo bacz: L. Ott, Wal ter von Mor ta gne und Pe trus Lom bar dus, w Mélan ges J. de
Ghellinck II,669-672.

a Roz dział 1, nu mer 2: Z Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 8 (PL 176,160 C -D); powaga
Au gu sty na ta mże, lecz po pra wio na na pod sta wie De cre tum Gra cja na, C. 28, za gad nie nie 1,
roz dział 9 § 6 (1086). – Nu mer 3: Am bro ży z De cre tum Gra cja na, ta mże, roz dział 15 (1088);
po wa ga sy no du Awer neń skie go ta mże, roz dział 17 (1089).

1133 Wj 34,16; Pwt 7,3-4; z Au gu sty na, miej sca za raz ni żej przy to czo ne go.
1134 1 Ezdr 10,11.
1135 De adul te ri nis co niu giis, I, roz dział 21, n. 25 (PL 40, 465n; CSEL 41,272.
1136 Jak wy żej Wj 34,16; Pwt 7,3-4.
1137 Zo bacz 2 Kor 6,14: Nie wprzę gaj cie się w jarz mo z nie wier ny mi; u Au gu sty na zaś

zo bacz 1 Kor 7,39: Niech wy cho dzi za ko go chce, by le by w Pa nu, „to zna czy za chrze ści ja -
ni na” (ta mże).



5. Am bro ży w księ dze De Pa triar chis. Rów nież Am bro ży:1138 „Strzeż
się, chrze ści ja ni nie, po ga ni no wi lub ży do wi da wać cór kę swo ją; strzeż się,
byś po gań skiej, al bo ży dow skiej, al bo cu dzo ziem skiej, to zna czy błęd no -
wier czej oraz wszel kiej ob cej wo bec two jej wia ry, za żo nę so bie nie pojmo -
wał.” – Z Sy no du Urba neń skie go. Rów nież:1139 „Je że li ktoś po łą czy się
ob co wa niem cie le snym z ży dów ką, al bo chrze ści jan ka z ży dem: kto kol wiek
po peł ni ta ką nie go dzi wość, od chrze ści jań skiej wspól no ty cał ko wi cie niech
bę dzie od dzie lo ny.” – Z tych i wie lu in nych wy ni ka, że ma łżeń stwo przez
tych, któ rzy są ró żnej re li gii i wia ry, za war te być nie mo że.

Roz dział 2b (218).

1. O ma łżeń stwie wier ne go z nie wier ną oraz dwoj ga nie wier nych.
Te mu zaś zda je się prze czyć, co mó wi Apo sto ł1140 o nie rów nych ma łżeń -
stwach: Ja mó wię, [485] nie Pan: Je śli ja kiś brat ma żo nę nie wier ną, a ta
go dzi się na to, że by z nim miesz kać, niech jej nie opusz cza; i je śli ja kaś
żo na itd.

2. Au gu styn, Ad Pol len tium. Lecz: „czym in nym jest to, czym in nym
tam to” wy ka zu je Au gu styn.1141 Tam bo wiem mo wa o tych ma łżeń stwach
wier nych i nie wier nych, któ re za wie ra ne są przez po zo sta ją cych w ró żnej
re li gii i wie rze; Apo stoł zaś mó wi o tych „któ rzy jed nej i tej sa mej nie wia ry
by li, kie dy się złą czy li, lecz gdy przy szła Ewan ge lia jed no bez dru gie go uwie -
rzy ło. Czy poj mu jesz co mó wię? Uwa żaj, że bym rzecz sa mą sta ran niej wyło -
żył. Oto dwo je ma łżon ków by ło tej sa mej nie wia ry, gdy po łą czy li się: nie
ma o nich żad nej spra wy, któ ra na le ża ła by do te go przy ka za nia Sta re go 
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1138 De Abra ham pa triar cha, I, roz dział 9, n. 84 (PL 14[1845]451; CSEL 32-I,555). 
1139 Ra czej z sy no du Awer neń skie go (ro ku 535), roz dział 6 (CCL 148 A,106n; ta kże PL

84,291 D).
b Zo bacz: Wal ter, Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 8 i roz dział 20 (PL 176,160 D,

oraz 169 C – 170 B); Hu go, De sa cra men tis, II,11,13 (PL 176,504 D – 510 C); oraz Mistrz,
In I Cor 7,12-15 (PL 191,1591 A – 1594 B). – Nu mer 2: Ad Pol len tium, z De cre tum Gra cja -
na, C. 28, za gad nie nie 1, roz dział 9 § 6, po tem § 7 (1086); De ser mo ne Do mi ni, z Glos sa na
1 Kor 7,12 (PL 191,1591 B), skąd ta kże (1591 B -C) ostat nia po wa ga (ad Pol len tium), do
któ rej Mistrz do mie szał pew ne sło wa z Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka (u Mi ko ła ja 
z Li ry VI,43rec to; rkp „l” kar ta 49b; rkp „m” kar ta 48c); zo bacz też De cre tum, C. 28, za gad -
nie nie 1, roz dział 8 (1082). – Nu mer 3: Ad Pol len tium, z te jże Glos sa na 1 Kor 7,12 (PL
191,1591 D – 1592 A); czę ścio wo już w Glos sa or di na ria (ta mże). Owa Am bro zja stra, tamże,
nie co ni żej (1592 A), z Glos sa or di na ria, jak wy żej. – Nu mer 4: Zmie sza ne z Glos sa Mi strza
(1592 A -B) oraz z De cre tum Gra cja na, C. 28, za gad nie nie 1, roz dział 9 (1083). Ostat ni zwrot
(„Do zwo lo ne więc”), z te go sa me go roz dzia łu De cre tum, pod ko niec § 5 (1085). – Nu mer
5: Zo bacz: Wal ter de Mor ta gne, roz dział 8: „Z tych po wag wy ni ka, że mię dzy nie wier ny mi
są ma łżeń stwa” (PL 176,161 A); oraz Gra cjan, C. 28, za gad nie nie 1, wy po wiedź po roz dzia -
le 14: „Z te go więc jaw nie wy ni ka, że jest ma łżeń stwo u nie wier nych” (1088).

1140 1 Kor 7,12-13; wy ra że nie: „nie rów ne ma łżeń stwa” po cho dzi od Lom bar da, w Glossa
do te go uryw ka.

1141 De adul te ri nis co niu giis, I, roz dział 21, n. 25-26 (PL 40,465n; CSEL 41,372n).



i No we go Przy mie rza, któ rym za ka za ne jest za wie rać ma łżeń stwo wier ne -
go z nie wier ną. Już są ma łżon ka mi i obo je na dal są nie wier ni: ta cy są nadal,
ja cy by li po łą cze ni. Przy szedł gło si ciel Ewan ge lii, uwie rzył je den, al bo jedna
z nich, lecz tak, że nie wier ny z wier ną zga dza się współ żyć: nie na ka zu je
Pan, by wier ny nie wier ną od da lił, tak złą czo ną.” – Au gu styn, De ser mone
Do mi ni in mon te: I Apo stoł nie na ka zu je,1142 by nie od da lał, lecz ra dzi,
że by kto ina czej po stę pu je, nie był prze stęp cą, tak jak ra dzi o dzie wi -
cach.”1143 – Au gu styn, Ad Pol len tium: „Po ucza więc,1144 że jest spo sob -
ność korzyści, sko ro mógł by go dzi wie opu ścić, lecz nie jest przy dat ne.”
„Wte dy bo wiem nie jest przy dat ne to,1145 co jest go dzi we, kie dy jest wpraw -
dzie do zwo lo ne, lecz za sto so wa nie te go nie sie in nym prze szko dę do zba -
wie nia; jak odej ście wier ne go od nie wier nej, któ re go Pan nie za ka zu je,
po nie waż nie jest nie spra wie dlio we wzglę dem nie go, lecz Apo stoł ra dą
miło ści prze ko nu je, by się nie dzia ło, że by nikt w tej spra wie nie był obo -
wią za ny ko niecz no ścią na ka zu, lecz swo bod nie po stę po wał za ra dą wo li.”

3. Z te go wy ni ka, że mię dzy nie wier ny mi jest ma łżeń stwo, a ra da [486]
Apo sto ła nie sprze ci wia się przy ka za niu Pa na,1146 któ rym na ka zu je, by wier -
ny nie łą czył się z nie wier ną; a je że li zo sta li po łą cze ni, roz dzie lić. – Au gu -
styn, Ad Pol len tium: „Czy ta się bo wiem, że pro rok Ez drasz,1147 a ra czej
Pan przez nie go, ka zał Izra eli tom od da lić żo ny cu dzo ziem ki, przez któ re
cho dzi li do ob cych bo gów, a nie one przez mę żów by ły Bo gu zdo by wa ne.
Słusz nie to na ka zał, po nie waż przez Mo jże sza 1148 na ka zał Pan, by ktoś nie
po jął żo ny cu dzo ziem ki. Za słu że nie więc te, któ re z za ka zem Pa na po ję li,
na roz kaz Pa na od da li li”; bo jak mó wi Am bro ży,1149 „nie na le ży po czy ty wać
za ma łżeń stwo te go, któ re za war te zo sta ło po za Bo żym po sta no wie niem,
lecz gdy się ro ze zna, na pra wić”, jak gdy wier ny poj mu je nie wier ną.

4. Au gu styn, Ad Pol len tium. Lecz jak mó wi Au gu styn,1150 „Gdy za częło
się gło sze nie Ewan ge lii po ga nom, stwier dzi ło, że nie wier ni są już złą cze ni
z nie wier ny mi ma łżon ka mi; z nich je śli nie obo je uwie rzy li, lecz je den albo
jed na, a nie wier ny z wier ną zga dzał się miesz kać, wier ny nie mu siał mieć
za ka za ne, ani na ka za ne przez Pa na, że ma nie wier ną od da lić. Dla te go nie
miał za ka za ne, po nie waż spra wie dli wość po zwa la odejść od upra wia ją cego
nie rząd; a w ser cu nie wier ne go czło wie ka nie rząd jest więk szy; (Nie jest
praw dzi wa oby czaj ność nie wier ne go z wier ną.) i je go oby czaj ność 
z żoną nie mo że być zwa na praw dzi wą, po nie waż wszyst ko, co nie jest 

519Dystynkcja 39

1142 Księ ga I, roz dział 16, n. 44 (PL 34,1252; CCL 35,50n).
1143 1 Kor 7,25.
1144 De adul te ri nis co niu giis, I, roz dział 13, n. 14 (PL 40,459; CSEL 41,362).
1145 Ta mże, roz dział 18, n. 22 (463; 369).
1146 Zo bacz wy żej: Roz dział 1, n. 2-3.
1147 Księ ga I, roz dział 18, n. 20 (462; 367); Zo bacz: 1 Ezdr 10,10-11.
1148 Wj 34,16.
1149 Am bro zja ster, na 1 Kor 7,15 (PL 17[1845]219 C; CSEL 81-II,77).
1150 Księ ga I, roz dział 18, n. 20 (462n; 367n).



z wia ry, jest grze chem,1151 cho ciaż wier ny ma oby czaj ność praw dzi wą,
nawet z nie wier ną ma łżon ką, któ ra nie ma praw dzi wej. Dla te go zaś i nie
miał na ka za ne, po nie waż nie wbrew na ka zo wi Pa na obo je po ga nie zo sta li
po łą cze ni.” „Go dzi ło się więc,1152 przez spra wie dli wość wier ne mu od da lić
nie wier ną, lecz nie go dzi ło się uczy nić dla swa wol ne go za chce nia.”

5. Ja sno wi dać, że mię dzy nie wier ny mi jest ma łżeń stwo, a Apo sto ł1153

mó wi o tych, któ rzy zo sta li po łą cze ni w nie wier no ści; a po tem jed no 
do wia ry [487] na wró ci ło się, z któ rym nie wier ne zgo dzi ło się miesz kać: 
i Apo stoł ra dzi wier ne mu nie od da lać go, bo mo że przez wier ne zba wio ne
zostanie nie wier ne.

Roz dział 3c (219).

O nie rzą dzie du cho wym z po wo du któ re go mo że być od da lo na
ma łżon ka. Mo że jed nak go dzi wie od da lić, po nie waż w nie wier nej jest
nierząd, je że li nie cia ła, to jed nak du cha. „Przy czy nę bo wiem nie rzą du wyjął
Pan;1154 nie rząd zaś mu si my poj mo wać ogól ny i po wszech ny”, mia no wi cie
nie tyl ko cie le sny, ale i du cho wy. – Au gu styn w księ dze De ser mo ne
Domi ni in mon te. O nim Au gu styn po wia da: „Bał wo chwal stwo i ka żdy
szko dli wy za bo bon, jest nie rzą dem.1155 Pan zaś z po wo du nie rzą du od dalić
żo nę po zwo lił, lecz nie na ka zał;1156 i tak dał Apo sto ło wi miej sce po uczenia,
by kto chce, nie od da lał.” Mo że jed nak go dzi wie od da lić:1157 „Je że li bo wiem
nie rząd cia ła jest wstręt ny w ma łżon ce, o ile bar dziej nie rząd du cha, to jest
nie wier ność!”

Roz dział 4d (220).

1. Za ja kie wa dy mo że być od da lo na. – Au gu styn w księ dze: 
De sermo ne Do mi ni in mon te. Je że li zaś py tasz, czy za in ną wa dę, niż
tyl ko nie wia rę, al bo bał wo chwal stwo, mo że być od da lo na, zważ co mó wi
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1151 Rz 14,23.
1152 Au gu styn, ta mże, roz dział 20, n. 24 (465; 372).
1153 Tu wy żej, w n. 1.
c Pierw sza po wa ga (bez ru bry ki) wy da je się za czerp nię ta z De cre tum Gra cja na, C. 28,

za gad nie nie 1, roz dział 5 (1081). – Dru ga ra czej z Glos sa na 1 Kor 7,12 (PL 191,1591 C) niż
z po cząt ku roz dzia łu 5, C. 28, za gad nie nie 1 w De cre tum Gra cja na (1080).

1154 Au gu styn, De ser mo ne Do mi ni in mon te, I, roz dział 16, n. 36 (PL 34,1253; CCL
35,52).

1155 Ta mże, n. 35: „Bał wo chwal stwo... aby kto chce, nie od da lał żo ny nie wie rzą cej, bo
tak być mo że mo gła by stać się wie rzą ca” (1252; 51).

1156 Zo bacz Mt 5,32: wy jąw szy przy czy nę nie rzą du.
1157 De adul te ri nis co niu giis, I, roz dział 17, n. 19 (PL 40,462; CSEL 41,366).
d Zo bacz: L. Ott, Wal ter von Mor ta gne, 691. – Nu mer 1: Za gad nie nie w pe wien spo -

sób przed kła da Wal ter: „Wy da je się god ne zba da nia, czy wol no mę żo wi od da lić żo nę za
każdy nie rząd, to jest za chci wość, al bo in ne wy stęp ki” (c. 20; PL 176,170 A). Po wa ga zaś
Au gu sty na za czerp nię ta jest z De cre tum Gra cja na, C. 28, za gad nie nie 1, roz dział 5, § 1
(2080n). – Numer 2: Wy da je się zmie sza ny z Glos sa na 1 Kor 7,15 (PL 191,1593 B) oraz 
z De cre tum, C. 28, za gad nie nie 1, roz dział 4 (1080). 



Au gu styn:1158 „Je że li nie wia ra jest nie rzą dem, a bał wo chwal stwo nie wia rą,
a chci wość bał wo chwal stwem,1159 nie na le ży wąt pić, że i chci wość jest nie -
rzą dem. Kto więc ja ką kol wiek nie go dzi wą żą dzę mo że z ro dza ju nie rzą du
[488] wydzie lić, je że li chci wość jest nie rzą dem? Z te go poj mu je się, że dla
nie go dzi wych po żą dli wo ści, nie tyl ko po peł nia nych w cu dzo łó stwach 
z inny mi mę żczy zna mi lub nie wia sta mi, lecz dla ja kich kol wiek, któ re powo -
dują, że dusza zbacza z prawa Bożego i zgubnie się psuje, może bez występku
i mąż żo nę swą od da lić i żo na mę ża.”

2. Au gu styn, De fi de et ope ri bus. Rów nież:1160 „Jak naj słusz niej od -
dala się, je że li mę żo wi swe mu po wie: nie bę dę two ją żo ną, je że li mi ze
zbrod ni nie zgro ma dzisz bo gactw, al bo je że li nie bę dziesz pro wa dził
stręczy ciel stwa, al bo je że li cze goś in ne go wy stęp ne go, al bo be zec ne go od
mę ża swe go za żą da. Wte dy on, je że li jest praw dzi wie po ku tu ją cy i ma wiarę,
któ ra dzia ła przez mi łość,1161 ode tnie czło nek, któ ry go gor szy.1162

3. Z te go wy ni ka, że nie tyl ko nie wia ra, lecz i ka żda żą dza, któ ra zgub -
nie i ohyd nie psu je, jest du cho wym nie rzą dem, przez któ ry mąż żo nę, albo
żo na mę ża mo że od da lić. Ra dzi jed nak Apo stoł, by wier ny nie od da lał
niewier nej, chcą cej z nim współ miesz kać, ani od Bo ga od wo ły wać.

Roz dział 5e (221).

1. Czy wier ne mu wol no in ną po jąć, gdy nie wier na od cho dzi, al bo
zo sta ła od da lo na. Tu py ta się, je że li wier ny od da la nie wier ną, al bo nie -
wier na od cho dzi od wier ne go, czy wol no wier ne mu in ną po jąć.

2. Po wa ga zda je się świad czyć, że za jej ży cia, dru giej nie mo że po jąć.
Am bro ży bo wiem, wy kła da jąc sło wa Apo sto ła, po wia da:1163 „Ina czej, je że li
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1158 Księ ga I, roz dział 16, n. 46 (PL 34,1252n; CCL 35,52).
1159 Zo bacz Ef 5,5 al bo chci wiec (ta ki jest bał wo chwal cą).
1160 Roz dział 16, n. 28 (PL 40,216; CSEL 41,72).
1161 Zo bacz Ga 5,6: Wia ra, któ ra przez mi łość dzia ła.
1162 Na wią zu je do Mt 5,29-30.
e Zo bacz: L. Ott, Wal ter von Mor ta gne, 689-691. – Nu mer 1: Za gad nie nie roz wa ża już

Wal ter w Sum ma sen ten tia rum, VII,20 (PL 176,169 D) i Gra cjan w za gad nie niu 2, C. 28
(1089n). – Nu mer 2: Tak do wo dzi Gra cjan, ta mże, na po cząt ku za gad nie nia, gdzie przy ta -
cza Am bro zja stra pod sło wa mi: „świad czy Pi smo”. To przy pi sa nie po pra wia Lom bard w swo -
jej Glos sa na 1 Kor 7,14 (PL 191,1592 C); już w Glos sa or di na ria do te go uryw ka 
(u Mi ko ła ja z Li ry VI,43a; rkp „l” kar ta 49b; rkp „m” kar ta 48c). – Po wa ga Sy no du w Me aux,
z De cre tum Gra cja na, roz dział 1, C. 28, za gad nie nie 2 (1089). – Nu mer 3: Mistrz po pra wia
Gra cja na, przy pi su jąc tę po wa gę nie Am bro że mu, lecz Grze go rzo wi, jak już w Glos sa na 1
Kor 7,15 (PL 191,1593 C -D); brzmie nie zaś idzie za De cre tum. O tej po wa dze zo bacz N. M.
Häring, The „Sen ten tiae Ma gi stri An sel mi” (Vat. Ms. Lat. 4361) and the Scho ol of La on, 
w Me dia eval Stu dies 17(1955)21 i 34. – Nu mer 4: Sprzecz ność u Am bro zja stra roz trzą sa
Mistrz już w Glos sa na 1 Kor 7,15 (PL 191,1593 C -D). Tu zno wu okre śla, łącz nie na pod sta -
wie Glos sa i (ra czej) wy po wie dzi Gra cja na po roz dzia le 2, C. 2, za gad nie nie 2 (1090).

1163 To zna czy Am bro zja ster, na 1 Kor 7,14 (PL 17[1845]219 A; CSEL 81-II,76).



od cho dzi cie wza jemnie od siebie i chcą ce współ miesz kać od da la cie, a z in -
ny mi się łą czy cie, je ste ście cu dzo ło żni; a sy no wie wa si, któ rzy z te go związ -
ku się rodzą, nie czy ści, [489] to zna czy są nie pra wi.” – Z sy no du w Me aux.
Rów nież:1164 „Gdy by ktoś miał dzie wi cę za żo nę przed chrztem, za jej życia,
po chrzcie dru giej mieć nie mo że. Bo na Chrzcie od pusz cza ne są wy stęp -
ki, a nie ma łżeń stwa.”

3. Co wy da je się prze ciw ne po wy ższym. – Am bro ży. Lecz wbrew
temu świad czy Am bro ży:1165 „Je śli nie wier ny, po wia da Apo stoł, od cho dzi,
niech odej dzie. Bo w tych wa run kach brat al bo sio stra nie są pod da ni
nie wo li, bo nie na le ży się po wa ża nie ma łżeń stwa te mu, kto wzdra ga się
spraw cy ma łżeń stwa. Nie jest bo wiem wa żne ma łżeń stwo, któ re jest bez
czci Bo ga; i dla te go nie jest grze chem te mu, kto od da lo ny jest z po wo du
Bo ga, je że li z in ną się po łą czy. Znie wa ga bo wiem Bo ga roz wią zu je pra wo
ma łżeń stwa u te go, kto jest po rzu co ny, by nie był oska rża ny, że z in ną się
po łą czył. Nie wier ny zaś od cho dząc grze szy prze ciw ko Bo gu i ma łżeń stwu;
i nie trze ba je mu do cho wy wać wier no ści ma łżeń skiej, bo on dla te go od -
szedł, by nie słu chać, że Chry stu s1166 jest Bo giem ma łżeństw chrze ści jań -
skich. Gdy by zaś obo je uwie rzy li, przez po zna nie Bo ga ma łżeń stwo się
umac nia.”

4. Roz strzy gnię cie. Zau waż, że to mo że zda wać się sprzecz ne z po -
wyższy mi, tak jak Am bro ży zda je się prze czyć so bie. Lecz trze ba tu roz -
różnić, że czym in nym jest od da lić chcą ce go współ miesz kać, czym in nym
być od da lo nym z po wo du Bo ga, przez te go, kto wzdry ga się na imię
Chrystu sa. Tam nie jest za cho wa ne pra wo życz li wo ści, tu strze że się praw -
dy. I dla tego, choć wol no od da lić chcą cą współ miesz kać, ale za jej ży cia
innej nie poj mo wać; iść zaś za od cho dzą cą nie trze ba i za jej ży cia in ną
pojąć wol no. – Lecz te go nie na le ży poj mo wać, jak tyl ko [490] o tych,
którzy w nie wie rze zo sta li po łą cze ni. Lecz gdy obo je do wia ry na wró ci li się,
al bo je że li obo je ja ko wier ni zo sta li po łą cze ni ma łżeń stwem, a po tem jed -
no z nich od wiary ode szło i z nie na wi ści do wia ry współ ma łżon ka po zo -
sta wi ło, od da lo ne od cho dzą ce mu nie bę dzie to wa rzy szy ło; a jed nak za jej
ży cia nie bę dzie mógł po jąć dru giej, po nie waż mię dzy ni mi by ło wa żne
małżeń stwo, któ re nie mo że być roz wią za ne. 
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1164 Ra czej z Sy no du Tre bur skie go (ro ku 895), roz dział 39: „Sy nod Rzym ski mó wi, że nie
po win na być od da lo na żo na po chrzcie, ta któ ra by ła i przed chrztem. W chrzcie roz wią zy -
wa ne są wy stęp ki, a nie pra wo wi te ma łżeń stwa” (Man si, XVII,151 E); da le ce: z Epi sto la 2
Pa pie ża In no cen te go I, roz dział 6, n. 9: „I że by ktoś nie my ślał, iż gdy by ktoś przed chrztem
po jął żo nę, a gdy ona od cho dzi ze świa ta, dru gą po jął, że w chrzcie zo sta ło to od pusz czone,
wy star cza ją co od chy la się od pra wi dła, po nie waż uwa ża, iż we chrzcie to się od pusz cza:
odpusz cza ne są grze chy, a nie usu wa na licz ba po ję tych żon” (PL 20,474 A – 475 B; H. Wurm,
Stu dien und Te xte zur De cre ta len sam m lung..., 129-130). 

1165 Am bro zja ster, na 1 Kor 7,15 (PL 17[1845]219 B -C; CSEL 91-II,76n).
1166 Trze ba za zna czyć, że w ory gi na le Am bro zja stra czy ta się tu: „stwór ca [za miast: Chry -

stus] jest u chrze ści jan Bo giem ma łżeń stwa” (219 C; 77).



Roz dział 6f (222).

1. Nie któ rzy mó wią, że mię dzy nie wier ny mi nie ma ma łżeń stwa 
i dla cze go. Są jed nak ta cy, któ rzy twier dzą, że mię dzy nie wier ny mi nie ma
ma łżeń stwa, po nie waż ich zwią zek nie jest ani wa żny ani praw ny. Nie jest
wa żny, bo mo że być roz wią za ny; i nie jest praw ny, bo Apo stoł mó wi:1167

Wszyst ko, co nie jest z wia ry, jest grze chem; ich zaś zwią zek nie jest z wiary
i dla te go jest grze chem; nie ma więc ma łżeń stwa, bo żad ne ma łżeń stwo
nie jest grze chem. – Rów nież Au gu styn po wia da,1168 że nie ma praw dzi wej
czy sto ści nie wier ne go z wier ną.

2. Od po wiedź. Lecz prze czy się, że czy stość jest „praw dzi wa”, nie po -
nie waż ma łżeń stwo nie wier nych nie jest praw dzi we, lecz po nie waż nie
posia da owe go tro ja kie go do bra,1169 któ re uspra wie dli wia spół ko wa nie 
i za słu gu je na gro dę. – Rów nież to Apo sto ła, Wszyst ko, co nie jest z wia ry,
jest grze chem, nie tak na le ży poj mo wać, że co kol wiek dzie je się przez nie -
wier nych jest grze chem, lecz wszyst ko, co dzie je się wbrew wie rze, to jest
su mie niu, dzie je się źle i bu du je do pie kła; al bo we wszyst kim tym, co czyni
nie wier ny, grze szy, nie dla te go, że to czy ni, lecz po nie waż nie w ten sposób
to czy ni, ja kim po wi nien, nie od no sząc do na le żne go ce lu.1170

Roz dział 7g (223).

1. Że ma łżeń stwo nie wier nych jest praw ne, lecz nie wa żne i dla -
czego. Zwią zek więc ma łżeń ski, któ ry jest mię dzy nie wier ny mi, jest małżeń -
stwem praw nym, [491] lecz nie wa żnym. Praw nym, po nie waż jest mię dzy
upraw nio ny mi oso ba mi; lecz nie wa żnym, po nie waż bez wia ry.1171 Ma łżeń -
stwo zaś wier nych jest praw ne i wa żne, je że li jed nak oso by są upraw nio ne.

2. Au gu styn w księ dze: De fi de et ope ri bus. Że zaś zwią zek nie -
wiernych jest upraw nio ny, świad czy Au gu styn mó wiąc:1172 „Żo na praw ną
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f Roz dział 6. Nu mer 1: Za gad nie nie roz trzą sa ne już przez Wal te ra, Sum ma sen ten tia -
rum, VII, roz dział 8 (PL 176,160 D – 161 B), i przez Gra cja na w za gad nie niu 1, C. 27, skąd
(przed roz dzia łem 1, 1078n) za czerp nię te są przy to czo ne tu do wo dy. Ża den zaś nie bro ni
te go sta no wi ska. Zo bacz też za gad nie nie u Mi strza An zel ma z La on, O ma łżeń stwie zwy kło
się py tać, czy ist nie je mię dzy nie wier ny mi, w O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le V,103.

1167 Rz 14,23.
1168 De adul te ri nis co niu giis, I, roz dział 18, n. 20 (PL 40,462; CSEL 41,367n).
1169 O któ rym wy żej, Dys tynk cja 31, roz dzia ły 1-2.
1170 Wie le o tym wy żej, Księ ga II, Dys tynk cja 41, roz dział 1.
g Roz dział 7, nu mer 1: Zo bacz wy po wiedź Gra cja na po roz dzia le 17, C. 28, za gad nie -

nie 1 (1089). – Nu mer 2: Po wa ga Au gu sty na w De cre tum Gra cja na, C. 28, za gad nie nie 1,
roz dział 4 (1080). – Wnio sek po łą czo ny ze słów Wal te ra, roz dział 8 (PL 176,161 A), na stęp -
nie z in nej wy po wie dzi Gra cja na po roz dzia le 17, C. 28, za gad nie nie 1 (1089).

1171 Zo bacz: Am bro zja ster, na 1 Kor 7,15: „Nie jest bo wiem wa żne ma łżeń stwo, któ re
jest bez czci Bo ga” (PL 17,219 B; CSEL 81-II,77).

1172 Roz dział 16, n. 28 (PL 40,216; CSEL 41,72).



wspól no tą złą czo na bez żad nej wi ny jest opusz cza na, je że li nie ze chce
pozosta wać z mę żem chrze ści ja ni nem.” – Z te go rów nież do wo dzi się, po -
nie waż nie wier ne mu na wró co ne mu do wia ry Apo stoł ra dzi 1173 nie wier nej
nie od da lać: cze go by nie uczy nił, gdy by nie by ło mię dzy ni mi praw ne go
ma łżeń stwa. – Praw ne jest, któ re za wie ra ne jest zgod nie z po sta no wie niem
praw nym lub praw ny mi zwy cza ja mi kra ju, nie wbrew przy ka za niom Pa na.

DYS TYNK CJA XLh

Roz dział 1 (224).

1. O po kre wień stwie, naj pierw cie le snym. Po zo sta je te raz po wie dzieć
coś o po kre wień stwie. In ne zaś jest po kre wień stwo cie le sne, in ne du cho -
we. Naj pierw spoj rzyj my na po kre wień stwo i po wi no wac two cie le sne.

2. Krew ni więc i po wi no wa ci w siód mym stop niu lub ni żej nie po win ni
być za ślu bia ni. – Grze gorz do bi sku pów Ga lii. Dla te go Grze gorz:1174 „Ród
[492] swój, na ka zu je my, niech ka żdy do siód me go za cho wu je po ko le nia;
i jak dłu go uzna ją się za bli skich po wi no wac twem, do związ ku ma łżeń skie go
przy stę po wać za ka zu je my. Gdy by to uczy ni li, niech bę dą roz łą cze ni.” – Mi -
ko łaj Pa pież. Rów nież Pa pież Mi ko łaj:1175 „Z po kre wień stwa swe go nikt niech
nie poj mu je żo ny aż po siód mym po ko le niu, al bo jak dłu go jest świa do mość
po kre wień stwa.” – Z sy no du Lyoń skie go. Ta kże:1176 „Nikt z bli sko ści swej
krwi aż do siód me go stop nia niech nie poj mu je żo ny”. – Ty mi i wie lu in ny mi
po wa ga mi ma łżeń stwa krew nych za ka za ne są aż do siód me go stop nia.
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1173 Zo bacz: 1 Kor 7,12-13.
h Dys tynk cja 40. Zo bacz: L. Ott, Wal ter von Mor ta gne..., 677n; wsród po przed ni ków

Mi strza: Hu go ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, II,11,14 (PL 176,510 C – 516 B) i Wal -
ter, Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 11 (PL 176,163 C – 164 B); Gra cjan, C. 35, za gad -
nie nie 2 (1267n). Krót ko do ty ka za gad nie nia sam Mistrz w swo jej pier wot nej roz pra wie 
De co niu gio, n. 6. – Nu mer 2: za le ży od Wal te ra, jak wy żej: „Krew ni w siód mym stop niu
lub ni żej nie mo gą być łą cze ni”, przy ta cza on po wa gi Grze go rza i sy no du (163 C); bar dziej
zaś, jak wy ni ka z ru bryk, Mistrz za le ży od Gra cja na, jak wy żej: po wa ga bo wiem Grze go rza
znaj du je się w roz dzia le 16 (1267n), po któ rej na stę pu je w roz dzia le 17 (1267) in na Mi ko -
ła ja, a w roz dzia le 19 (ta mże) in na So bo ru Lyoń skie go. Za koń cze nie jest Gra cja na po ty mże
roz dzia le.

1174 We dug L. Ma chiel se na (jak wy żej, 261n), po wa ga tak spo rzą dzo na: pierw sza część
(„Ród ... po ko le nia”), z Epi sto la 1 Grze go rza III (PL 89,577 D; Man si XII,278 D); po tem 
(„i ... za ka zu je my”) z Epi sto la 16 Grze go rza II, n. 1 (PL 89,524 D; Man si XII,245 B).

1175 Mi ko łaj II, Epi sto la 8 oraz 9, czy li po sta no wie nia sy no du Rzym skie go ro ku 1059,
roz dział 11 (PL 143,1316 C oraz 1318 C; Man si XIX,898 E).

1176 Bez wzglę du na ru bry kę (z Sum ma sen ten tia rum), „ta kże” wy da je się: „te nże tamże”,
mia no wi cie Mi ko łaj II, w przy to czo nych już ka no nach te goż Sy no du Rzym skie go. W pier -
wot nych bo wiem sy no dach Ga lii (i Afry ki) rzecz bar dziej krzep ko jest wy ra ża na. Trze ba jed -
nak za zna czyć, że nie mal te sa me sło wa znaj du ją się (bez na szej ru bry ki) w Ca pi tu la ria
Be ne dyk ta Le wi ty, II, roz dział 130 (PL 97,765 A); stąd przed ro kiem 847.



Roz dział 2i (225).

1. O li cze niu stop ni po kre wień stwa. – Izy dor. Jak zaś na le ży li czyć
stop nie po kre wień stwa Izy dor tak po ka zu je:1177 „Sze reg po kre wień stwa
dzie li się na sześć stop ni w ten spo sób: syn i cór ka, to jest brat i sio stra,
niech bę dzie sam pień. Po ich roz dzie le niu z osob na, z ko rze nia te go pnia
wy ra sta ją te ga łąz ki: wnuk i wnucz ka, pierw szy; pra wnuk i pra wnucz ka,
dru gi; pra pra wnuk i pra pra wnucz ka, trze ci; pra pra praw nuk i pra pra praw -
nucz ka, czwar ty; pra pra pra praw nuk i pra pra pra praw nucz ka, pią ty; pra pra -
pra praw nu ka wnuk i pra pra pra praw nucz ki wnucz ka, szó sty. Zważ, że
Izy dor za kła da tyl ko sześć stop ni, po nie waż pnia nie za li cza do stop ni. Inni
zaś, któ rzy za kła da ją sie dem stop ni, pień do stop ni za li cza ją.”

2. Ró żnie bo wiem li czy się stop nie po kre wień stwa. Gdyż jed ni oj ca
umiesz cza ją w pierw szym stop niu, sy nów w dru gim. In ni pierw szym stop -
niem sy nów na - [493] zy wa ją, prze cząc ist nie nia stop nia po kre wień stwa
mię dzy oj cem a sy nem, sko ro oj ciec i syn są jed nym cia łem. – Po wa gi 
więc, któ re do siód me go stop nia za bez pie cza ją obro nę po kre wień stwa, 
w pierw szym stop niu umiesz cza ją oj ca; te zaś, któ re za bez pie cza ją do
szóste go stop nia, pierw szym stop niem na zy wa ją sy nów. I stąd po cho dzi,
że te sa me oso by zgod nie z tym roz ró żnie niem znaj du ją się w szó stym 
i siód mym stop niu.

3. Za cha riasz Pa pież. Oj ca zaś umiesz cza w pierw szym stop niu, kto
mó wi, że bra cia są pierw szym stop niem. Tym spo so bem li czy Pa pież Zacha -
riasz, mó wiąc:1178 „Stop nie po kre wień stwa tak li czy my: Ja i brat mój je ste -
śmy jed nym po ko le niem i sta no wi my pierw szy sto pień. Zno wu syn mój 
i bra ta me go są dru gim po ko le niem i sta no wią dru gi sto pień; i w ten
sposób po zo sta łe po ko le nia.”

4. Mię dzy ty mi zaś,1179 któ rzy li czą sześć stop ni, a ty mi, któ rzy sie dem,
nie ma ró żni cy zna cze nia, cho ciaż w licz bie stop ni wi dzi się roz ma itość.
Ostat nie bo wiem po ko le nie, je śli po czą tek li cze nia we źmie od bra ci, znaj -
dzie się siód me.
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i Roz dział 2. Nu mer 1: Z ru bry ki i roz dzia łu 1, C. 35, za gad nie nia 5 (1271); już w Summa
sen ten tia rum, VII,11 (PL 176,163 D), skąd po wie dze nie o nie li cze niu pnia. In ni, to jest
Wal ter, jak wy żej. – Nu mer 2: Z wy po wie dzi Gra cja na po roz dzia le 21, C. 35, za gad nie nie
2-3 (1269n). – Nu mer 3: spo rzą dzo ny z ja kie goś uryw ka w tej sa mej wy po wie dzi i z roz dzia -
łu 4, C. 35, za gad nie nia 5 (1275). – Nu mer 4: z C. 35, za gad nie nie 5, roz dział 2, § 10 (1274).

1177 Cho ciaż wszę dzie są przy ta cza ne, jed nak u Izy do ra brak tych słów; zo bacz: Ety mo -
lo giae, IX, roz dział 6, n. 23-29 (PL 82,359 A – 360 B).

1178 Wy da je się nie au ten tycz ne; znaj du je się w De cre ta Za cha ria sza, n. 3 (PL 89,1960; 
I. Man si XII,356 B -C); w rze czy wi sto ści po cho dzi z De cre tum Gra cja na i in nych.

1179 Zo bacz: Alek san der II, Epi sto la 38, (do bi sku pów, du chow nych i sę dziów Ita lii) 
w la tach 1061-1073 (Man si XIX,969); gdzie in dziej ja ko Epi sto la 92 (PL 146, 1382 D); ca łe
za gad nie nie jest tam sze ro ko roz trzą sa ne przez Izy do ra (z za mil cza nym imie niem) i Grze -
go rza (jak ni żej w roz dzia le 4). 



Roz dział 3k (226).

1. Dla cze go li czy się sześć stop ni. – Izy dor. Dla cze go zaś Izy dor li czy
sześć stop ni, sam wy ja śnia mó wiąc:1180 Po kre wień stwo, gdy po wo li roz wią -
zu jąc się sze re ga mi po ko leń, roz cią gnie się aż do ostat nie go stop nia i prze -
sta nie być po kre wień stwem, wte dy do pie ro pra wo przyj mie je do wę zła
ma łżeń skie go i w pe wien spo sób za cznie przy wo ły wać ucie ka ją ce. Dla te go
zaś po kre wień stwo zo sta ło usta no wio ne aż do stop nia szó ste go po ko le nia,
by jak sze ściu epo ka mi świa ta ogra ni czo ne jest ro dze nie i stan czło wie ka,
tak po kre wień stwo po ko le nia ty luż stop nia mi by ło okre ślo ne.”

[494] 2. „W tych sze ściu stop nia ch1181 za wie ra ją się wszyst kie na zwy
pokre wieństw, po za któ ry mi ani bli skość nie da się zna leźć, ani po tom stwo
nie mo że być przed łu żo ne.” 

3. Dla cze go sie dem. We dług in nych dla te go li czy się sie dem stop ni, by
tak po sied miu stop niach ob lu bie niec z ob lu bie ni cą by li łą cze ni, jak po tym
ży ciu, któ re trwa sie dem dni, Ko ściół z Chry stu sem się złą czy.

Roz dział 4l (227).

1. O dys pen sie Grze go rza dla An glów. Sprze ci wia się zaś te mu to, 
że „Grze go rz1182 bi sku po wi An glów, Au gu sty no wi, przez któ re go za py ta ny
zo stał, w któ rym po ko le niu win ni się łą czyć, od pi sał tak:1183 Pew ne pra wo
Rzym skie 1184 po zwa la, by za rów no bra ta jak i sio stry, al bo dwóch bra ci
rodzo nych, czy dwóch sióstr, syn i cór ka łą czy li się. Lecz z do świad cze nia
nauczy li śmy się, że z ta kie go ma łżeń stwa po tom stwo nie mo że wy ro snąć;
stąd ko niecz ne jest, by czwar te lub pią te po ko le nie wier nych go dzi wie ze
so bą się łą czy ło.”
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k Roz dział 3, nu mer 1: Z wy po wie dzi Gra cja na przed roz dzia łem 1, C. 35, za gad nie nie
4 i z sa me go roz dzia łu (1270n). – Nu mer 2: wnio sek jest Izy do ra, pod ko niec roz dzia łu 6,
C. 35, za gad nie nie 5 (1277). – Nu mer 3: Ni cze go nie znaj du je my o tych sied miu dniach.

1180 Ety mo lo giae, IX, roz dział 6, n. 29 (PL 82,363 A i 364 A). Sło wa Po kre wień stwo ...
ucie ka ją ce da le ce z Au gu sty na, De ci vi ta te Dei, XV, roz dział 16, n. 2 (PL 41,459; CSEL 
40-II,94; CCL 48,478).

1181 Z nie pew ne go źró dła; jest u Hu go na, De sa cra men tis, II,11,14 (PL 176,511 D), gdzie
jed nak czy ta się: „W tych sied miu stop niach” (jak w nu me rze 3); tak rów nież „w sied miu
stop niach” w Sen ten tiae Ma gi stri An sel mi, wyd. H. J. F. Re in hardt, n. 217, z ru bry ką: 
Z Sy no du Ko loń skie go (s. 237).

l Roz dział 4 wpro wa dza ją jak się zda je sło wa Hu go na, De sa cra men tis, II,11,14 (PL
176,514 D). Tekst zaś re skryp tu ra czej z De cre tum Gra cja na, C. 35, za gad nie nie 2, roz dział
20 (1268n).

1182 Jan Diakon (825 – około 880), Sancti Gregorii Magni vita (napisana na prośbę papieża
Ja na VIII), II, n. 37 (PL 75,101 B -C); do słow nie za czerp nię ta z Be dy, Hi sto ria ec c le sia sti ca,
I, od po wiedź V (PL 95,59 D – 60 A).

1183 Tamże, n. 38 (101 C-D); i Grzegorz I, Registrum Epistolarum, XI, Epistola 64, pytanie
6 (PL 77,1188 B i 1189 A); co do autentyczności zobacz wyżej: Dystynkcja 31, rozdział 8, n. 2.

1184 Co dex , V, ty tuł 4, pra wo 19 (Cor pus Iu ris Ci vi lis, II,196a).



2. „Lecz po dłu gim cza sie 1185 te nże Grze gorz, za py ta ny przez Fe lik sa,
bisku pa Me sy ny na Sy cy lii,1186 czy pi sał do Au gu sty na, by An - [495] glów
ma łżeń stwa za war te w czwar tym po ko le niu nie by ły roz wią zy wa ne, mię dzy
in ny mi ta kie dał uza sad nie nie: Co pi sa łem do Au gu sty na, bi sku pa An glów,
do sa me go też na ro du An glów, któ ry świe żo przy szedł do wia ry, by od
dobra, któ re roz po czął, nie od stą pił lę ka jąc się su ro wo ści, wiedz, że pi sa -
łem szcze gól nie, a nie ogól nie. I nie dla te go to im pi sa łem, by sko ro zo staną
umoc nie ni w wie rze, je śli we wnątrz swe go po kre wień stwa zo sta ną zna le -
zie ni, nie by li roz dzie la ni, al bo że by we wnątrz li nii bli sko ści, to jest do siód -
me go po ko le nia się łą czy li.”

DYS TYNK CJA XLI

Roz dział 1 (228).

1m. O stop niach po wi no wac twa. Te raz trze ba przyj rzeć się po wi no -
wac twu. Grze gorz. O któ rym Grze gorz po wia da:1187 „Nad to o po wi no wac -
twie, o któ rym mó wi cie, że jest ro dzi ną, któ ra na le ży do mę ża od stro ny
żo ny, czy do żo ny od stro ny mę ża, uza sad nie nie jest wy raź ne: bo je śli we -
dług my śli Bo że j1188 ja i żo na mo ja je ste śmy jed nym cia łem, za iste dla mnie
i dla niej, mo ja i jej ro dzi na, sta ją się jed ną krew no ścią. Dla te go ja i sio stra
mej żo ny bę dzie my w jed nym i pierw szym stop niu; syn jej zaś bę dzie 
w dru gim ode mnie stop niu, wnuk zaś w trze cim; i to sa mo po obu stro -
nach na le ży czy nić z na stęp ny mi po tom ka mi. Żo nę zaś bli skie go, któ re go -
kol wiek by ła by stop nia, tak po wi nie nem uwa żać, jak by te go sa me go
stop nia ja kaś nie wia sta z wła snej by ła ro dzi ny. To oczy wi ście wy pa da zacho -
wać mej żo nie co do krew nych jej mę ża na wszyst kich stop niach po kre -
wień stwa. Któ rzy zaś ina czej my ślą, są an ty chry sta mi.”
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1185 Jan Dia kon, ta mże, n. 38 (101 C -D).
1186 Epi sto la Fe lik sa znaj du je się w Re gi strum Epi sto la rum Grze go rza, XIV,16 (PL

77,1320 D – 1321 A), a od po wiedź Grze go rza ta mże, Epi sto la 17 (1323 C). Obie po win ny
być uzna ne za nie au ten tycz ne za rów no ze spo so bu pi sa nia (jak wi dać z au ten tycz ne go listu
skie ro wa ne go do te goż Fe lik sa, PL 77,493 C – 494 A; 522 C – 523 B; 541 B – 542 A), jak ze
śmier ci Fe lik sa przed, lub oko ło 595 ro ku, czy li przed przy by ciem Au gu sty na do An glii. Tego
bo wiem ro ku Grze gorz wy słał pa liusz Do no wi, je go na stęp cy (PL 77,801 C – 802 A).

m Nu mer 1: Z De cre tum, C. 35, za gad nie nie 5, roz dział 3 (1274n). – Nu mer 2: Po waga
Ju liu sza z C. 35, za gad nie nie 1-2, roz dział 13 (1267); owa Izy do ra z na stęp ne go roz dzia łu
14. – Nu mer 3: roz dział Ju liu sza z roz dzia łu 7 te jże C. 35, za gad nie nie 1-2 (1265). – Nu mer
4: z roz dzia łu 1 te goż (1264). Zo bacz wy po wiedź po roz dzia le 19 (1268).

1187 We dług L. Ma chiel se na de kret ten spo rzą dzo ny zo stał w Ita lii w wie ku XI (Les spurii
de S. Grégo ire le Grand..., 256). Gdzie in dziej znaj du je się pod imie niem pa pie ża Za cha ria -
sza, jak w Sen ten tiae Ma gi stri An sel mi (wyd. Re in hardt, 243n); zo bacz: De cre ta Za cha ria -
sza, n. 3 (PL 89,960 A -B; Man si XII,356).

1188 Zo bacz Mt 19,6: Już nie są dwo je, ale jed no cia ło; Rdz 2,24.



[496] 2. Z sy no du w Mâcon. Rów nież pa pież Ju liusz:1189 „Mąż niech
jed na ko wo wią że się z krew ny mi wła sny mi i krew ny mi żo ny.” – Ta kże
Izydor:1190 „Za iste po kre wień stwo, któ re win no być za cho wa ne przez
własne go mę ża, ta kże w ro dzi nie żo ny z pra wa za ślu bin za cho wa ne być
win no, po nie waż wia do mo, że ich dwo je by ło w jed nym cie le, i dla te go
wspól na jest dla nich też ro dzi na.”

3. Pa pież Ju liusz. Ta kże Pa pież Ju liusz:1191 „Ni ko mu w płciach oboj gu
nie po zwa la my z bli sko ści swo jej krwi, al bo żo ny, aż do po ko le nia siód -
mego stop nia, poj mo wać żo ny, al bo grze chem ka zi rodz twa spół ko wać, 
bo jak nie wol no żad ne mu chrze ści ja ni no wi ze swo je go po kre wień stwa,
tak i z po kre wień stwa żo ny, poj mo wać ma łżon ki, dla jed no ści cia ła.”

4. Grze gorz na sy no dzie w Me aux. Grze gorz też:1192 O po wi no wac -
twie po kre wień stwa po stop niach bli sko ści: spodo ba ło się za cho wać aż do
siód me go po ko le nia. Bo i dzie dzic two rze czy, okre śle nia mi do ku men tów
praw nych na ka za ne, roz cią ga spad ko bra nie dzie dzi ców aż do siód me go
stop nia. Nie bra li by bo wiem spad ku, gdy by im się nie na le żał z po kre wień -
stwa po ko leń.” – Ty mi po wa ga mi wy ka zu je się: i co to jest po wi no wac two,
i aż do któ re go stop nia ma być za cho wa ne, mia no wi cie do siód me go.

Roz dział 2n (229).

1. Ró żne prze ka zy o po wi no wac twie. Lecz wy da je się, że in ni po -
zwala ją w pią tym po ko le niu za wie rać ma łżeń stwo mię dzy po wi no wa ty mi;
a w czwar tym też, gdy by zo sta ło za war te, nie roz dzie lać.
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1189 Umiesz czo na tu ru bry ka na le ży w rę ko pi sach do na stęp nej po wa gi; te sa me sło wa
ni żej, roz dział 2, nu mer 2, przy pi sa ne są pa pie żo wi Fa bia no wi.

1190 Nie znaj du je sie w sy no dach w Mâcon (ro ku 583 i 585); ani w in nych sy no dach Galii
przed ro kiem 695 (Zo bacz CCL 148 i 148 A). To sa mo przy pi sa nie u Hu go na, De sa cra -
mentis, II,11,15 (PL 176,517 B) oraz w zbio rze Świę tej Ge no we fy, rkp 166, k. 108 rec to;
itd. Zo bacz: Gra cjan.

1191 Nie au ten tycz ne. Nie znaj du je się w sy no dzie Or le ań skim ro ku 538, jak chce Gra cjan
(zo bacz: CCL 148 A, 118).

1192 Cho ciaż bli skie jest li sto wi Grze go rza III do Bo ni fa ce go, jak wy żej (Dys tynk cja 40,
roz dział 1, nu mer 2) trze ba uznać za nie au ten tycz ne; zo bacz: L. Ma chiel sen, Les spu rii,
263n.

n Nu mer 1: za le ży od ru bry ki Gra cja na do roz dzia łu 3, C. 35, za gad nie nie 2-3 (1264),
skąd roz dział Fa bia na w nu me rze 2. – Nu mer 3: z roz dzia łu 12 ta mże (1267). – Nu mer 5: 
z roz dzia łu 1, C. 35, za gad nie nie 10, z wie lu opusz cze nia mi (1286n); zo bacz: Hu go, De sa -
cra men tis. II,11,10 (PL 176,516 B – 517 B), któ ry jed nak nie jest źró dłem dla Mi strza. Wnio -
sek po po wa dze Wal te ra jest w Sum ma sen ten tia rum, VII,11, prze wa żnie co do li te ry. Któ ry
dla te go do da je: „Te go zaś de kre tu Grze go rza Ko ściół nie za cho wu je. Już bo wiem wy ni ka -
ło by, że nikt z dwu ró żnych po kre wieństw, po za dwie ma tyl ko oso ba mi, nie mo że się zwią -
zać. Stąd by ło by, że pra wie nikt nie zna la zł by so bie od po wied niej ma łżon ki” (PL 176,164
B). – Nu mer 6: z De cre tum Gra cja na, C. 25, za gad nie nie 10, roz dział 3 (1288), co na zy wa
się: „z sy no du Rzym skie go”. Imie nia In no cen te go tu nie ma, lecz przed roz dzia łem 2 (1287).



[497] 2. Fa bian Pa pież. Mó wi bo wiem pa pież Fa bian:1193 „O bli skich,
któ rzy do po wi no wac twa przez mę ża i żo nę do cho dzą, po śmier ci żo ny lub
mę ża, w pią tym po ko le niu niech się łą czą; w czwar tym, gdy by zo sta li znale -
zie ni, niech nie bę dą roz dzie la ni. W trze ciej zaś bli sko ści nie wol no poj mo -
wać żo ny dru gie go, po je go śmier ci. Tak sa mo niech mąż wią że się w ma ł-
żeń stwie z ty mi, któ re są je mu krew ne oraz z krew ny mi swo jej żo ny, po
śmier ci żo ny.” Oto tu po zwa la się na ma łżeń stwo po wi no wa tych w pią tej,
al bo czwar tej bli sko ści.

3. Ju liusz Pa pież. Ta kże pa pież Ju liusz po wia da:1194 „Po sta no wio no, by
wdo wy oj ca żo ny swo jej, wdo wy bra ta żo ny swo jej, wdo wy sy na żo ny
swojej nikt nie poj mo wał w ma łżeń stwo; owdo wia łej żo ny krew nych żo ny
swo jej aż do trze cie go po ko le nia (pro ge niem) nikt za żo nę niech nie poj -
mu je; w czwar tym zaś i pią tym, je że li zna le zie ni zo sta ną, niech nie bę dą
roz dzie la ni.”

4. Oto jak ró żnie o za cho wa niu po wi no wac twa mó wią pi sa rze! Jed ni bo -
wiem aż do siód me go stop nia na ka zu ją je za cho wy wać; in ni zaś nie roz -
dzie la ją ma łżeństw za war tych w pią tym i czwar tym. Lecz tam ci wy da ją się
przed kła dać su ro wość praw dy, a ci udzie la nie mi ło sier dzia. Mo że bo wiem
Ko ściół dys pen so wać w związ kach po wi no wa tych aż do trze cie go stop nia,
tak jak Grze go rz1195 dys pen so wał w czwar tym stop niu po kre wień stwa.

5. Grze gorz. Te go też nie na le ży po mi nąć, co pi sał Grze gorz do bi sku -
pa We ne riu sza:1196 „Po sta no wi łeś po ra dzić się Sto li cy Apo stol skiej, czy nie -
wia sta zwią za na wę złem ma łżeń skim z ob cym mę żczy zną, na le ży do je go
po wi no wac twa; czy po je go śmier ci po wi no wac two po zo sta je, al bo czy pod
in nym mę żem na zwy po wi no wac twa roz wią zu ją się; al bo czy przy ję te po -
tom stwo mo że praw nie przejść do związ ku po wi no wac twa pierw sze go
męża. Je że li by ło jed no cia ło, ja kim spo so bem mo że [498] ktoś bli ski 
z nich na le żeć do jed ne go, je że li nie na le ży do dru gie go? Trze ba wie rzyć,
że to stać się nie mo że. Nad to po śmier ci jed ne go w po zo sta łym po wi no -
wac two nie za ni ka; ani in ny zwią zek ma łżeń ski nie mo że roz wią zać po wi -
no wac twa po przed nie go związ ku. Lecz i po tom stwu dru gie go związ ku nie
wol no przejść do wspól no ty pierw sze go po wi no wac twa. Je że li więc ktoś
świę to krad czą i lek ko myśl ną śmia ło ścią sta ra się w zmar łym po wi no wac -
two zga sić, al bo pod dru gą na zwą po wi no wac twa roz wiać, al bo przy ję te
po tom stwo dru gie go związ ku wie rzy, iż mo żna praw nie po wi no wac twu
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1193 Oczy wi ście nie au ten tycz ne.
1194 Nie au ten tycz ne. Nie ma w de kre tach przy pi sa nych Ju liu szo wi (PL 8,969). W pe wien

spo sób brzmi w roz dzia le 11 (10) Sy no du Or le ań skie go ku 538, gdzie za ka za ne jest ... by
ktoś nie ośmie lił się złą czyć w imię ma łżeń stwa z wdo wą po oj cu, cór ką żo ny itd. (CCL 148
A,118); wy raz pro ge nies zaś, po ko le nie, nie za cho dzi w słow nic twie Sy no dów Ga lij skich.

1195 Wy żej, Dys tynk cja 40, roz dział 4, nu mer 1.
1196 List ten, za czy na ją cy się od Fra ter ni ta tis ve strae, wie le kroć przy ta cza ny przed Lom -

bar dem, nie uka zał się przed wie kiem XI (zo bacz: L. Ma chiel sen, Les spu rii..., 256n).



pierw sze go złą czyć, ten prze czy, że sło wo Bo ga jest moc ne”, któ re wy po -
wie dział:1197 Bę dą dwo je w jed nym cie le.” – Oto tu za ka zu je, je że li po
śmier ci pierw sze go mę ża żo na wy szła za in ne go, że by sy no wie z dru gie go
mę ża zro dze ni nie poj mo wa li żon z po kre wień stwa pierw sze go mę ża,
ponie waż sy no wie za po śred nic twem mat ki na le żą do po wi no wac twa
pierw sze go mę ża, z któ rym mat ka ich by ła jed nym cia łem.

6. In no cen ty Pa pież. To sa mo mó wi ta kże Pa pież In no cen ty:1198 „Je żeli
ja kaś nie wia sta wstą pi w dru gie ma łżeń stwo i z nie go zro dzi po tom stwo,
w ża den spo sób nie mo że się gać do wspól no ty po kre wień stwa pierw sze -
go mę ża.” To zaś na le ży za cho wy wać aż do po ko le nia siód me go stop nia,1199

a naj bar dziej do trze cie go i czwar te go, jak wy żej zo sta ło przed ło żo ne.1200

Roz dział 3 (230).

1. Je że li ma łżeń stwo jest mię dzy ty mi, któ rych dzie li zna ne po kre -
wień stwo. A na le ży wie dzieć, że Ko ściół roz dzie la po łą czo nych we wspo -
mnia nych stop niach po kre wień stwa.

2. Je że li zaś zo sta li po łą cze ni w ob li czu Ko ścio ła nie świa do mie, a potem,
po udo wod nier niu po kre wień stwa je go są dem roz dzie le ni, py ta się, czy
ten zwią zek był ma łżeń stwem. – Nie któ rym wy da je się,1201 że nie by ło mał-
żeń stwa, po nie waż oso by by ły nie upraw nio ne; lecz jed nak wy mó wio ne są
od wi ny przez nie świa do mość, i uwa ża się za jak by -ma łżeń stwo, po nie waż
w dobrej wierze i przez rękę Kościoła się zeszły; dlatego i dzieci ich za prawe
ucho - [499] dzą. – In ni zaś mó wią,1202 że by ło ma łżeń stwo, cho ciaż oso by
nie by ły upraw nio ne, po nie waż ka no ny zwą „ma łżeń stwa mi” ta kie związki,
gdzie mó wią o oso bach, któ rych zwią zek ma być świa dec twem krew nych
ro ze rwa ny.

Roz dział 4o (231).

1. Na świa dec two ja kich osób ma łżeń stwa ma ją być zry wa ne. –
Urban Pa pież. Dla te go Pa pież Urban:1203 Je że li dwaj mę żo wie, al bo trzej,
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1197 Rdz 2,24; Mt 19,5.
1198 Roz dział co naj mniej nie pew ny (jak za zna cza A. Fried berg, wy daw ca De cre tum

Gracja na, 1288).
1199 Zgod nie z po wa ga mi roz dzia łu 1. ni niej szej Dys tynk cji.
1200 Tu w nu me rze 4.
1201 Mia no wi cie Wal ter z Mor ta gne, De sa cra men to co niu gii, roz dział 11 (PL 176,164 A).
1202 Wśród nich Hu go, De sa cra men tis, II,11,4 (PL 176,484 F). Zo bacz: L. Ott, Wal ter

von Mor ta gne, w Mélan ges J. de Ghel linck, II,679.
o Nu mer 1: z De cre tum Gra cja na, C. 35, za gad nie nie 6, roz dział 4 (1278), z wie lu

opusz cze nia mi. – Nu mer 2: z tej sa mej C. 35, za gad nie nie 6, roz dział 3 (1278). – Nu mer 3:
z te go sa me go roz dzia łu 1 (1277); za koń cze nie opar te na za gad nie niu Gra cja na przed tym
roz dzia łem 1.

1203 Urban II na Sy no dzie Tro jań skim w Apu lii, (Ac ca na, 1093), roz dział 1 (I. Man si,
XX,789-790).



po twier dzą przy się gą po kre wień stwo, al bo mo że sa mi wy zna ją, ma łżeń -
stwa ma ją być roz wią za ne. Je że li zaś nie zda rzy ło się ani to, ani tam to, niech
bi sku pi za klną ich na wia rę Chry stu sa, by otwar cie wy zna li, czy uzna ją się
za krew nych. Je że li za zgo dą bi sku pów się roz dzie li li, niech nie za ka zu je
się im za wie rać in nych ma łżeństw.”

2. Ry ka riu szo wi bi sku po wi Ge nu eń skie mu. Te nże:1204 „Po da je my ci
do wia do mo ści, że gdy trzej, al bo dwaj, z bli ższych te go, któ ry oska rżo ny
zo stał, tę bli skość przy się gą po twier dzą, al bo je że li trzej lub dwaj ze star -
szych Ge nu eń czy ków, któ rym ta bli skość jest zna na, któ rzy do brej sła wy,
praw do mów ne go są świa dec twa, bez lę ku, mi ło ści, na gro dy i wszel kie go
złe go za mia ru, wspo mnia nym spo so bem po twier dzą, bez zwło ki ma łżeń -
stwa niech zo sta ną roz wią za ne.

3. Fa bian Pa pież: „Krew nych za ś1205 nikt ob cy niech nie oska rża, al bo
po kre wień stwa na sy no dzie nie li czy; lecz bli scy, do któ rych wia do mo ści
na le ży. Je że li zaś ca ły ród zaginął, przez star szych i praw do mówniej szych,
którym cała bliskość jest znana, biskup kanonicznie zbada; a jeżeli zostałaby
zna le zio na, niech zo sta ną roz dzie le ni.” – Oto na pod sta wie jakich ska rżą -
cych, al bo świad czą cych, roz ry wa ny ma być zwią zek krew nych, który zwie
się ma łżeń stwem.

[500] Roz dział 5-9p (232-236).

1. Po ży tecz ne roz ró żnie nie. Tu na le ży po wie dzieć, że czym in nym 
jest nie rząd, in nym gwałt, in nym cu dzo łó stwo, in nym ka zi rodz two, in nym
porwa nie.

2. Co to jest nie rząd. Nie rząd, cho ciaż jest ro dza jem wszel kie go nie -
go dzi we go spół ko wa nia, któ re dzie je się po za żo ną, to jed nak szcze gól nie
poj mu je się ja ko ko rzy sta nie z wdów, al bo wsze tecz nic, al bo na ło żnic. –
Co to jest gwałt. Gwałt ści śle jest nie go dzi wym ze psu ciem dzie wi cy. – Co
to jest cu dzo łó stwo. Cu dzo łó stwo jest znie wa że niem cu dze go ło ża: stąd
cu dzo łó stwem na zy wa się jak by wej ście do cu dze go ło ża. – Co to jest kazi -
rodz two. Ka zi rodz two jest nad uży ciem krew nych al bo po wi no wa tych: stąd
ka zi rod ca mi zwa ni są, któ rzy nad uży wa ją swych krew nych al bo po wi no wa -
tych. – Co to jest po rwa nie. Do pusz cza się po rwa nia, gdy pan na si łą upro -
wa dza na jest z do mu oj ca, by ze psu ta, mia na by ła za żo nę. Je że li wia do mo,
że si ła za da na zo sta ła al bo pan nie, al bo ro dzi com, ten ka ra ny jest śmier cią.
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1204 Urban II, Epi sto la 123, do Ry ka riu sza, al bo Ka ria ka, lecz ra czej Cy ria ka, bi sku pa,
około 1090-1094 (PL 151,3494 B -C; P. F. Kehr, Ita lia Pon ti fi cia VI -2,265. n. 4).

1205 Roz dział nie au ten tycz ny.
p Roz dzia ły 5-9. Jak wy ni ka ze spi su roz dzia łów, wy żej na stro nie [20], ka żde mu wy -

stęp ko wi przy zna ny jest wła sny, bar dzo krót ki roz dział. – Nu mer 2: Wszyst ko z wy po wie dzi
Gra cja na po roz dzia le 2, C. 36, za gad nie nie 1, § 1-5 (1289). – Nu mer 3: z roz dzia łu 5, C. 35,
za gad nie nie 5 (1275).



Lecz je śli uciekł by z po rwa ną do ko ścio ła, z przy wi le ju ko ścio ła za słu gu je
na bez kar ność śmier ci.

3. Pa pież Alek san der. Na le ży zwró cić uwa gę ta kże na to, co mó wi Alek -
san der:1206 „Że brat czy sio stra two jej żo ny zwa ni są krew ny mi, dzie je się
pra wem wie lo znacz no ści i ra czej z ko niecz no ści po spo li te go na zy wa nia,
niż z po wo du ja kie goś po kre wień stwa. Żo na bo wiem bra ta zwie się ra czej
„bra to wa” niż krew na. Mę ża brat zwie się „szwa gier”. Żo ny dwu bra ci zwą
się „bram ne”, jak by do jed nej bra my wcho dzą ce. Sio stra mę ża zwie się
„szwa gier ka”; sio stry zaś mąż nie ma osob nej na zwy, ani brat żo ny.”

[501] DYS TYNK CJA XLIIr

Roz dział 1s (237).

1. O po kre wień stwie du cho wym. O słyn nym za gad nie niu stop ni
rodzi ciel skich coś, choć mniej wy star cza ją co, po wie dzie li śmy. Te raz do daj -
my o po kre wień stwie du cho wym, któ re też prze szka dza oso bom, by nie
by ły upraw nio ne do za wie ra nia ma łżeń stwa.

2. Są ja kieś trzy: po kre wień swo, po wi no wac two i du cho we bra ter stwo.
Po kre wień stwo jest mię dzy ty mi, któ rzy łą czą się we dług li nii po ko le nia.
Po wi no wac two mię dzy ty mi, któ rzy nie są wpraw dzie złą cze ni po ko le niem,
lecz za po śred nic twem po ko le nia są ze spo le ni; na przy kład żo na sy na mego
bra ta, któ ra nie jest z me go po ko le nia, przez nie go, któ ry jest z me go poko -
le nia, sta ła mi się po wi no wa ta, a ja dla niej.

3. Bli skość du cho wa jest mię dzy oj cem chrzest nym a mat ką chrzest ną,
oraz mię dzy ty mi, z któ rych je den dru gie go pod niósł ze świę te go źró dła,
al bo trzy mał przy bierz mo wa niu. Jest ta kże mię dzy sy na mi te go czło wie ka
cie le sny mi i du cho wy mi.
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1206 Jak tu brzmi, (z De cre tum Gra cja na, jak ni żej) nie jest pa pie ża Alek san dra II; sło wa
bo wiem „Żo na... brat żo ny” są Izy do ra, Ety mo lo giae, IX, roz dział 7, n. 17-18 (PL 82,366 A.
Nie mniej w pe wien spo sób opie ra się na li ście Alek san dra De pa ren te lae gra di bus, ro ku
1063 (PL 146,1402 D – 1403 C; I. Man si, XIX, 961, n. 27); zo bacz: P. F. Kehr, Re ge sta Pon -
ti fi cum Ro ma no rum: Ita lia Pon ti fi cia, VIII,452.

r Z rę ko pi sów bez po śred nio nie wy ni ka, gdzie za czy na się no wy roz dział (237), a stąd
gdzie na le ży umie ścić no wą Dys tynk cję Ha le zjań ską; mia no wi cie, czy jak tu, przy O ro dzi -
ciel skich (jak w rę ko pi sach: LMNOW), czy przy sło wach: Te raz o du cho wym (jak w rę ko pi -
sach: AB CVX), a mniej ja sno w RT). Do roz strzy gnię cia ni cze go nie wno si Glos sa Mi strza
Alek san dra z Ha les, któ ra wy żej nie idzie za Dys tynk cją XXXIX, (ani nie za po wia da wy star -
cza ją co po dzia łu tek stu). Idzie my za pierw szym po dzia łem, któ ry bar dziej od po wia da ręko -
pi so wi z Asy żu, Bi blio te ca com mu na le 103, kar ta 169a; o któ rym zo bacz: Ma gi stri Ale xan dri
de Ha les Glos sa, I, s. [85*]-[91*]; oraz IV, s. [5*]-[9*].

s Zo bacz: L. Ott, Wal ter von Mor ta gne, 679-681. – Nu mer 2: z Hu go na, De sa cra men -
tis, II,11,17 (PL 176,518 D). – Nu mer 3: z roz pra wy Wal te ra, Sum ma sen ten tia rum, VII,12
(PL 176,164 C).



Roz dział 2t (238).

1. Kto to są sy no wie du cho wi. Du cho wy mi sy na mi są ci, któ rych pod -
no si my ze świę te go źró dła, al bo trzy ma my na ka te chi za cji czy li bierz mo -
waniu. Są też du cho wy mi sy na mi i cór ka mi tych, któ rzy ich, w imię trzy krot-
ne go za nu rze nia, świę tym chrztem ob my wa ją. Du cho wą cór ką ka pła na
zwie się ta, któ ra mu swe grze chy wy zna je. 

[502] 2. Sym ma chus Pa pież. Dla te go Pa pież Sym ma chus:1207 „Wszy -
scy, któ rych przyj mu je my w po ku cie, tak są na szy mi du cho wy mi sy na mi,
jak i ci, któ rych w imię trzy krot ne go za nu rze nia fa la chrztu od ro dzi ła. –
Syl we ster Pa pież. Rów nież Syl we ster na po mi na, by ża den ka płan nie zbli -
żał się do swej pe ni tent ki, bo na pi sa ne jest: Wszy scy, któ rych w po ku cie
przyj mu je my, tak są na szy mi sy na mi, jak przy ję ci na chrzcie.” Spół ko wa nie
ich wszyst kich jest grzesz ne.

3. Z Sy no du Mo gunc kie go. Że zaś oj ciec chrzest ny i mat ka chrzest na
nie mo gą się ze so bą wią zać, ani oj ciec du cho wy, al bo mat ka z cór ką, al bo
z sy nem du cho wym, na ucza Sy nod Mo gunc ki:1208 „O te go, co py ta łeś, je żeli
ktoś swo ją chrzest ną cór kę po jął za żo nę, i o te go, któ ry spół ko wał z matką
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t Roz dział 2. Nu mer 1: Pierw sze okre śle nie jest Wal te ra, roz dział 12 (164 C); resz ta 
z wy po wie dzi Gra cja na przed roz dzia łem 8, C. 30, za gad nie nie 1 (1099). – Nu mer 2: te nże
roz dział 8; na koń cu część wy po wie dzi Gra cja na przed tym roz dzia łem. – Nu mer 3: Roz -
dział sy no du wpro wa dzo ny sło wa mi Sum ma sen ten tia rum, VII, roz dział 12 (PL 176,164
C); tekst zaś wzię ty z De cre tum Gra cja na, C. 30, za gad nie nie 1, roz dział 5 (1097n). Wnio -
sek opar ty na De cre tum, z wy po wie dzi przed roz dzia łem 1, C. 30, za gad nie nie 1 (1095n) 
i z ru bry ki roz dzia łów 2-4 (1097). – Nu mer 4: ten sam roz dział 3 (1097); już w Sum ma sen -
ten tia rum, VII,20 (PL 176,171 A). – Nu mer 5: te nże roz dział 4, jak wy żej (1097); to sa mo 
u Hu go na, De sa cra men tis, II,11,16 (PL 176,518 A) i w Sum ma sen ten tia rum VII,20 (171
C). – Nu mer 6: Czę ścio wo w Sum ma sen ten tia rum, ta mże (171 B); lecz źró dłem jest 
Decre tum Gra cja na, C. 30, za gad nie nie 1, roz dział 7 (1098n), cho ciaż tu w skró co nej
postaci. Wnio sek z Sum ma sen ten tia rum, ta mże (171 C). – Nu mer 7: Pierw sza po wa ga już
w Sum ma sen ten tia rum, ta mże (171 C -D), lecz ta kże tu tek stu trze ba szu kać w De cre tum
Gra cja na, C. 30, za gad nie nie 1, roz dział 1 (1096), dla te go też w roz dzia le na stęp nym (2)
znaj du je się owa sy no du Ver me riań skie go. – Nu mer 8: Wnio sek że na po strach po wie dzia -
ne lub za ka za ne jest to, wy da je się wzię ty z Wal te ra, Sum ma sen ten tia rum, VII,13 
(PL 176,165 B), cho ciaż wy po wie dzia ne w in nej ma te rii; dru ga część („al bo o tych...”), 
z te go sa me go roz dzia łu 20: „Ty mi po wa ga mi po twier dza się, że ma łżon ko wie nie po winni
być roz dzie le ni, je że li gdy praw nie zo sta li zwią za ni, jed no po dej mu je sy na dru gie go ze
święte go źró dła, al bo trzy ma do bierz mo wa nia” (PL 176,171 C). Wnio sek jest Gra cja na, 
po roz dzia le 10, C. 30, za gad nie nie 1 (1099).

1207 Nie au ten tycz ne (PLS 3,1249).
1208 Prócz źró deł Mi strza (ni żej), roz dział ten pod tą sa mą ru bry ką i nie mal ty mi sa my mi

sło wa mi po da wa ny jest przez in nych ka no ni stów i teo lo gów: zo bacz: Iwo z Char tres, 
Decre tum, IX,82 oraz Pa nor mia, VII,66 (PL 161,680 D – 681 A; 1297 A -B i 1298 A); w po -
sta ci krót szej, Sen ten tiae Ma gi stri An sel mi, n. 210 (wyd.: Re in hardt, 234); Hu go, De sa cra -
men tis, II,11,16(PL 176,518 A -B). Lecz co i gdzie jest ory gi nal ne, nie wia do mo; nie jest
to żsa me z li stem Ra ba na Mau ra do He ri bal da, czy li Po eni ten tia le, roz dział 20 (PL 110,486
D – 487 A); i nie ma w ak tach sy no dów, któ re od pra wio ne zo sta ły w Mo gun cji.



du cho wą, i o te go, któ ry sy na swe go ochrzcił, a żo na je go pod ję ła go ze
źródła, po to by na stą pi ło ro ze rwa nie ma łżeń stwa, czy po tem w ta kim
związ ku mo gą po zo sta wać, tak od po wie dzieć na le ży: Je że li chrzest ną córkę,
al bo swo ją ku mo trę ktoś po jął by za żo nę, są dzi my, że na le ży ich roz dzie lić
i cię żką po ku tą uka rać. Je że li zaś pra wi ma łżon ko wie, je den lub obo je,
umyśl nie by to uczy ni li, że by sy na swe go ze źró dła pod jąć, je że li chcą trwać
czy ści, do brze jest; je że li zaś nie, cię żka po ku ta niech bę dzie na ło żo na
podstęp ne mu i niech po zo sta ją ra zem; a gdy by wia ro łom ca prze żył, naj su -
rowszą po ku tą niech bę dzie uka ra ny i po zo sta je bez na dziei ma łżeń stwa.”
– Z te go wi dać, że nikt chrzest nej cór ki, ani ku mo try, nie mo że po ślu bić, 
a gdy by ośmie lił się, ma ją być roz dzie le ni. Któ rzy zaś praw nie zo sta li za ślu -
bie ni, nie mu szą być roz dzie le ni dla te go, że któ reś z nich pod stęp nie sy na
pod nio sło ze źró dła.

[503] 4. Mi ko łaj Pa pież do bi sku pa Sa lo ni tań skie go. Co ta kże Miko -
łaj po twier dza, mó wiąc:1209 „Pra gniesz do wie dzieć się, czy nie wia sta, któ ra
sy na mę ża, z in nej nie wia sty zro dzo ne go, pod ję ła ze świę te go źró dła, może
po tem z ty mże mę żem spół ko wać? Po sta na wia my, ze mo gą oni spół ko wać
dla te go, że we dług świę tych ka no nów, ma łżo nek nie po wi nien od da lać
małżon ki po żad nym po zo rem re li gii, jak tyl ko za zgo dą oboj ga, po nie waż
Apo stoł na ka zu je:1210 Nie od ma wiaj cie jed no dru gie mu, chy ba za wspól -
ną zgo dą, do cza su” itd.

5. Z Sy no du w Cha lons -sur -Saõne. Rów nież:1211 „Po wie dzia no nam,
że ja kieś nie wia sty nie świa do mie, ja kieś zaś pod stęp nie, aby od mę żów
swo ich zo sta ły od dzie lo ne, wła snych sy nów wo bec bi sku pów trzy ma ły do
bierz mo wa nia. Stąd uzna li śmy za god ne, by je że li ja kaś nie wia sta sy na
swego z nie świa do mo ści al bo ja kie goś pod stę pu wo bec bi sku pa trzy ma ła
do bierz mo wa nia, przez omył kę lub pod stęp, czy ni ła po ku tę jak dłu go
będzie ży ła; od mę ża swe go jed nak niech nie bę dzie od dzie lo na.”

6. Pa pież Jan do An zel ma, bi sku pa ko ścio ła Li mo ges. Rów nież
Papież Jan:1212 „Do pro gów świę te go Pio tra przy by wa jąc, czło wiek imie niem
Szcze pan, po wia do mił nasz urząd, że sy na swe go, u kre su ży cia bę dą ce go,
jesz cze falą chrztu nie ob my te go, zmu szo ny bra kiem ka pła nów, ochrzcił 
i wła sny mi rę ka mi go pod jął. A za te go ro dza ju spra wę Wie leb ność two ja
wspo mnia ne go czło wie ka uznał, że trze ba od dzie lić od je go żo ny. To 
w żad nym wy pad ku nie po win no się stać, bo Pi smo Świę te mó wi:1213

Co Bóg złą czył, czło wiek nie chaj nie roz łą cza. A Pan ka że nie od da lać
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1209 W rze czy wi sto ści jest to Epi sto la 132 Mi ko ła ja I do bi sku pa Sa lo mo na [858-867]
kościo ła Świę tej Kon stan cji (PL 119.1128 C -D; A. Brack mann, Ger ma nia Pon ti fi cia
II,1,124,n. 3); zo bacz ta kże ni żej, roz dział 5, n. 1.

1210 1 Kor 7,5.
1211 Sy nod II w Cha lons -sur -Saõne (rok 813), roz dział 31 (I. Man si, XIV,99 D).
1212 Jan VIII (872-882), Epi sto la 226 (ro ku 789), do An zel ma bi sku pa Li mo ges )869-897)

(PL 125,839 B -D; Gal lia chri stia na, II,508; zo bacz: DThC VIII,612).
1213 Mt 19,6.



żony,1214 jak tyl ko z po wo du nie rzą du. I my uf ni tak wiel kiej po wa dze, po -
wia da my, że na le ży od pu ścić [504] i uznać za nie win ne, co przy nio sła
koniecz ność; bo udzie la nie chrztu swo bod nie przy zna je się świec kim
wiernym, je że li jed nak jest to ko niecz ne. Dla te go je że li wy żej wy mie nio ny
czło wiek, wi dąc umie ra ją ce go sy na, by nie do pu ścić że du sza zgi nie na
wieki, fa lą chrztu ob mył, by go wy rwać z mo cy śmier ci, chwa li się go, 
że do brze uczy nił; prze to ze swo ją żo ną, już kie dyś praw nie z nim złą czo -
ną, są dzi my że bez kar nie za ży cia po zo sta nie po łą czo ny, i z te go po wo du
nie na le ży go od dzie lać.” – Ty mi i wie lu in ny mi po wa ga mi uczy się, że nie
na le ży roz dzie lać ma łżon ków, je że li po praw nym związ ku jed no dru gie mu
sy na ze źró dła po dej mu je, al bo przy bierz mo wa niu trzy ma.

7.v Co po wy ższym się sprze ci wia? – Pa pież Deus de dit do Gor dia na
Bi sku pa ko ścio ła Se wil skie go. Te mu zaś zda je się sprze ci wiać to, co rze -
cze Pa pież Deus de dit:1215 „Przy był do nas dia kon wa szej Świą to bli wo ści, do -
rę cza jąc list, że ja cyś mę żczyź ni i nie wia sty mi nio nej so bo ty wiel ka noc nej, 
z po wo du wiel kie go na pły wu lu du, nie świa do mie pod ję li swo ich synów z ob -
my cia. Pra gniesz więc wie dzieć, czy dla te go po win ni mę żczyź ni i nie wia sty
po wró cić do ko rzy sta nia ze sie bie, czy nie. My zaś stra pie ni tą spra wą prze -
szu ka li śmy wy po wie dzi star szych, i zna leź li śmy w ar chi wach (czy li w sza fach)
Sto li cy Apo stol skiej, że to już się zda rzy ło w wie lu Ko ścio łach. Ich bi sku pom,
chcą cym do wie dzieć się od tej Apo stol skiej Sto li cy, czy mę żczyź ni i nie wia sty
po wra ca ją do wła sne go ło ża, bło go sła wio nej pa mię ci świę ci Oj co wie: Ju liusz,
In no cen ty i Ce le styn, za zgo dą wie lu bar dzo bisku pów w Ko ście le księ cia
Aposto łów, od pi sa li za ka zu jąc te go, że by w ża den spo sób nie poj mo wa li się
w ma łżeń stwo, mę żczyź ni i nie wia sty, któ rzy z ja kie goś po wo du pod ję li uro -
dzo nych, lecz że by roz dzie li li się, by z za chę ty dia bła ta wa da nie za ko rze ni -
ła się.” – Z sy no du w We rme rii. Rów nież:1216 „Je że li ktoś pa - [505] sier ba
lub pa sier bi cę swo ją trzy mał by przed bi sku pem do bierz mo wa nia, niech
będzie od dzie lo ny od żo ny swo jej i in nej ni gdy nie poj mu je.” 

8.x To zaś al bo na po strach zo sta ło po wie dzia ne: nie że tak trze ba czynić,
lecz by to by ło w naj wy ższym stop niu uni ka ne; al bo na le ży poj mo wać 
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1214 Mt 5,32.
v Pierw sza po wa ga już w Sum ma sen ten tia rum, ta mże (171 C -D), lecz ta kże tu na leży

tek stu szu kać w De cre tum Gra cja na, C. 30, za gad nie nie 1, roz dział 1 (1096), stąd też w na -
stęp nym (2) roz dzia le zna jdu je się owa z sy no du w We rme rii.

1215 Epi sto la Gor dia no Spa len sis (vel: Hy spa len sis) epi sco po (PL 80,361 B oraz 362 B);
list nie tyl ko wąt pli wy, lecz nie au ten tycz ny (PLS 4,1653).

1216 Wbrew te mu jest z Ca pi tu la re Com pen dien se ro ku 757, roz dział 15 (PL 96,1514 C);
u Bene dyk ta Le wi ty, Ca pi tu la rium Col lec tio, I,7 (PL 97,706 A).

x Wnio sek, że na po strach zo sta ło to po wie dzia ne (lub za ka za ne), zda je się wzię ty 
z Wal te ra, Sum ma sen ten tia rum, VII,13 (PL 176,165 b), cho ciaż wy po wie dzia ne w in nej
spra wie; dru ga część („al bo… o tych”), rów nież od nie go, roz dział 20: „Ty mi po wa ga mi
potwier dzo ne jest, że ma łżon ko wie nie po win ni być roz dzie la ni, sko ro po praw nym po łą -
cze niu, je den dru gie go sy na po dej mu je ze świę te go źró dła, al bo trzy ma do bierz mo wa nia”
(PL 175,171 C). Wnio sek jest Gra cja na, po roz dzia le 10, C. 30, za gad nie nie 1 (1099).



o tych, którzy najpierw synów swoich wzajem podjęli ze źródła, nim zostali
ma łżon ka mi. – Z po wy ższy mi zaś po wa ga mi cał ko wi cie na le ży się zgo dzić,
że czy wła sne go, czy mę ża tyl ko sy na nie wia sta pod ję ła ze źró dła, nie ma
być dla te go od mę ża od dzie lo na. Co i o mę żczyź nie po dob nie poj mo wać
na le ży.

Roz dział 3y (239).

O związ ku dzie ci du cho wych lub przy spo so bio nych i na tu ral nych.
Że zaś du cho we lub przy spo so bio ne dzie ci nie mo gą się po bie rać, świad -
czy Pa pież Mi ko łaj tak mó wiąc:1217 „Tak po wi nien czło wiek mi ło wać te go,
kto go pod jął ze świę te go źró dła, jak oj ca. Mię dzy brać mi i dzieć mi du cho -
wy mi jest dar mo wa i świę ta wspól no ta, któ ra nie po win na być zwa na po -
kre wień stwem, lecz mia na za du cho wą bli skość. Dla te go są dzę, że mię dzy
ni mi nie mo że za ist nieć praw ne ma łżeń stwo, po nie waż i mię dzy ty mi,
którzy z na tu ry oraz ty mi, któ rzy są dzieć mi przez przy spo so bie nie, czci -
god ne pra wa za wie rać ma łżeństw nie po zwa la ją.” Rów nież:1218 „Je że li
między ty mi nie za wie ra się ma łżeń stwa, któ rych łą czy przy spo so bie nie, im
bar dziej win ni po wstrzy mać się przed cie le snym ze so bą współ ży ciem ci,
któ rych łą czy od ro dze nie Du cha Świę te go przez nie biań ski sa kra ment?”

[506] Roz dział 4z (240).

1. Czy dzie ci zro dzo ne przed, al bo po ku mo ter stwie, mo gą się
pobrać. To zaś nie któ rzy chcą poj mo wać tyl ko o tych dzie ciach, dla których
sta li się ku mo tra mi. O in nych zaś, któ re zro dzo ne zo sta ły przed, al bo po
ku mo ter stwie, go dzą się, że praw nie i go dzi wie mo gą się po brać.

2. Pa pież Urban, do Wi ta li sa, ka pła na Bryk seń skie go. Wy da je się 
z ni mi zga dzać Urban II mó wiąc:1219 „O któ rych two ja mi łość nas się ra dził,
wy da je się na le ży to od po wie dzieć: by i chrzest był, je że li z ko niecz no ści
nie wia sta ochrzci ła chłop ca w imię Trój cy; i że du cho wych ro dzi ców sy no -
wie lub cór ki przed, al bo po ku mo ter stwie zro dze ni, mo gą praw nie się
pobrać, oprócz tej oso by przez któ rą sta li się ku mo tra mi.”

Księga IV536

y Zo bacz: L. Ott, Wal ter von Mor ta gne, 681, gdzie za zna cza, że po wa ga Mi ko ła ja tyl ko
czę ścio wo znaj du je się u Wal te ra, roz dział 12 (PL 176,164 D); wy ni ka stąd, że źró dłem
Mistrza jest De cre tum Gra cja na, w wy po wie dzi przed roz dzia łem 1 oraz sam roz dział 1, 
C. 30, za gad nie nie 3 (1100).

1217 Roz dział 2 (I. Man si, XV,402 A; PL 119,979 A -C).
1218 Ta mże (402 C; 979 C).
z Nu mer 1: Pod nie któ rzy kry je się Gra cjan, w wy po wie dzi przed roz dzia łem 4 te goż

za gad nie nia (1101). – Nu mer 2: jest to żsa my z roz dzia łem 4. – Nu mer 3: sta no wi ru bry kę
do na stęp ne go roz dzia łu 5 oraz sam roz dział (1102). – Nu mer 4: jest dal szą czę ścią roz -
działu 7 (ta mże).

1219 Wśród li stów Urba na II znaj du je się ury wek, n. 271 (PL 151,529 A, jak z De cre tum
Gra cja na; brak go u I. Man si’ego, tom XX). Za au ten tycz ny uzna je go P. F. Kehr, Ita lia Pon -
ti fi cia, VI -1,334, n. 4.



3. Pa pież Pas cha lis. Pas cha lis zaś II za ka zu je po bie rać się zro dzo nym
po ku mo ter stwie, pi sząc do bi sku pa Re gi na:1220 „Po pod ję ciu ze źró dła syna
lub cór ki du cho wej, któ rzy z ku mo tra, al bo z ku mo try by li zro dze ni, mał-
żeń stwem nie mo gą być złą cze ni.”

4. Z sy no du Tre bur skie go. To ta kże trze ba za zna czyć, co czy ta się 
w sy no dzie Tre bur skim:1221 „Je że li ktoś cór kę swo jej du cho wej ku mo try
loso wo, i tak zda rza ją cym się rze czy przy pad kiem, po jął w ma łżeń stwo,
zacho wu jąc doj rzal szy za mysł, niech ma i uczci wie od da je się praw ne mu
współ ży ciu.

Roz dział 5a (241).

1. Czy ktoś mo że po jąć dwie ku mo try, jed ną po dru giej. – Pa pież
Mi ko łaj, do bi sku pa Kon stan cjeń skie go. Zwy kło się też py tać, czy ku -
mo trę [507] żo ny, po jej zgo nie, ktoś mo że po jąć. – O tym Pa pież Mi ko łaj
tak pi sze:1222 „Do py tu je się od nas wa sza Świą to bli wość, czy ktoś mo że mieć
dwie ku mo try, jed ną po dru giej. W tym po wi nie neś pa mię tać, że na pi sa ne
jest:1223 Bę dą dwo je w jed nym cie le. Sko ro więc wia do mo, że mę żczy zna 
i nie wia sta sta ją się jed nym cia łem, wy ni ka, że mąż sta je się ku mo trem
niewia sty, któ rej po ję ta żo na by ła ku mo trą, i dla te go mę żczy zna nie mo że
po brać się z tą nie wia stą, z któ rą on stał się jed nym cia łem.”

2. Z sy no du Tre bur skie go. Te mu zaś prze ciw ne wy da je się to:1224 „Kto
ma du cho we go ku mo tra, któ re go sy na pod jął ze źró dła, a je go mat ka 
nie jest ku mo trą, wol no mu, po śmier ci swe go ku mo tra, po jąć wdo wę za
żo nę; ich żad ne po kre wień stwo du cho we nie roz dzie la.” – Rów nież z li stu
Pa pie ża Pas cha li sa:1225 „Po śmier ci żo ny, z ku mo trą żo ny za wrzeć ma łżeń -
stwo, żad na za sa da, al bo po wa ga, nie wy da je się za ka zy wać: bo przez
jedność cia ła nie do cho dzi się do jed no ści du cha.”
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1220 Pas cha lis II (1099-1118), Bo no se nio ri Re gi no epi sco po), n.1 (PL 163,369 A): zo bacz:
P. F. Kehr, Ita lia Pon ti fi cia, V,367, n. 7.

1221 Od pra wio ny w 895 ro ku, roz dział 48 (I. Man si, XVII,154 E).
a Nu mer 1: Jak za zna cza L. Ott, Wal ter von Mor ta gne, 681, za gad nie nie wy su wa

Summa sen ten tia rum, VII,13: „Na le ży też zwró cić uwa gę, że ten sam pa pież, pi sząc do bi -
sku pa Sa lo mo na twier dzi, iż te mu sa me mu mę żczyź nie nie wol no mieć dwu ku motr, jednej
po dru giej; te go po sta no wie nia Ko ściół nie bar dzo prze strze ga” (PL 176,164 D). Po wa ga
zaś za czerp nię ta jest z De cre tum Gra cja na, C. 30, za gad nie nie 4, roz dział 1 (1102n); znajdu -
je się ta kże u Hu go na, w De sa cra men tis, II,11,16 (PL 176,517 C -D). W obu czy ta się (wbrew
Mi strzo wi): po wi nien pa mię tać, a nie co ni żej: w któ re go ma łżeń stwo wzię ta.” – Nu mer 2:
„Od wrot nie” mó wi Gra cjan przed na stęp ną po wa gą, roz dział 4, C. 30, za gad nie nie 4 (1103);
dla te go ta kże w na stęp nym roz dzia le owa Pas cha li sa. – Nu mer 3: roz strzy gnię cie jest Gracjana,
po ty mże roz dzia le 5 (1103n).

1222 Mi ko łaj I, Epi sto la 130 (Sa lo mo ni, epi sco po S. Con stan tiae), z ro ku 867 (PL 119,1128
A -B), jak wy żej w roz dzia le 2, n. 4.

1223 Rdz 2,24; Mt 19,5.
1224 Z te go sa me go sy no du i roz dzia łu 48, jak wy żej w roz dzia le 2, n. 4.
1225 Z tej sa mej Epi sto la 414 co wy żej (roz dział 4, n. 3) n. 2 (PL 163,369 A -B).



3. Roz strzy gnię cie. Lecz trze ba wie dzieć, iż po wa ga Mi ko ła ja mó wi 
o tym, kto żo nie swej od dał po win ność, gdy sta ła się je go ku mo trą. In ne
zaś po wa gi mó wią o tym, czy ja żo na po rzu co na przez swe go mę ża, sta je
się je go ku mo trą, a po ku mo ter stwie przez mę ża swe go nie jest po zna wana.
Al bo ra czej mó wią o tym, czy ja żo na naj pierw umie ra, za nim przez nie go
zo sta nie po zna na.

[508] Ro dział 6b (242).

Czy mąż i żo na mo gą ra zem trzy mać dziec ko. Zwy kło się ta kże pytać,
czy żo na z mę żem mo gą ra zem po dej mo wać dziec ko w chrzcie. – Pa pież
Urban. O tym Urban II tak pi sze:1226 „Że żo na z mę żem w chrzcie ra zem
nie po win na po dej mo wać dziec ka, żad ną po wa gą za ka za ne się nie znaj du -
je; lecz by czy stość du cho we go oj co stwa za cho wa na zo sta ła wol na od
wszel kiej pla my i nie sła wy, po sta no wi li śmy, by obo je ra zem nie ośmie la li
się te go po dej mo wać. Po nie waż zaś ka ral ny wy stę pek po peł nił, kto po jął
za ma łżon ki dwie ku mo try, jak by sio stry, wiel ką trze ba mu na ło żyć po kutę.”

Roz dział 7c (243).

1. O dru gich, trze cich i dal szych ma łżeń stwach. Trze ba też wie dzieć,
że nie tyl ko pierw sze al bo dru gie ma łżeń stwo jest go dzi we, lecz rów nież
trze cie go i czwar te go nie na le ży po tę piać.

2. Augustyn w księdze De Sancta viduitate. Stąd Augustyn:1227 „Drugie
małżeństwo całkiem godziwe Apostoł dopuszcza”. „O trzecie zaś oraz czwarte
a nad to dal sze ma łżeń stwa,1228 lu dzie zwy kli sta wiać py ta nie. Lecz kto by się
ośmie lił okre ślać to, cze go na wet Apo stoł wi dzę, że nie okre ślił? Rzekł bo -
wiem:1229 Gdy umrze mąż, niech wy cho dzi za ko go chce: nie mó wi „pierw -
szy”, al bo „dru gi”, al bo „trze ci”, al bo któ ryś tam; to i nam nie na leży okre ślać
te go, cze go nie okre ślił Apo stoł. Dla te go, bym krót ko od rzekł, nie wi nie nem,
ani tych ma łżeństw po tę piać, ani im wsty du mno go ści od bie rać.” „Ani wbrew
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b Za gad nie nie po sta wio ne jest pod ko niec te jże wy po wie dzi po roz dzia le 5, a po wa ga
na stę pu je w roz dzia le 6 (1104).

1226 W te jże Epi sto la co wy żej, roz dział 4, n. 2 (PL 151,529 B).
c Roz dział 7, nu mer 2: Jak wska zu je ru bry ka, z Glos sa Mi strza na 1 Kor 7,40 (PL

191,1600 C.D); czę ścio wo tyl ko w De cre tum Gra cja na, C. 30, za gad nie nie 1, roz dział 13
(1112) oraz w Sum ma sen ten tia rum, VII,21 (PL 176,172 C). Sło wa: „Gdy umrze mąż …
od bie rać” już w Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,44c -d; rkp „l”, karta
51c). – Nu mer 3: z Wal te ra, Sum ma sen ten tia rum, jak wy żej. – Nu mer 4: z te jże Sum ma
(172 D), gdzie mo że ja śniej szy jest wy kład Wal te ra: „Lecz trze ba wie dzieć, że to nie dzie je
się z wi ny dwu żeń stwa, lecz dla za cno ści sa kra men tu. Zac niej bo wiem speł nia urząd Chry -
stu sa bi skup, któ ry zwią za ny jest z je dy ną nie wia stą, jak z jed nym Ko ścio łem zwią za ny jest
Chry stus” (PL 176,172 D). Tam rów nież po wa ga So bo ru w nu me rze 5; tu jed nak wy kład
zda je się wła sny Mi strza. – Nu mer 6: Z Glos sa Lom bar da na 1 Kor 7,39 (PL 191,1600 A).

1227 De bo no vi du ita tis, roz dział 4, n. 6 (PL 40,433; CSEL 41,309n).
1228 Ta mże, roz dział 12, n. 15 (439n; 320n i 322).
1229 1 Kor 7,39.



od czu ciu wsty dli wo ści ludz kiej nie śmiem mó wić, by ile kroć ze chcą że ni li się,
ani z me go ser ca, po za po wa gą Pi sma, któ reś tam ma łżeń stwo po tę piać.”

[509] 3. Hie ro nim. To sa mo stwier dza Hie ro nim:1230 „Ja te raz swo bod -
nym gło sem wo łam, że w Ko ście le nie po tę pia się po wtór nie żo na te go, 
a na wet po raz trze ci żo na te go; i tak wol no pią te mu i szó ste mu, jak dru -
gie mu ma łżon ko wi się że nić.”

4. Apo stoł jed nak po wtór nie żo na tych wy klu cza od za szczy tu ka płań -
stwa.1231 – Lecz nie czy ni te go dla wa dy po wtór ne go ma łżeń stwa, a dla mocy
sa kra men tu, by by ła jed na jed ne go, tak jak je dy na je dy ne go.

5. To jed nak z Sy no du Ce za rej skie go 1232 zda je się wska zy wać, że po wtór -
ne ma łżeń stwo jest grze chem: „Ka pła no wi, rze cze, nie przy stoi uczto wać
na za ślu bi nach po wtór ne go ma łżon ka, bo sko ro po wtór nie żo na ty wy maga
po ku ty, co to bę dzie za ka płan, któ ry na ta kie za ślu bi ny mógł by dać zgodę?”
– Lecz mo żna to po jąć o tym, kto uwa ża się, że dy bał na pierw szą żo nę 
z po żą da nia dru giej. Al bo mó wi się to o zna ku sa kra men tu, któ ry w po -
wtór nie żo na tym nie jest za cho wa ny.

6. Am bro ży, Su per Epi sto lam ad Co rin thios. Am bro ży bo wiem po -
wia da,1233 że „tyl ko pierw sze ma łżeń stwo zo sta ło usta no wio ne przez Bo ga,
dru gie na to miast zo sta ło do pusz czo ne. I pierw sze ma łżeń stwo spra wu je
się wznio śle pod bło go sła wień stwem Bo żym, dru gie zaś na wet obec nie
pozba wio ne jest chwa ły.”

[510] DYS TYNK CJA XLIIId

Roz dział 1e (244).

1. O wa run ku zmar twych wsta nia i ja ko ści są du. Na ko niec trze ba
krót ko roz pra wiać o wa run ku zmar twych wsta nia i spo so bie po wsta ją cych
z mar twych, a ta kże o ja ko ści są du i mi ło sier dzia.
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1230 Epi sto la 43 (ad Pam ma chium), n. 18 (PL 22[1859]508; CSEL 54,383n).
1231 Zo bacz: 1 Tm 3,2: Ma te dy bi skup być nie na gan ny, mąż jed nej żo ny.
1232 To zna czy Sy no du Neo ce za rej skie go, roz dzia łu 7, w prze kła dzie Dio ni ze go Ma łe go,

Co dex ca no num ec c le sia sti co rum, ro dział 51 (PL 67,156 C; zo bacz ta kże PL 56,444 B); inny
i daw ny prze kład w I. Man si’ego: Con si lia, VI,1122 A.

1233 Am bro zja ster, na 1 Kor 7,10 (PL 17[1845]225 D; CSEL 81-II,90).
d Dys tynk cja 43-50. Wśród źró deł roz pra wy De no viss si mis (O rze czach osta tecz nych)

wy bi ja się Pro gno sti con fu tu ri sa ecu li Ju lia na, bi sku pa To le do (PL 96,453-524; CCL 115,17-
126). Zo bacz: N. Wic ki, Das „Pro gno sti con fu tu ri sa ecu li” Ju lia nus von To le do als Qu el -
len werk des Pe trus Lom bar dus, w Di vus Tho mas (Fr.) 31(1953)349-360. Zo bacz też
roz pra wę De no vis si mis szko ły An zel ma z La on, wyd.: O. Lot tin, w Psy cho lo gie et mo ra le
V,391-400; oraz pew ne za gad nie nia te jże szko ły, ta mże, 79 (n.92), 319-323; jak rów nież
Hugo na ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis II,16-18 (PL 176,579 C – 618 B); nam jed nak
nie wy da je się, że by te roz pra wy by ły źró dłem dla Mi strza.

e Roz dział 1. Nu mer 2-3: Po za sło wa mi Au gu sty na w En chi ri dion, po zo sta łe wy da ją
się za czerp nię te z dzie ła Hu go na De sa cra men tis, II,17,11 PL 176,600 D – 601 A); bar dziej
od le gle znaj du ją się w De ci vi ta te Dei, XX,20,1 (PL 41,687n; CSEL 40,475n; CCL 48,733n).



2. Au gu styn, En chi ri dion:1234 „Wszyst kim py ta niom, któ re zwy kły być
o tej rze czy po ru sza ne, uczy nić za dość nie zdo łam; w ża den jed nak spo sób
chrze ści ja nin nie po wi nien wąt pić, że zmar twych wsta nie cia ło wszyst kich,
któ rzy kol wiek uro dzi li się i uro dzą, oraz umar li i umrą.” – „Mó wi bo wiem
Iza jasz:1235 Żyć bę dą umar li i po bi ci po wsta ną. A Apo stoł:1236 Nie chce my,
Bra cia, że by ście w nie świa do mo ści by li co do tych, któ rzy za snę li, że by -
ście się nie smu ci li, jak ci in ni, któ rzy nie ma ją na dziei, mia no wi cie zmar -
twych wsta nia. Bo to wam po wia da my sło wem Pań skim,1237 że my, któ rzy
ży je my, któ rzy śmy po zo sta wie ni, nie uprze dzi my tych, któ rzy za snę li. 
Bo sam Bóg na znak i na głos Ar cha nio ła przy dźwię ku trą by Bo żej zstą -
pi z nie ba, i ci, co po mar li w Chry stu sie, po wsta ną pierw si. Po tem my,
któ rzy ży je my, któ rzy po zo sta wie ni je ste śmy, ra zem z ni mi po rwa ni
będzie my w ob ło ki na prze ciw Chry stu so wi w po wie trze, i tak za wsze 
z Pa nem bę dzie my.

3. Ty mi sło wa mi oznaj mio na jest i praw da zmar twych wsta nia i przy czy -
na oraz ko lej ność po wsta ją cych z mar twych.

[511] Roz dział 2 (245).

1. O dźwię ku trą by. Przy czy ną bo wiem po wsta nia umar łych bę dzie głos
trą by, któ ra sły sza na bę dzie przez wszyst kich pod czas przyj ścia sę dzie go, 
i któ rej mo cą zmar li zo sta ną zbu dze ni i wsta ną z grobów. – Dla te go
Prorok:1238 Da gło so wi swe mu głos mo cy, to zna czy skutek wskrze sze nia
umar łych.” A Jan Ewan ge li sta po wia da:1239 Przy cho dzi go dzi na, w któ rej
wszy scy, co są w gro bach, usły szą głos Sy na Bo że go: I wyj dą, któ rzy
dobrze czy ni li, na zmar ty chw sta nie ży wo ta; a któ rzy źle czy ni li, na zmar -
twych wsta nie są du.

2.f Je że li zaś py ta ją, czyj, al bo ja ki, jest ten głos, Apo stoł mó wi, że bę -
dzie ar cha nio ła,1240 to jest sa me go Chry stu sa, któ ry jest wo dzem ar cha -
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1234 Roz dział 84 (PL 40,272; CCL 46,95).
1235 Iz 26,19.
1236 1 Tes 4,13. Wy raz „zmar twych wsta nia” na koń cu z Glos sa in ter li ne aris do te go

urywka (u Mi ko ła ja z Li ry VI,111v, rkp „m” kar ta 140v), z Agu sty na, Ser mo 172, n. 1 (PL
38[1845]936).

1237 1 Tes 4,15-17.
1238 Ps 67,34; na stę pu je Glos sa or di na ria do te go uryw ka: „sku tek wskrze sze nia wszyst -

kich umar łych” (u Mi ko ła ja z Li ry, III,179c; rkp Lau rent. XVII.4, f. 85b), z Ka sjo do ra do tego
uryw ka (PL 70,475 B; CCL 97,602), gdzie i na stęp ny tekst Ja na.

1239 J 5,28-29.
f Roz dział 2, n. 2: Czyj bę dzie to głos, wy ło żo ne zo sta ło w Glos sa na 1 Tes 4,15 (PL

192,304 A). Że Chry stu sa, to po gląd Am bro zja stra, do te go uryw ka (PL 17[1845]450 B; CSEL
81-3,227); że anioła, lub aniołów, Haymona na Hbr 12,19 (PL 68,782 D) oraz Mistrza, do
tego uryw ka (PL 192,506 D). – Po wa ga Au gu sty na, już w Glos sa Mi strza na 1 Kor 15,52 (PL
191,1690 C; rkp „x” kar ta 114c; rkp „z” kar ta 68ver so), z Flo ru sa, do te go uryw ka (442);
bezimienny w Glossa ordinaria (u Mikołaja z Liry, VI,60a; rkp „l” karta 72b; rkp „m” karta 69c).

1240 1 Tes 4,15; wraz z Glossa ordinaria, tu: „albo siebie samego archanioła, albo aniołów”



niołów;1241 al bo głos bę dzie któ re goś, al bo wie lu anio łów. I on na zwa ny
jest trą bą 1242 bo bę dzie wy raź ny; a osta tecz ną,1243 po nie waż po niej in nej
nie bę dzie. – Au gu styn w księ dze: De gra tia No vi Te sta men ti. Ta trą -
ba, jak mó wi Au gu styn,1244 jest wo ła niem, o któ rym mo wa w Ewan ge lii:1245

O pół no cy roz le gło się wo ła nie: Oto ob lu bie niec idzie, wyjdź cie na prze -
ciw nie mu. Pod na zwą trą by poj mu je się ja kiś jaw ny i wznio sły znak, który
przez Apo sto ła zwa ny jest gło sem ar cha nio ła i trą bą Bo żą,1246 a w Ewan -
gelii 1247 zwa ny jest gło sem Sy na Bo że go oraz wo ła niem; co umar li usły szą
i po wsta ną.”

[512] Roz dział 3g (246).

O pół no cy. Mó wi się, że przyj dzie o pół no cy, jak po wia da Au gu styn,1248

nie dla go dzi ny cza su, lecz, po nie waż przyj dzie wte dy, gdy nie jest ocze ki -
wa ny. O pół no cy prze to, mia no wi cie „gdy bę dzie bar dzo ciem ne, to znaczy
ta jem ne, przyj dzie. Dzień bo wiem Pań ski, jak zło dziej w no cy, tak przyj -
dzie.1249 – Ka sjo dor, Su per Octo na rium. Mo żna słusz nie poj mo wać, że
przyj dzie o pół no cy, bo jak mó wi Ka sjo dor,1250 „o tym cza sie pier wo rod ne
Egip tu zo sta ły po bi te, kie dy ta kże ob lu bie niec ma przyjść.”

Roz dział 4h (427).

1. O księ gach, któ re wte dy bę dą otwar te. Na wie lu też miej scach 
pisa rze spie ra ją się,1251 że przyj ście Chry stu sa na zy wa ne jest dniem Pań -
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(u Mi ko ła ja z Li ry, VI,112a; rkp „l” kar ta 153c; rkp „m” kar ta 141a). Pierw szy wy kład jest
Am bro zja stra, do te go uryw ka: „sam bo wiem Chry stus Pan z wo li Oj ca jak by pierw szy anioł
Boga…” (PL 17(1845)450 B; CSEL 81-III,227; drugi wykład Haymona z Auxerre (PL 117,771 D).

1241 Zo bacz Joz 5,14: Je stem het ma nem woj ska Pań skie go.
1242 Glos sa or di na ria do 1 Tes 4,15: trą ba Bo ża: „głos, któ ry zwie się trą bą, po nie waż

wy raź ny” (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,112; rkp „l” kar ta 153c; rkp „m” kar ta 141a).
1243 1 Kor 15,52: na głos trą by osta tecz nej; gdzie Glos sa in ter li ne aris: „po któ rej nie

bę dzie in nej” (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,60rec to; rkp „l” kar ta 72rec to; rkp „m” kar ta 69ver so).
1244 To jest Epi sto la 140 (ad Ho no ra tum), roz dział 34, n. 78 (PL 33,573; CSEL 44,226n).
1245 Mt 25,6.
1246 1 Tes 4,15.
1247 J 5,28, jak wy żej w n. 1; oraz Mt 25,6.
g Pierw sza część z Flo ru sa, jak wy żej (442); owo Ka sjo do ra, już w Glos sa Mi strza do 

Ps 118,62 (PL 191,1075 A), z Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, III,266c;
bez i mien nie w rkp Lau rent XVII,4, kar ta 166d).

1248 Epi sto la 140, roz dział 34, n. 78: „Nie przyj dzie bo wiem wte dy, kie dy jest ocze ki wa -
ny, lecz o pół no cy, gdy bę dzie bar dzo ciem ne, to zna czy ta jem ne, czy przyj dzie” (PL 33,573;
CSEL 44,226).

1249 1 Tes 5,2.
1250 Expo si tio In Psal mum 118,62 (PL 70,856 B -C; CCL 98,1084).
h Rozdział 4, numer 1: Częściowo oparty na Prognosticon Juliana, III,36 (PL 96,514 C;

CCL 115,109) gdzie ta kże (514 A; 109n) po wa ga Au gu sty na w n. 2.
1251 Po za Ju lia nem (jak ni żej), zo bacz: Glos sa in ter li ne aris na 1 Tes 5,2: Dzień Pań ski

jak zło dziej: „Nie dla po ry dnia, lecz po nie waż wte dy wszyst ko otwar te” (u Mi ko ła ja z Li ry,



skim1252 nie dla ja ko ści cza su, lecz rze czy, bo wte dy my śli i ra dy ka żde go 
z osob na sta ną się jaw ne. Stąd u Da nie la:1253 Sta ro wiecz ny usiadł, i księ gi
otwo rzo no. Księ ga mi są su mie nia ka żde go z osob na, któ re wte dy zo sta ną
in nym otwar te; a wte dy speł ni się:1254 Nie ma nic skry te go, co by od kry te
być nie mia ło. Gdy przyj dzie bo wiem naj wy ższy Sę dzia, nie tyl ko ciem no -
ści po wie trza bę dą roz ja śnio ne, lecz ta kże skry to ści serc uka za ne.1255

[513] 2. [Au gu styn:]1256 „Mo cą prze to Bo żą sta nie się, że ka żde mu
przywo ła ne zo sta ną na pa mięć wszyst kie je go czy ny, al bo do bre, al bo złe,
i wej rze niem du cha z prze dziw ną pręd ko ścią ro ze zna ne, by su mie nie czło -
wie ka oska rży ło lub uspra wie dli wi ło” i wo bec nie go ja ko świad ka zo stał
zba wio ny al bo po tę pio ny.

Roz dział 5i (248).

1. O pa mię ci wy bra nych, czy za cho wa wte dy uprzed nie zło. Tu pyta
się, czy wy bra ni bę dą wte dy mie li pa mięć uprzed nie go zła, tak jak do bra.

2. Nie któ re po wa gi zda ją się prze ka zy wać, że do brzy nie bę dą mie li
pamię ci uprzed nie go zła, to jest grze chów, al bo mę czar ni. Mó wi bo wiem
Iza jasz:1257 Ja two rzę nie bio sa no we i zie mię no wą, a nie bę dą w pa mię ci
rze czy pierw sze, ani nie przyj dą na myśl, ale się bę dzie cie ra do wać na
wie ki. – Rów nież:1258 Za po mnia ne są pierw sze uci ski i za kry te są od oczu
na szych. – Hie ro nim. Wy kła da jąc to o przy szło ści, Hie ro nim rze cze:1259

„W za po mnie nie pój dą uprzed nie zła, bo mo że w przy szło ści pa mięć wcze -
śniej sze go po stę po wa nia cał ko wi cie zo sta nie usu nię ta, a na stą pią do bra
wiecz ne, by nie by ło jej czę ścią pa mię tać zła po przed nie go uci sku.”

3. Lecz te i tym po dob ne mo żna poj mo wać tak, by nie wy klu cza ły pa -
mię ci uprzed nie go zła, lecz usu wa ły z niej przy krość i uj mę. Bo pa mięć ich
nie bę dzie smu ci ła Świę tych, ani ich szczę śli wo ści nie zmro czy, lecz
wdzięcz niej szy mi Bo gu uczy ni. – Grze gorz. Stąd Grze gorz mó wi o Psal mie
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VI,112ver so; rkp „l” kar ta 153ver so; rkp „m” kar ta 141ver so); co po wta rza Mistrz do te go
uryw ka (PL 192,306 A).

1252 Zo bacz ta kże Jo el 2,1: Bo przy cho dzi dzień Pań ski; 2,11: Al bo wiem wiel ki dzień
Pań ski i strasz ny bar dzo.

1253 Dn 7,9-10; Ap 20,12.
1254 Mt 10,26.
1255 Zobacz 1 Kor 4,5: Pan... oświeci rzeczy ukryte w ciemnościach i objawi zamysły serc.
1256 Au gu styn (bez ru bry ki), De ci vi ta te Dei, XX, roz dział 14 (PL 41,680; CSEL 40-II,462;

CCL 48,724).
i Za gad nie nie na su wa ją, jak się zda je, sło wa Au gu sty na, De ci vi ta te Dei, XXII,30, n. 4

(PL 41,803; CSEL 40,667; CCL 48,864), któ re znaj du ją się u Ju lia na, Księ ga III,57 (PL 96,522
D – 523 A; CCL 115,123); roz trzą sa się zaś i roz strzy ga sło wem Grze go rza, z po mo cą Glossa
do Psal mu 88,2 (PL 191,818 D – 819 A), z Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja 
z Li ry, III,218rec to; rkp Lau rent. 4, kar ta 118b).

1257 Iz 65,17-18.
1258 Iz 65,16.
1259 In Isa iam 65,16 (PL 24[1845]644 A -B; CCL 73 A,759n).



88:1260 „Ja kim spo so bem zmi ło wa nia na wie ki wy śpie wu je, kto nie pa mięta
nę dzy? Ja kim zaś spo so bem peł na szczę śli wość, je że li du szę do ty ka pa mięć
wi ny? Lecz czę sto we se li wspo mi na my smut ki, [514] a zdro wi wspo mi na -
my bo le ści bez bó lu i stąd je ste śmy bar dziej we se li i wdzięcz ni.” – Z te go
wy ni ka, że je śli Świę ci bę dą w przy szło ści mie li pa mięć uprzed nie go zła,
nie bę dzie im to na ka rę, al bo uj mę chwa ły, lecz na dzięk czy nie nie.

4. Je że li zaś py ta się, czy grze chy, któ re tu po peł ni li wy bra ni, wte dy doj -
dą do wia do mo ści wszyst kich, tak jak zło po tę pio nych bę dzie wszyst kim
zna ne, nie czy ta łem te go wy raź nie w Pi śmie. Dla te go mo żna ro zum nie
sądzić, że grze chy tu przez po ku tę za kry te i zgła dzo ne, tam rów nież bę dą
ukry te przed in ny mi; po zo sta łe zaś wszyst kim wy ja wio ne.

Roz dział 6k (249).

1. O tych, któ rzy znaj dą się ży wi. – Au gu styn, De ci vi ta te Dei:
„Zwykło się py tać,1261 czy ci, któ rych ży wych znaj dzie Chry stus, zgo ła ni dy
nie umrą, czy w tej chwi li cza su, w któ rej bę dą po rwa ni na prze ciw Chry -
stu sa, z prze dziw ną pręd ko ścią przej dą do nie śmier tel no ści. Nie na le ży
bowiem mó wić, że nie mo że być, by przez prze stwo rza nie sie ni w gó rę, 
w tym wła śnie cza sie i umar li i odży li.”

2. „Do te go zaś poj mo wa nia, w któ rym by śmy my śle li, że oni w krót kim
cza sie i śmier ci do zna ją i nie śmier tel ność otrzy ma ją, Apo stoł zda je się nas
przy na glać, gdzie mó wi:1262 W Chry stu sie wszy scy oży wie ni bę dą; a gdzie
in dziej:1263 To co ty sie jesz, nie na bie ra ży cia, je śli pier wej nie ob umrze.”
„Dla cze go zaś wy da je się nam nie wia ry god ne, że owo mnó stwo ciał w prze -
stwo rzach ja kimś spo so bem jest za sie wa ne, i tam na tych miast nie śmier tel -
nie i nie ska zi tel nie odży wa, gdy wie rzy my, że w mgnie niu oka 1264 do ko na
się zmar twych wsta nie i do człon ków ma ją cych żyć bez koń ca, z tak wiel ką
szyb ko ścią po wró ci proch zwłok naj star szych?”
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1260 W rze czy wi sto ści: Mo ra lia, IV, roz dział 36, n. 72 (PL 75,678 B -C).
k Nu me ry 1-2: Z Glos sa Mi strza na 1 Tes 4,16 (PL 192,304 C – 305 A), któ ry wszyst ko

wziął z Flo ru sa do te go uryw ka (681); nie któ re znaj du ją się już czę ścio wo w Glos sa na 
1 Kor 15,51 (PL 191,1690 B). – Nu mer 3: Pierw sza część w tej sa mej Glos sa na 1 Tes 4,16
(304 C); wzię ta z Flo ru sa (688), gdzie jest ru bry ko wa na: Ex li bro ad Dul ci tium, to jest De
octo Dul ci tii qu aestio ni bus, za gad nie nie 3, n. 3 (PL 40,159; CCL 44A,276); gdzie Au gu styn
przed kła da swo je sło wa w Epi sto la ad Mer ca to rem, jak za zna czo no wy żej. Co na stę pu je
za czerp nię te jest z Glos sa na 1 Kor 15,51 (PL 191, 1690 B), z Flo ru sa do te go uryw ka (440).
– Nu me ry 4-5: z Glos sa na 1 Tes 4,16 (PL 192,304 C). Lecz nu mer 5 za wie ra za gad kę, ja ko
że w Glossa słowa przypisane tu Hieronimowi, słusznie przyznane są Augustynowi, Epistola
ad Dul ci tium, jak wy żej w nu me rze 3, n. 2 (PL 40,159; CCL 44A,276).

1261 Księ ga XX, roz dział 20, n. 2-3 (PL 41,688n; CSEL 40-II,476nn; CCL 48,734n).
1262 1 Kor 15,22.
1263 1 Kor 15,36.
1264 1 Kor 15,52.



3. „Lecz chciałbym1265 o tym raczej posłuchać bardziej uczonych.” „Jeżeli
więc,1266 że Świę ci, [515] któ rzy znaj dą się ży ją cy, gdy Chry stus przyj dzie,
i zo sta ną po rwa ni mu na prze ciw, wie rzy my, iż w tym po rwa niu wyj dą z ciał
śmier tel nych, i do nich nie śmier tel nych za raz wró cą, nie do zna my żad nych
trud no ści w sło wach Apo sto ła”, ogól nie bio rąc to, co jest po wie dzia ne:1267

Wszyscy bowiem zmartwychwstaniemy, mianowicie tak dobrzy jak źli, lecz
nie wszyscy będziemy odmienieni, mianowicie w uroczystość zmar twych -
wsta nia.1268

4. Am bro ży. O tym ta kże Am bro ży po wia da:1269 „w sa mym po rwa niu
tych, któ rzy znaj dą się ży wi, bę dzie śmierć i zmar twych wsta nie, by du sza
jak by przez sen wy szedł szy z cia ła, od da na mu by ła w jed nej chwi li.”

5. Hie ro nim. Od wrot nie zaś zda je się świad czyć Hie ro nim, pi sząc do
Mar ce li,1270 że „nie któ rzy na koń cu świa ta, gdy przyj dzie Chry stus, nie umrą,
lecz zna le zie ni ży wi, na gle zo sta ną zmie nie ni w nie śmier tel ność.” – Któ re
z tych jest praw dziw sze, nie do ludz kie go są du na le ży roz strzy gać.

Roz dział 7l (250).

1. Jakim sposobem pojmuje się Chrystusa, sędziego żywych i umar-
łych. Do te go zaś na le ży do rzu cić, że dwo ja ko poj mu je się po wie dze nie:
Chry stus bę dzie są - [516] dził ży wych i umar łych.1271 Al bo bo wiem ży wi
poj mo wa ni są ci, któ rzy pod czas je go przyj ścia zna le zie ni zo sta ną ży wi, cho -
ciaż w po rwa niu umrą; a umar li, któ rzy przed tem ode szli. Al bo ży wi 
i umar li poj mo wa ni są spra wie dli wi i nie spra wie dli wi.
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1265 Au gu styn, Epi sto la 193 (ad Mer ca to rem), roz dział 4, n. 10 (PL 33,873; CSEL 57,173).
1266 Au gu styn, De ci vi ta te Dei, XX, roz dział 20, n. 3 (PL 41,689; CSEL 40-II,477; CCL

48,755).
1267 1 Kor 15,51; oraz Glos sa in ter li ne aris: „tak do brzy, jak źli” (u Mi ko ła ja z Li ry,

VI,60rec to; rkp „l” kar ta 72rec to; rkp „m” kar ta 69rec to) od Hay mo na z Au xer re do te go
uryw ka (PL 117,602 C -D).

1268 Tej glo sy nie zna leź li śmy.
1269 To zna czy Am bro zja ster na 1 Kor 15,53 a co do ostat niej czę ści na 1 Tes 4,16 (PL

17[1845]271 C, 450 C -D; CSEL 81-II,185 oraz 81-III,228).
1270 Epi sto la 59, n. 3 (PL 22[1859]271 C, 450 C -D; CSEL 54,543n), co do zna cze nia; lecz

sło wa przy to czo ne są Au gu sty na, Epi sto la 193 (ad Mer ca to rem), roz dział 4, n. 9: „(Apostoł)
zda je się twier dzić, że nie któ rzy na koń cu świa ta, gdy Pan na dej dzie… nie umrą, lecz zna -
le zie ni ży wi w tę nie śmier tel ność… za raz zo sta ną prze mie nie ni” (PL 33,872; CSEL 57,173).

l Roz dział 7, n.1: Na uka jest Au gu sty na, w En chi ri dion, roz dział 55 (PL 40,258; CCL
46,79); lecz do kład niej za po śred nic twem Glos sa na 2 Tm 4,1 (PL 192,378 C). Zo bacz:
Julian, Pro gno sti con III,16 (PL 96,504 A -B; CCL 115,92).

1271 2 Tm 4,1: Któ ry bę dzie są dził ży wych i umar łych; dwo ja ki wy kład tu przed ło żo ny
za war ty jest w Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: „Któ rzy ży wi zna le zie ni bę dą”, oraz
„któ rzy po zo sta ną, al bo spra wie dli wi, al bo nie spra wie dli wi” (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,126ver -
so; rkp „l” kar ta 176ver so; rkp „m” kar ta 158ver so), z Au gu sty na, En chi ri dion, roz dział 55
(PL 40,258; CCL 46,79).



2. Ja kim spo so bem wszy scy nie ska zi tel ni. Sko ro dzię ki po wy ższym
mo żna wie rzyć, że wszy scy zmar twych wsta ną, trze ba też wie rzyć, że wszyscy
zmar twych wsta ną nie ska zi tel ni,1272 ale nie nie cier pię tli wi, po nie waż bę dą
do zna wać śmier ci wiecz nej, lecz „bez umniej sze nia licz by człon ków”: będą
mie li wszyst kie człon ki ludz kiej na tu ry, jed nak chwa łą i ce chą nie cier pię -
tli wo ści nie przy odzia ni.

DYS TYNK CJA XLIV

Roz dział 1m (251).

1. O wie ku i wzro ście zmar twych wsta łych. Nie któ rzy zaś zwy kli za -
sta na wiać się i py tać, czy wszy scy zmar twych wsta ną w tym sa mym wie ku 
i wzro ście cia ła.

2. Nie któ rzy my śle li, że wszy scy zmar twych wsta ną we dług mia ry wie ku
i wzro stu Chry stu sa, dla te go, że Apo stoł mó wi:1273 Do pó ki się wszy scy nie
zej dzie my ja ko mąż do sko na ły, w mie rze peł ne go wzro stu doj rza ło ści
Chry stu so wej. – Lecz ty mi sło wa mi zmar twych wsta łym przy zna ny jest ten
sam wiek, a nie wzrost. – Hay mon:1274 „Wszy scy bo wiem zmar twych wsta -
ną w tym sa mym wie ku, w któ rym Chry stus [517] umarł i zmar twych wstał,
ja kie go kol wiek wie ku by li by umar li.” Po wie dział zaś mąż, nie że by roz ró ż-
niać płeć, lecz by ozna czyć do sko na łość sił, któ rą wte dy mieć bę dą.1275 Lecz
nie wszy scy otrzy ma ją ten sam wzrost cia ła.

3. Au gu styn w księ dze De ci vi ta te Dei. Dla te go Au gu styn:1276

„Nie mó wi w mie rze cia ła, al bo po sta wy, lecz doj rza ło ści, po nie waż ka żdy
otrzy ma swo ją mia rę cia ła, któ rą al bo miał w mło do ści, na wet je że li umarł
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1272 1 Kor 15,52: Umar li po wsta ną nie ska że ni, gdzie Glos sa in ter li ne aris: „bez umniej -
sze nia człon ków” (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,60rec to; rkp „l” kar ta 71rec to; rkp „m” kar ta 69ver -
so), z Hay mo na do te go uryw ka (PL 117,603 B). Zo bacz ta kże Am bro zja stra do te go uryw ka:
„to jest bę dą nie śmier tel ni, jed nak cier pię tli wi” (PL 17[1845]271 C; CSEL 81-II,185).

m Roz dział 1, n. 1: Ru bry ka i za gad nie nie od no szą się do Ju lia na, III,20 (505 B; 94). –
Nu mer 2: Pierw szy po gląd jest z Glos sa or di na ria, na Ef 4,13 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,201c;
rkp „l” kar ta 120c; rkp „m” kar ta 113c). Wszyst ko in ne, z po mo cą Flo ru sa (585), z Glos sa
Mi strza do te go uryw ka (PL 192,201 C -D); skąd i nu mer 3, któ ry jest już, przy naj mniej 
w czę ści, w Glos sa or di na ria (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,94a; rkp „l” kar ta 120d; rkp „m” kar ta
113ver so, w trze ciej ko lum nie).

1273 Ef 4,13.
1274 Hay mo z Au xer re, na Ef 4,13: „Nie któ rzy poj mu ją w ten spo sób, że … wszy scy w tym

sa mym wie ku zmar twych wsta ną, w któ rym Chry stus zmar twych wstał, ja kie go kol wiek by
nawet wie ku by li… Jed nak to jest lep sze, ni żby ina czej poj mo wa no” (PL 117,720 C -D).  

1275 Glos sa in ter li ne aris na Ef 4,13: „Nie płcią, lecz do sko na ło ścią mo cy” (u Mi ko ła ja 
z Li ry, VI,94 rec to; rkp „l” kar ta 94 rec to; rkp „m” kar ta 113 ver so).

1276 Księ ga XXII, roz dział 15 (PL 41,777n; CSEL 40-II,623n; CCL 48,834).



star cem; al bo miał mieć, je że li umarł wcze śniej. Wiek zaś bę dzie ten, do
któ re go do szedł Chry stus, mia no wi cie mło dzień czy, jak oko ło trzy dzie stu
lat.” Trzy dzie ści bo wiem dwa la ta i trzy mie sią ce wy no sił wiek Chry stu sa,
w któ rym umarł i zmar twych wstał. „Nie wol no bo wiem mó wić, że w zmar -
twych wsta niu przy pad nie cia łu wiel kość, któ rej tu nie mia ło, ani dłu żej
żyjąc nie mia ło mieć; a więk sze cia ła nie bę dą zmniej sza ne na wzór cia ła
Pań skie go. Prze pa dło by bo wiem wie le z tych ciał, pod czas gdy nie zgi nie
na wet włos, jak mó wi Pan:1277 Włos z gło wy wa szej nie zgi nie.

Roz dział 2n (252).

1. Że zmar twych wsta nie co kol wiek by ło z sub stan cji i na tu ry ciała,
cho ciaż nie w tej sa mej czę ści cia ła. – Au gu styn w En chi ri dion: „Nie
gi nie bo wiem Bo gu ziem skie two rzy wo, z któ re go stwa rza ne jest cia ło
śmier tel nych; lecz w ja ki kol wiek proch czy po piół by się ob ró ci ło, w ja kie
wia try i po wie wy by uszło, w ja ką kol wiek sub stan cję in nych ciał, lub w sa -
me pier wiast ki by się ob ró ci ło, w któ rych kol wiek zwie rząt, na wet lu dzi,
pokarm i cia ło się zmie ni ło, do tej du szy w jed nej chwi li po wra ca, któ ra 
je pier wot nie oży wia ła, by czło wiek za ist niał, rósł, żył.”

[518] 2. „To więc ziem skie two rzy wo,1278 któ re z odej ściem du szy sta je
się zwło ka mi, nie tak w zmar twych wsta niu bę dzie przy wró co ne, że to co
od pa da i prze mie nia się w co raz to in ne ro dza je rze czy, cho ciaż po wra ca
do cia ła, z któ re go od pa dło, mu si po wró cić do tych sa mych też czę ści ciała,
w któ rych by ło. Ina czej, je że li do wło sów wró ci to, co za bra ło tak czę ste
strzy że nie, je że li do pa znok ci to, co ty le kroć za bra ło ob ci na nie, zby tecz ne
i nie od po wied nie znie kształ ce nie spo tka my ślą cych o zmar twych wsta niu
cia ła, i dla te go nie wie rzą cych.”

3. Od po wied nie po do bień stwo na przy kła dzie po są gu. „Lecz jak gdy
po sąg,1279 z ja kie go kol wiek roz pusz czal ne go me ta lu, zo sta nie sto pio ny 
w ogniu, al bo star ty na proch, al bo zmie sza ny w bry łę, i rzeź biarz ze chciał -
by go znów od two rzyć z je go two rzy wa i ilo ści, nie mia ło by zna cze nia dla
je go ca ło ści, któ ra część two rzy wa, któ re mu człon ko wi po są gu zo sta ła by
zwró co na, by le jed nak od two rzo na otrzy ma ła wszyst ko co ją sta no wi ło: 
tak Bóg, prze dziw ny i nie wy po wie dzia ny rzeź biarz, ze wszyst kie go, czym
na sze cia ło by ło, z prze dziw ną pręd ko ścią je przy wró ci; i nie bę dzie 
mia ło zna cze nia dla je go przy wró ce nia, czy wło sy po wró cą do wło sów 
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1277 Łk 21,18.
n Roz dział 2; roz dział 3, n. 1; oraz roz dział 4: Idąc za przy kła dem Ju lia na, Pro gno sticon

III, roz dzia ły 29, 31, 22 i 32 (PL 96,510, 512, 506, 515; CCL 115,103, 105, 96, 106n) Mistrz
od no si się do sa me go En chi ri dion Au gu sty na; te sa me roz dzia ły są u Hu go na, De sacra -
men tis, II,14, roz dzia ły 15 i 17 (PL 176,603n), lecz ich wpływ nie jest pew ny.

1278 Ta mże, roz dział 89 (273; 97).
1279 Ta mże.



a pa znokcie do pa znok ci, czy co kol wiek z nich zgi nę ło, zmie nia się w cia -
ło i in nym czę ściom cia ła się przy wra ca, pod nad zo rem opatrz no ści Rzeź -
bia rza, by nie sta ło się nic nie sto sow ne go.” „Ni cze go bo wiem nie od -
po wied nie go tam nie bę dzie,1280 lecz co kol wiek bę dzie, bę dzie od po wied -
nie; bo nie za ist nie je, je że li nie bę dzie od po wied nie.”

Roz dział 3 (253).

1. Że świę ci zmar twych wsta ną bez żad nych znie kształ ceń. – Au gu -
styn w tym sa mym. To zaś na le ży poj mo wać o cia łach świę tych, o których
następnie dodaje:1281 „Zmartwychwstaną więc ciała świętych bez żadnej wady,
bez żad ne go znie kształ ce nia, tak jak bez żad ne go ze psu cia, ob cią że nia,
trud no ści: bę dzie w nich ła twość tak wiel ka, jak wiel ka bę dzie szczę śli wość.
Dla te go też na zwa ne zo sta ły du cho we,1282 cho ciaż bez wąt pie nia bę dą cia -
ła mi, nie du cha mi.”

2. Usta le nie. Z te go wy ni ka, że je den bę dzie wiek wszyst kich z mar -
twych wsta ją cych, mia no wi cie mło dzień czy; wzrost zaś ró żny, mia no wi cie
„ja ki ka żdy [519] miał w mło dzień czym wie ku,1283 al bo miał mieć, je śli
umarł wcze śniej.” – A z sub stan cji, z któ rej cia ło czło wie ka jest stwa rza ne,
nic nie za gi nie, lecz przez ze bra nie wszyst kich czą stek, przed tem roz pro -
szo nych, przy wró co na zo sta nie na tu ral na sub stan cja cia ła. A cia ła świę tych
zmar twych wsta ną bez żad nej wa dy, ja śnie ją ce jak słoń ce,1284 po usu nię ciu
wszyst kich znie kształ ceń ja kie tu mia ły.

Roz dział 4 (254).

Czy źli bę dą wte dy mie li znie kszta ce nia, któ re mie li tu taj. O po tę -
pio nych zaś zwy kło się py tać, czy zmar twych wsta ną z ty mi znie kształ ce nia -
mi, któ re mie li tu taj. – Au gu styn w En chi ri dion. Te go zaś Au gu styn nie
twier dzi, lecz po zo sta wia wąt pli we, tak mó wiąc:1285 „Ci, któ rych Chry stus
nie wy zwa la z tej bry ły za tra ce nia, któ ra zo sta ła zro bio na przez Ada ma,
wpraw dzie też, ka żdy ze swo im cia łem, z mar twych wsta ną, lecz by z dia -
błem i je go anio ła mi by li ka ra ni. Czy zaś oni po wsta ną z wa da mi i znie -
kształ ce nia mi swych ciał, któ re w nich mie li, po co tru dzić się ba da jąc? Nie
po wi nien bo wiem mę czyć nas nie pew ny wy gląd, al bo pięk no tych, któ rych
pew ne jest i wiecz ne po tę pie nie.” – Oto nie okre śla, czy bę dą wte dy mie li
znie kształ ce nia, któ re tu mia ły cia ła po tę pio nych.
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1280 Roz dział 90 (274; 97).
1281 Roz dział 91 (274; 98).
1282 Zo bacz 1 Kor 15,44: Sie je się cia ło zwie rzę ce, a po wsta je du cho we.
1283 Sło wa są Au gu sty na, jak wy żej, roz dział 1, n. 3.
1284 Zo bacz Mt 13,43: Wte dy spra wie dli wi świe cić bę dą jak słoń ce.
1285 Roz dział 92 (PL 40,274n; CCL 46,98).



Roz dział 5o (255).

Że nie zo sta ną po chło nię te cia ła, któ re wte dy bę dą pło nę ły. Je że li
zaś py ta się o cia ła złych, ja kim spo so bem bę dą pło nę ły ogniem, a nie będą
po chła nia ne, Au gu styn ró żny mi przy kła da mi wy ka zu je,1286 że pło ną wiecz -
nym ogniem i nie są po chła nia ne tym spa la niem: tak jak „duch,1287 któ rego
obec no ścią cia ło ży je i mo że cier pieć ból, a nie mo że umrzeć.To bo wiem
wtedy będzie również w ciałach potępieńców, co obecnie wiemy, że jest we
wszyst kich du szach.”

[520] Roz dział 6p (256).

1. Czy de mo ny pa lo ne są cie le snym ogniem. Zwy kło się ta kże py tać,
czy de mo ny pło ną cie le snym ogniem. – Au gu styn, Su per Ge ne sim. Od -
po wia da jąc na to Au gu styn rze cze:1288 „Dla cze go nie po wie my, że cho ciaż
dziw ny mi, to jed nak praw dzi wy mi spo so ba mi, ta kże bez cie le sne du chy mo -
gą być drę czo ne ka rą cie le sne go ognia; je że li du chy lu dzi, ta kże te bez cie -
le sne, i te raz mo gły być za mknię te w cie le snych człon kach, i wte dy bę dą
mo gły być oko wa mi swo ich ciał nie roz wią zal nie skrę po wa ne?” – „To pie -
kło, któ re na zwa ne zo sta ło je zio ro ognia i siar ki,1289 bę dzie ogniem cie le -
snym, i bę dzie drę czy ło cia ła po tę pio nych, lu dzi i de mo nów, lecz rze tel ne
lu dzi, a po wietrz ne de mo nów. Je den bo wiem bę dzie ogień dla obu, jak
po wia da Praw da.”1290

2. Ja ki, al bo gdzie, jest ten ogień. – Au gu styn. Je że li py ta się o ten
ogień, ja ki al bo gdzie jest, Au gu styn tak od po wia da:1291 „Ja ki jest ogień
wiecz ny, al bo w któ rej czę ści świa ta lub rze czy, są dzę, że ża den czło wiek
nie wie, chy ba mo że ko mu Duch Bo ży uka zał.”

Roz dział 7 (257).

1. Czy du sze bez ciał czu ją ogień cie le sny. Sko ro zaś wia do mo, 
że du sze bę dą drę czo ne ogniem ma te rial nym w cia łach, zwy kło się py tać,
czy na ra zie, przed od zy ska niem ciał, du sze zmar łych po tę pio nych bę dą
palo ne ogniem ma te rial nym.
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o Roz dział 5: Z Ju lia na, III,40 (PL 96,516 B -C; CCL 115,112.
1286 De ci vi ta te Dei, XXI, roz dzia ły 2-5 (PL 41,709-716; CSEL 40-II,513-523; CCL 

48,759-766).
1287 Ta mże, roz dział 3, n. 2 (711; 515; 760).
p Roz dział 6, n. 1: ta mże, roz dział 41 (516 C – 517 A; 112n). – Nu mer 2: ta mże, roz -

dział 43 (517 C; 114).
1288 Bez wzglę du na ru bry kę, cho dzi o De ci vi ta te Dei, ta mże, roz dział 10, n. 1-2 (724;

537n; 776).
1289 Zo bacz: Ap 20,9.
1290 Zo bacz Mt 25,41: Idź cie ode mnie prze klę ci w ogień wiecz ny, któ ry zgo to wa ny jest

dia błu i anio łom je go.
1291 De ci vi ta te Dei, XX, roz dział 16 (682; 465; 726).



2. O tym Ju lian, Bi skup Ko ścio ła To le dań skie go, idąc za wy po wie dzia -
mi Grze go rza, tak na pi sał:1292 „Je że li bez cie le sny duch ży we go czło wie ka
trzy ma ny jest w cie le, dla cze go po śmier ci cie le snym ta kże ogniem nie byłby
trzy ma ny? [521] Mó wi my zaś, że duch trzy ma ny jest przez ogień, że by 
w mę czar ni ognia był wi dząc i czu jąc. Że zaś nie tyl ko wi dząc, lecz ta kże
od czu wa jąc, du sza cier pi mę czar nię ognia, wy ni ka z Ewan ge lii, gdzie gło -
sem Praw dy zmar ły bo gacz na zwa ny je st1293 po grze ba ny w pie kle. Du sza
jego oznaj mia, że trzy ma na jest w ogniu, gdy pro si Abra ha ma mó wiąc:1294

Po ślij Ła za rza, aby umo czyw szy ko niec pal ca swe go w wo dzie, ochło dził
ję zyk mój, bo cier pię mę ki w tym pło mie niu. Sko ro więc Praw da mó wi, 
że grzesz ny bo gacz jest po tę pio ny w pło mie niach, któż mą dry za prze czy,
że du sze po tę pio nych trzy ma ne są w pło mie niach?” – Au gu styn, Su per
Genesim. Zwłaszcza gdy Augustyn uczy, że dusza ma podobieństwo ciała,1295

tak mó wiąc: „Kto nie chce przy znać, że du sza mo że mieć po do bień stwo do
cia ła, a zgo ła cie le snych człon ków, mo że prze czyć, że to dusza jest, któ ra
w snach widzi, że albo chodzi, albo siedzi, albo tu i tam krokiem, albo nawet
lo tem jest nie sio na. To nie dzie je się bez ja kie goś po do bień stwa do cia ła.
Stąd, je że li ma to po do bień stwo ta kże w pie kle, nie cie le sne, ale po dob ne
do cia ła, tak rów nież wi dzi się, że jest w miej scach nie cie le snych, lecz po -
dob nych do cie le snych, czy to w wiecz nym od po czyn ku, czy to w bó lach.”

3. „Ta kże w pi smach Ka sja na czy ta się,1296 że nie są bez czyn ne, ani
nieczu łe, sko ro ów bo gacz w pie kle wo ła, że drę czy go pło mień.1297 Stąd
do wo dzi się, że du sze zmar łych nie tyl ko nie są po zba wio ne swych zmy -
słów, lecz i nie brak im tych uczuć, mia no wi cie: na dziei, smut ku, ra do ści
oraz lęku, i z te go co dla nich za cho wa ne jest na tym są dzie po wszech nym,
już za czy na ją coś od czu wać. 

Roz dział 8r (258).

1. O po ro nio nych pło dach i po twor kach. To ta kże trze ba zba dać, czy
po ro nio ne pło dy i po twor ki zmar twyw sta ną i ja kie.

[522] 2. Au gu styn w En chi ri dion: O tym Au gu styn tak mó wi:1298 „Za-
cho dzi py ta nie o po ro nio ne pło dy, któ re już się w ło nach ma tek uro dzi ły,
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1292 Pro gno sti con fu tu ri sa ecu li, II, roz dział 17 (PL 96, 482 B -C; CCL 115,54), przy ta -
czając sło wa Grze go rza, Dia lo gi, IV, roz dział 29 (PL 77,365 D oraz 368 A -B).

1293 Zo bacz: Łk 16,22.
1294 Łk 16,24.
1295 Księ ga XII, roz dział 33, n. 62 (PL 34,481; CSEL 28-I,428).
1296 Ju lian, ta mże, roz dział 15 (PL 96,481 A -B; CCL 115,52); z Ja na Ka sja na Con la tio nes,

kon fe ren cja I, roz dział 14 (PL 49,500-503 B; CSEL 13,22nn).
1297 Łk 16.24.
r Wpływ Ju lia na, III, roz dzia ły 27-28 (PL 96,509 C – 510 B; CCL 115,100-102) jak 

wyni ka z ru bryk Mi strza; sło wa zaś Au gu sty na czer pa ne są z ory gi na łu.
1298 Roz dział 85 (PL 40,272; CCL 46,95).



lecz nie tak, by już mo gły być od ro dzo ne. Je że li bo wiem po wie my, że zmar -
twych wsta ną, o tych któ re zo sta ły już ufor mo wa ne, mo żna ja koś wy trzy -
mać co się mó wi; nie fo rem ne zaś, któż ła twiej nie po my śli, że gi ną, jak
na sie nie, któ re nie zo sta ło po czę te?” – Uwa ga! Tro skli wie bo wiem między
uczo ny mi mo że być ba da ne i roz trzą sa ne,1299 kie dy czło wiek za czy na żyć w
ło nie, czy jest ja kieś ży cie ta jem ne, któ re jesz cze nie prze ja wia się ru cha mi
ży ją ce go. Zbyt nią bo wiem czel no ścią wy da je się prze czyć, że ży ły, pło dy,
któ re dla te go się roz człon ko wu je, aby je z łon ko biet brze mien nych usu -
nąć, że by ta kże ma tek nie za bi ły, gdy by mar twe tam zo sta wia no. Sko ro zaś
czło wiek za czy na żyć, dla te go za iste mo że też umrzeć. Zmar ły zaś, gdzie -
kol wie śmierć mo gła by mu się zda rzyć, ja kim spo so bem nie na le ży do zmar -
twych wsta nia, nie mo gę zna leźć.”

3. Tu o po twor kach. „Bo i po twor ki,1300 któ re ro dzą się i ży ją, cho ciaż
pręd ko umie ra ją, al bo prze czy się, że zmar twych wsta ją, al bo trze ba wie -
rzyć, że tak zmar twych wsta ną, lecz ra czej z na pro sto wa ną i po pra wio ną na -
tu rą. – (O dwu czło no wych). Nie myśl my bo wiem, że by ten dwu czło no wy,
o któ rym świe żo uro dzo nym na Wscho dzie do nie śli bra cia naj wier niej si,
któ rzy go wi dzie li, a świę ty Hie ro nim opi sa ne go zo sta wił,1301 zmar twych -
wsta nie ja ko je den czło wiek po dwój ny, a nie ra czej ja ko dwaj, co za ist nia -
ło by, gdy by uro dzi li się bliź nia cy. Tak i in ne, któ re dla nad mier nej
de for ma cji zwa ne są po twor ka mi, przy wo ła ne bę dą w zmar twych wsta niu
do po sta ci ludz kiej na tu ry.”

[523] DYS TYNK CJA XLVs

Roz dział 1t (259).

1. O ró żnych po miesz cze niach dusz. – Au gu styn, Su per Io an nem.
Po nad to trze ba wie dzieć, że „wszyst kie du sze, jak po wia da Au gu styn,1302

gdy odej dą ze świa ta, ma ją ró żne po miesz cze nia: do bre ma ją ra dość, złe
ma ją mę czar nie. Lecz gdy do ko na się z mar twych wsta nie, i ra dość do brych
bę dzie więk sza, i mę czar nie złych cię ższe, kie dy z cia łem bę dą drę czo ne.”
– Z te go oka zu je się, że więk sza bę dzie ra dość świę tych w zmar twych wsta -
niu i po tem, niż by ła przed tem, oraz że ró żne po miesz cze nia bę dą mia ły
du sze świę tych.
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1299 Ta mże, roz dział 86 (272; 96).
1300 Ta mże, roz dział 87 (272n; 96).
1301 Epi sto la 72 (ad Vi ta lem), n. 2 (PL 22[1859)674; CSEL 55,9n).
s O na uce Au gu sty na zo bacz: F. Bon nin Aqu ilo, Vi sion be ati fi ca en el An ti guo Te sta -

men to o lim bo de los pa dres? W Bur gen se 9(1968)65-175, zwłasz cza 165nn.
t Nu mer 1: Z Glos sa Mi strza na 1 Tes 4,15 (PL 192,305 B), z Flo ru sa do te go uryw ka

(678). – Nu mer 2: tekst Au gu sty na już w Pro gno sti con, II,9 (PL 96, 479 A; CCL 115,49, lecz
tu za czerp nię te z ory gi na łu, tak jak i w roz dzia le 2, n. 1-2.

1302 Roz pra wa 49, n. 10 (PL 35,1751; CCL 36,425).



2. Au gu styn w En chi ri dion. O nich te nże Au gu styn rze cze:1303 „Czas,
któ ry mie ści się mię dzy śmier cią czło wie ka a osta tecz nym zmar twych wsta -
niem, trzy ma du sze w od le głych po miesz cze niach, tak jak ka żda jest god -
na, al bo od pocz nie niu, al bo utra pie niu, zgod nie z tym, co osią gnę ła, gdy
ży ła w cie le.”

Roz dział 2v (260).

1. O wstawiennictwie za zmarłych. – Augustyn w Enchiridion: „I nie
na le ży prze czyć, jak mó wi Au gu styn,1304 że du sze zmar łych dźwi ga do broć
swo ich ży ją cych, gdy za nich skła da na jest Po śred ni ko wi ofia ra, al bo udziela
się jał mu żn w Ko ście le.”

2. Ko mu po ma ga ją mo dli twy, jał mu żny, ofia ra i w ja ki spo sób.
„Lecz to po ma ga tym, któ rzy za ży cia za słu ży li so bie, by mo gło po tem do -
po móc. Jest bo wiem pe wien spo sób ży cia, ani tak do - [524] bry, że by nie
po trze bo wa li te go po śmier ci, ani tak zły, że by to im po śmier ci nie po ma -
ga ło. Jest bo wiem ta ki w do brym, że te go nie po trze bu ją, a zno wu ta ki 
w złym, by im to nie mo gło po móc, gdy z te go ży cia odej dą. Bie rze się tu
wszel ką za słu gę, któ rą mógł by ktoś po tym ży ciu być ob cią żo ny, lub od cią -
żo ny. Nikt zaś niech się nie spo dzie wa, że to, co tu za nie dbał, gdy umrze,
u Bo ga wy słu ży. A więc to, co dla po le ce nia zmar łych spra wu je Ko ściół, nie
sprze ci wia się te mu zda niu Apo sto ła,1305 w któ rym po wie dzia ne jest: Wszy -
scy sta nie my przed sto li cą Chry stu so wą, aby ka żdy od niósł za pła tę za czy -
ny do ko na ne w cie le, mia no wi cie do bre, al bo złe: bo ta kże tę za słu gę ka żdy
so bie przy go to wał, gdy żył w cie le, aby mo gły mu tam te do po móc. Bo nie
wszyst kim po ma ga ją. A dla cze go nie, jak tyl ko dla ró żni cy ży cia, któ re ka -
żdy spę dził w cie le? Gdy więc ofia ry, czy to oł ta rza, czy ja kich kol wiek jał -
mu żn, skła da ne są za wszyst kich ochrzczo nych, za bar dzo do brych są
dzięk czy nie nia mi; za nie bar dzo złych, prze bła ga nia mi; lecz za bar dzo złych,
na wet gdy nie ma żad nych ws parć zmar łych, są jed nak ja ki miś pocie cha mi
ży wych. Któ rym zaś po ma ga ją, al bo do te go po ma ga ją, że by od pusz czenie
było zupełne, albo z pewnością, by znośniejsze było samo potępienie.”

3. Au gu styn w ka za niu De Ver bis Apo sto li: „Mo dli twa mi więc Ko ścio -
ła świę te go,1306 i zba wien ną ofia rą oraz jał mu żna mi, któ re za ich du chy są
skła da ne, bez wąt pie nia zmar li są wspie ra ni, by Pan z ni mi li to ści wiej postę -
po wał, niż za słu ży ły ich grze chy. Te go bo wiem, przez Oj ców prze ka za ne -
go, ca ły Ko ściół prze strze ga: by za tych, któ rzy we wspól no cie Cia ła i Krwi
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1303 Roz dział 109 (PL 40,283; CCL 46,108).
v Nu mer 3: Z Glos sa na 1 Tes 4,12 (PL 192,302 A -B), z Flo ru sa do te go uryw ka (678-

679). – Nu mer 4: Sło wa Au gu sty na na koń cu z Glos sa na Hbr 12,4 (PL 192,501 D); z Flo ru -
sa do te go uryw ka (840).

1304 Roz dział 110 (283n; 108).
1305 2 Kor 5,10.
1306 Ser mo 122, roz dział 2, n. 2 (PL 38,936n).



umar li, gdy pod czas tej ofia ry na swo im miej scu są wspo mi na ni, mo dlo no
się; i wspo mi na no, że ona ta kże za nich jest skła da na. Nie na le ży więc
wątpić, że to po ma ga zmar łym, lecz ta kim, któ rzy tak ży li przed śmier cią,
by to mo gło być dla nich po ży tecz ne po śmier ci. Bo któ rzy wy szli z cia ła
bez wia ry dzia ła ją cej przez mi ło ść1307 i jej sa kra men tów, za ta kich pró żno
przez swo ich spra wo wa ne są te go ro dza ju na bo żeń stwa, gdyż tu bę dąc jej
rę koj mi po zba wie ni, za skar bi li so bie nie mi ło sier dzie, [525] lecz gniew.1308

Prze to nie go tu je się zmar łym no wych za sług, gdy swoi dla nich czy nią coś
do bre go, lecz po ich po przed nich, te sta ją się na stęp ne. Po nie waż ka żdy
koń cząc to ży cie, tyl ko to co w nim za słu żył, bę dzie mógł mieć po nim.

4.x Oto ko mu i jak po ma ga to, co Ko ściół spra wu je za zmar łych: śred nio
złym po ma ga do zła go dze nia ka ry; śred nio do brym do peł ne go uwol nie nia,
któ rzy nie ma ją za sług tak wiel kiej do sko na ło ści, by nie po trzebo wa li wspar -
cia przez ubo gich, któ rych jest kró le stwo nie bie skie,1309 któ rych so bie uczy -
ni li przy ja ciół mi z ma mo ny nie spra wie dli wo ści.1310 Których do sko na łość
jest tak wiel ka, że tych po mo cy nie po trze bu ją, ja kimi są Apo sto ło wie i mę -
czen ni cy. – Au gu styn, De Ver bis Apo sto li. Jak bowiem po wia da Au gu -
styn,1311 „krzyw dą jest mo dlić się w Ko ście le za męczen ni ka, któ re go
mo dli twa mi po win ni śmy być po le ca ni; za in nych zaś zmar łych są mo dły.”

Roz dział 3y (261).

1. O ob rzę dach po grze bu. – Au gu styn w ka za niu De Ver bis Apo -
sto li. O prze py chu zaś po grze bów te nże Au gu styn tak rze cze:1312 „Prze pych
po grze bu, stru mień ża łob nych na bo żeństw, kosz tow na sta ran ność po grze -
bu, są ja kąś po cie chą ży ją cych, a nie po mo cą zmar łych.” „Je że li nie zbo żne -
mu po ma ga coś dro gi po grzeb,1313 szko dzi po bo żne mu ta ni, al bo ża den.
Wspa nia łe ob rzę dy po grze bo we w oczach lu dzi wy pra wi ła rze sza sług owe -
mu odzia ne mu w pur pu rę bo ga czo wi,1314 lecz wie le wspa nial sze w ob li czu
Pa na te mu owrzo dzia łem nę dza rzo wi wy pra wi ła po słu ga anio łów, któ rzy
wy nie śli go nie do mar mu ro we go gro bu, lecz na ło no Abra ha ma.”
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1307 Zo bacz Ga 5,6: ale wia ra, któ ra przez mi łość dzia ła.
1308 Rz 2,5: za skar bisz so bie gniew na dzień gnie wu.
x Sło wa Au gu sty na na koń cu z Glos sa na Hbr 12,4 (PL 192,501 D; z Flo ru sa do te go

uryw ka (840).
1309 Zo bacz: Mt 5,3.
1310 Zo bacz: Łk 16,9.
1311 Ser mo 159, roz dział 1, n. 1 (PL 38,868).
y Roz dział 3, nu mer 1: pierw sza po wa ga już w Glos sa na 1 Tes 4,12 (PL 192,301 D –

302 A), z Flo ru sa do te go uryw ka (678). – Dru ga, jak się zda je, z Hu go na, De sa cra men tis,
II,16, roz dział 8 (PL 176,595 B), al bo z nie zna ne go źró dła. – Nu mer 2: Z te jże Glos sa (302
C); z Flo ru sa, jak się zda je (679).

1312 Ser mo 172, roz dział 2, n. 2 (PL 38,936).
1313 W rzeczywistości De civitate Dei, I, rozdział 12, n. 1 (PL 41, 26; CSEL 40-I,24; CCL 47,14).
1314 Zo bacz Łk 16,19-22.



2. Au gu styn ta mże:1315 „Niech jed nak bę dzie tro ska o cho wa nie zmar -
łych i bu do wę gro bow ców, po nie waż to w Pi smach Świę tych do do brych
uczyn ków za - [526] li czo ne jest. Po chwa le ni zo sta li 1316 nie tyl ko ci, któ rzy
to uczy ni li z cia ła mi Pa triar chów i in nych świę tych, lecz ta kże z cia łem same -
go Pa na. Niech więc lu dzie speł nia ją wo bec swo ich ten obo wią zek ostatniej
przysługi i złagodzenia swego ludzkiego bólu. Jednak o to, co wspiera duchy
zmar łych, mia no wi cie ofia ry, mo dli twy, wie le bar dziej niech się stara ją.

Roz dział 4 (262).

1. O dwóch rów nie do brych, z któ rych je den ma po śmier ci wię cej
po mo cy. Zwy kło się po ru szać za gad nie nie dwóch, jed ne go bo ga te go, dru -
gie go bied ne go, rów nie, lecz śred nio, do brych, któ rzy po trze bu ją wspo -
mnia nych po mo cy i jed na ko wo za słu ży li na po moc po śmier ci. Za jed ne go
zaś, to zna czy za bo ga te go, ogól ne i szcze gól ne od pra wia się mo dli twy 
i udzie la się wie lu jał mu żn; za bied ne go zaś od by wa ją się tyl ko ogól ne
modły. Py ta się, czy ty le wspar ty jest bied ny mniej licz ny mi po mo ca mi, 
ile bogaty liczniejszymi. – Jeśli nie jest równo wsparty, nie oddaje mu się
według zasług: zasłużył bowiem jednakowo na pomoc, ponieważ byli równie
dobrzy. Jeżeli zaś tyle pomocy otrzymuje ile bogaty, co dały bogatemu te,
szczególnie dla nie go spra wo wa ne?

2. Od po wiedź. Za iste mo żna po wie dzieć, że mu nie po mo gły bar dziej
po mo ce ogól ne i szcze gól ne, niż ubo gie mu sa me ogól ne. A jed nak bo ga -
te mu po mo gły szcze gól ne: wpraw dzie nie do cze goś in ne go, lub cze goś
wię cej, lecz do te go sa me go, do cze go ogól ne, by z wie lu i ró żnych po wo -
dów jed no otrzy ma no wspar cie. – Ina czej. Mo żna jed nak po wie dzieć, że
wie le tych po mo cy da ło bo ga te mu pręd sze, a nie peł niej sze, wy zwo le nie.

Roz dział 5 (263).

1. Ja ki mi po mo ca mi wspar ci bę dą śred nio do brzy, któ rzy znaj dą
się na ko niec. Lecz zno wu py ta się, o ja kie goś śred nio do bre go, któ ry po -
trze bu jąc ta kich po mo cy, umrze w sa mej chwi li koń ca świa ta, czy bę dzie
zba wio ny. Za nie go nie jest już skła da na ofia ra, al bo mo dli twa, al bo [527]
jał mu żna, a nie miał za sług ta kiej do sko na ło ści, któ re by tych po mo cy nie
po trze bo wa ły: czy więc bę dzie zba wio ny?

2. Są dzę, że on, prze cho dząc jak przez ogień,1317 zba wi się przez za słu -
gi i wsta wien nic twa nie biań skie go Ko ścio ła, któ ry za wsze wsta wia się za
wier ny mi ży cze niem i za słu gą, aż Chry stus zo sta nie do peł nio ny.
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1315 Mia no wi cie w Ser mo 172, roz dział 2, n. 3 (PL 38,937).
1316 Zo bacz: Mt 26,10-13.
1317 Zo bacz 1 Kor 3,15: Sam zaś bę dzie zba wio ny, ale tak, jak przez ogień.



Roz dział 6z (264).

1. Ja kim spo so bem świę ci uwiel bie ni sły szą proś by bła ga ją cych 
i ja kim spo so bem wsta wia ją się za na mi do Bo ga. Lecz mo że py tasz:
Czy proś by bła ga ją cych sły szą i ży cze nia pro szą cych do ich wia do mo ści
docho dzą?

2. Jest wia ry god ne, że du sze świę tych, któ re w osło nie ob li cza Bo że -
go1318 we se lą się ja sno ścią praw dzi we go świa tła, w kon tem pla cji je go po -
zna ją, co się dzie je na ze wnątrz, ile na le ży, al bo im ku ra do ści, al bo nam
ku po mo cy. Jak bo wiem anio łom, tak i świę tym, któ rzy sto ją przy Bo gu,
zna ne są na sze proś by 1319 w Sło wie Bo żym, któ re kon tem plu ją. Stąd mó wi
się, że anio ło wie mo dli twy i ży cze nia na sze przed kła da ją Bo gu,1320 nie że
go po ucza ją, lecz że je go wo li o nie się ra dzą.

Au gu styn w księ dze De oran do Deum. Dla te go Au gu styn:1321 „Anio -
łom, któ rzy są u Bo ga, zna ne są na sze proś by, by w pe wien spo sób przed -
kładali je Bogu i o nich się radzili, a co z rozkazu Bożego dowiedzą się, że jest
do wy ko na nia, to nam al bo jaw nie, al bo skry cie od no szą. Dla te go też Anioł
mó wi do lu dzi:1322 Gdyś się mo dlił, jam ofia ro wał mo dli twę twoją Pa nu.”

[528] 4. Au gu styn w księ dze De Tri ni ta te XV:1323 „Do zna jo mo ści
wszyst kie go wy star czy Bo gu je go do sko na łość. Ma jed nak zwia stu nów, to
jest anio łów, któ rzy nie zwia stu ją mu te go, cze go nie wie: bo nie ma ni cze -
go, cze go by nie wie dział, lecz do brem ich jest, po ra dzić się je go praw dy 
o swo ich czy nach. I na tym po le ga, co mó wi się, iż pew ne rze czy mu „zwia -
stu ją”: nie że by on od nich się do wia dy wał, lecz że by oni od nie go, przez
je go Sło wo, bez cie le sne go dźwię ku. Zwia stu ją ta kże co ze chce, po sła ni
prze zeń do ko go ze chce: wszyst ko od nie go przez to Sło wo je go sły sząc,
to zna czy w je go praw dzie znaj du jąc, co im na le ży czy nić, co, ko mu i kiedy

Księga IV554

z Roz dział 6, nu mer 1-2: Za gad nie nie nie mal ty mi sło wa mi przed ło żo ne przez Hu go -
na, De sa cra men tis, 11,16,11: „Wie lu sta wia py ta nie, czy sły szą proś by bła ga ją cych, i … czy
ży cze nia pro szą cych do cho dzą do ich wia do mo ści… To jed no jest pew ne, że du sze świę -
tych, bę dą ce w ta jem ni cy kon tem pla cji Bo żej, ty le zna ją co dzie je się na ze wnątrz, ile wiado -
mo, że po ma ga, al bo im do ra do ści, al bo nam do wspar cia” (PL 176,506 A -B). Zo bacz ta kże
zbli żo ne za gad nie nie w szko le An zel ma z La on (wyd. E. Lot tin, w Psy cho lo gie et mo ra le, V,
n. 504, s. 323). – Nu mer 3: Już w Glos sa na Flp 4,6 (PL 192,253 D – 254 A); z Flo ru sa do
tego uryw ka (642n). – Nu mer 4: Pierw sza część („Do zna jo mo ści wszyst kie go ... na le ży
zwiasto wać), w te jże Glos sa (254 A -B) i u Flo ru sa. Ostat niej zaś czę ści (Bo i my ... nie wysłu -
chać”) brak w obu brzmie niach Glos sa (254 b; rkp „x” kar ta 110d; rkp „z” kar ta 190 d).
Ostat ni zwrot („Ale i twe go...”) już wy żej, księ ga pierw sza Sen ten cji, Dys tynk cja 38, roz dział
1, n. 2 – Nu mer 5: Z te jże Glos sa (254 B), z Flo ru sa do te go uryw ka (643), nie bez pew nej
pa ra fra zy ory gi na łu.

1318 Zo bacz Ps 30,21: Osło nisz ich osło ną ob li cza twe go.
1319 Zo bacz Flp 4,6: wa sze ży cze nia do cho dzą do wia do mo ści Bo żej.
1320 Tb 3,25; 12,12.
1321 Epi sto la 130 (ad Pro bam), roz dział 9, n. 18 (PL 33,501; CSEL 44,61).
1322 Tb 12,12.
1323 Roz dział 13 (PL 42,1075n; CCL 50A,494n).



na le ży zwia sto wać. Bo i my mo dląc się do nie go, nie po ucza my go, po nie -
waż Sło wo je go rze cze:1324 wie Oj ciec wasz, cze go po trze bu je cie, za nim go
po pro si cie. Ale i te go nie po znał w cza sie, lecz bez po cząt ku wprzód prze -
wi dział wszyst ko przy szłe do cze sne, a w nim ta kże co i kie dy mie li śmy go
pro sić, oraz ko go i w ja kich spra wach miał wy słu chać, al bo nie wy słu chać,.”

5. Au gu styn w księ dze De gra tia No vi Te sta men ti:1325 „Nie mó wi się
prze to, że anioł mo dli twy na sze przed kła da Bo gu, ja ko by Bóg wte dy do -
wia dy wał się, cze go chce my i cze go po trze bu je my”, ten któ ry znał wszyst -
ko za nim się sta ło, tak jak i po tem gdy się sta ło;1326 „lecz po nie waż ro zum ne
stwo rze nie mu si do cze sne spra wy od no sić do praw dy wiecz nej, czy to pro -
sząc o to, co z nim się sta nie, czy ra dząc się, co ro bić.”

6. Co po wie dzia no o anio łach, przy pi su je du szom świę tych. Je że li
zaś anio ło wie od Bo ga przez je go Sło wo do wia du ją się o na szych proś bach,
i co z nimi zrobić, albo nie, dlaczego nie wierzymy, że także dusze świętych,
kon tem plu ją cych ob li cze Bo ga, w je go praw dzie poj mu ją proś by ludzi oraz
co na le ży zro bić, al bo nie? – Stąd mó wi się, że Bóg wy słu chu je próśb [529]
niekórych ludzi, nie tylko gdy uczestniczy w skutku, lecz także gdy oznajmia
dwo ro wi anio łów i dusz świę tych, co z te go bę dzie, al bo nie. A co po znają,
że jest w woli Boga, tego i sami chcą. Tak bardzo bowiem są oddani najwyż-
szej Praw dzie, że ni cze go po za jej wo lą chcieć nie mo gą. – Wsta wia ją się
więc świę ci za nas do Bo ga, i za słu gą: gdy ich za słu gi nas wspie ra ją, i uczu -
ciem: gdy pra gną, by na sze ży cze nia się speł ni ły; cze go jed nak nie czy nią,
chy ba że z wo li Bo żej do wie dzie li się, że ma ją się speł nić. Mo dli my się więc,
żeby wstawiali się za nami, to znaczy, żeby zasługi ich nam pomagały; a żeby
oni chcie li do bra na sze go, po nie waż gdy oni chcą, Bóg chce, i tak bę dzie.

7. Z po wy ższe go wia do mo, że z nie któ ry mi Bóg po stę pu je mi ło sier niej,
niż nie któ re ich grze chy by za słu gi wa ły, mia no wi cie ze śred nio zły mi,1327

któ rzy wsta wien nic twem Ko ścio ła są wspie ra ni.

DYS TYNK CJA XLVIa

Roz dział 1 (265).

1. Czy bar dzo złym da ne jest zła go dze nie ka ry. Lecz py ta się tu 
o bar dzo złych, czy i oni czu ją mi ło sier dzie Bo ga w ja kimś zła go dze niu 
kar, by mniej niż za słu ży li, by li ka ra ni.
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1324 Mt 6,8.
1325 Czy li Epi sto la 140 (ad Ho no ra tum), roz dział 29, n. 69 (PL 33,568; CSEL 44,216n).
1326 Zo bacz Syr 23,29: Al bo wiem Pa nu Bo gu, pier wej ni że li by ły stwo rzo ne, wszyst kie

rze czy zna jo me są, ta kże i po do koń cze niu na wszyst kie pa trzy.
1327 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 45, roz dział 2, n. 4.
a Dys tynk cja 46. Zo bacz: A. Mi chel, Mi ti ga tion des pe ines de la vie fu tu re, w DThC

X,1998-2209, gdzie ma ło, al bo nic, o na uce Mi strza; oraz A. M. Land graf, Die Lin de rung der
Hõllen stra fen nach der Leh re der Frühscho la stik, w Ze it schrift für Ka tho li sche The olo gie



2. Nie któ rzy są dzą, że oni nie bę dą mie li żad nej ulgi w ka rze. Po twier -
dza ją to po wa gą Ja ku ba, mó wią ce go:1328 Sąd bez mi ło sier dzia cze ka te go,
któ ry mi ło sier dzia nie czy nił. Au gu styn też po wia da:1329 „Mi - [530] ło sier -
dzie tu, w przy szło ści sąd.” – Au gu styn, Su per Octo na rium XIX.1330 Tenże
roz ró żnia jąc w ja ki spo sób wszyst kie dro gi Bo ga to mi ło sier dzie i praw -
da,1331 rze cze: „Wo bec świę tych wszyst kie dro gi Bo ga mi ło sier dziem,
wszyst kie praw dą; po nie waż i w są dze niu przy by wa z po mo cą, a tak nie
brak mi ło sier dzia; i w li to wa niu się da je, co obie cał, by nie bra kło praw dy.
Wo bec wszyst kich zaś, któ rych wy zwa la i po tę pia, wszyst kie dro gi są mi ło -
sier dziem i praw dą, po nie waż gdzie nie li tu je się, jest praw da po msty.”
Mówiąc: „gdzie nie li tu je się”, da je do zro zu mie nia, że coś do ko nu je się
przez Bo ga, gdzie on się nie li tu je.

3. Ka sjo dor. Lecz tu przy cho dzi na myśl, co mó wi Ka sjo dor o Psal mie
50,1332 roz pra wia jąc o mi ło sier dziu i do bro ci Bo ga: „Te dwie rze czy, po wia -
da, za wsze złą czo ne są z są dem Bo ga.” Prze to i w ka ra niu złych spra wie dli -
wość nie jest bez mi ło sier dzia. – Ka sjo dor Na Psalm 100. To sa mo mó wi
o mi ło sier dziu i są dzie:1333 „Tych dwo je wza jem ną wspól no tą ła czą się ze
so bą. W nich krót ko za war te są wszyst kie dzie ła Bo ga.”

4. Au gu styn prze ciw ko tym, któ rzy twier dzą, że mę czar nie złych
ma ją się skoń czyć. Au gu styn też, od po wia da jąc tym, któ rzy do wo dzą, że
mę czar nie po tę pio nych bę dą mia ły ko niec, tak od pie ra ich po gląd, twier -
dząc, że po tę pie ni wiecz nie bę dą ka ra ni, nie prze czy, że ich mę czar nie tro -
chę są ła go dzo ne. – Au gu styn w En chi ri dion:1334 „Na pró żno, rze cze,
nie któ rzy li tu ją się ludz kim uczu ciem nad wiecz ną ka rą po tę pio nych i wie -
czy sty mi bez prze rwy mę czar nia mi, i wie rzą, że tak nie bę dzie: nie sprze ci -
wia jąc się za iste Bo żym Pi smom, lecz sa mo rzut nie mięk cząc wszyst ko, co
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60(1936)299-370; w Do gmen ge schich te, IV -1,255-320, gdzie mo wa o Mi strzu, 268-270. –
Roz dział 1, n. 2: Zo bacz Mistrz do Ps 100,1 (PL 191,901 A -B), gdzie pierw sza po wa ga Au gu -
sty na; dru ga znaj du je się w Glos sa do Ps 118,151 (1120 D). – Nu mer 3: Zo bacz Glos sa do
Ps 50,16 (491 B); na stęp nie do Ps 100,1 (901 B).

1328 Jk 2,13.
1329 Enar ra tio in Psal mum 100,1: Mi ło sier dzie i sąd, n. 1: „Je że li więc tych dwo je roz -

ró żni my w cza sie, mo że znaj dzie my, że te raz jest czas mi ło sier dzia, przy szły zaś czas są du”
(PL 37,1282; CCL 39,1405); „sąd w przy szło ści” ra czej znaj du je się w Glos sa or di na ria do
te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, III,234c; rkp Lau rent. XVII,4, kar ta 134b).

1330 Enar ra tio in Psal mum 118,151: A wszyst kie dro gi two je praw dą, Ka za nie 29, n. 8
(PL 37,1588; CCL 40,1766n), za po śred nic twem Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Miko -
ła ja z Li ry III,272c; rkp przy to czo ny, kar ta 173c).

1331 Ps 24,10.
1332 Expo si tio in Psal mum 50,16: A ję zyk mój z ra do ścią bę dzie wy sła wiał spra wie dli -

wość two ją (PL 70,368 D; CCL 97,466), za po śred nic twem Glos sa or di na ria do te go urywka
(u Mi ko ła ja z Li ry, III,158a; rkp Lau rent. XVII.4, kar ta 65c).

1333 Do wier sza pierw sze go: Mi ło sier dzie i sąd (PL 70,700 B; CSEL 98,891), za po średnic -
twem Glossa ordinaria do tego urywka (u Mikołaja z Liry, III,234c; rkp przytoczony, k. 134a,
bez i mien nie); zo bacz Glos sa Mi strza do te go uryw ka (PL 191,901 B).

1334 Roz dział 112 (PL 40,284n; CCL 46,109n).



twar de, i na gi na jąc wy rok ku ła god niej sze mu, bo my ślą so bie, że orze czo -
ny zo stał bar dziej od stra sza ją co niż praw dzi wie. Mó wią: Czyż Bóg za po mni
zmi ło wać się, al bo w gnie wie swym wstrzy ma mi ło sier dzie swo je? To mia -
no wi cie w Psal mie się czy - [531] ta.1335 Lecz poj mu je się o tych, któ rzy są
na czy nia mi mi ło sier dzia,1336 po nie waż i oni nie za swo je za słu gi, lecz ze
zmi ło wa nia Bo że go są wy zwo le ni. Al bo je śli uwa ża ją, że to do ty czy wszyst -
kich, nie dla te go jest ko niecz ne, by są dzi li, że mo że się skoń czyć po tę pie -
nie tych, o któ rych po wie dzia ne zo sta ło:1337 I pój dą ci na mę kę wiecz ną,
by w ten spo sób my śla no, że bę dzie mia ła kres szczę śli wość tych, o któ rych
na od wrót zo sta ło po wie dzia ne:1338 Spra wie dli wi do ży cia wiecz ne go. –
Lecz je śli im się po do ba, niech uwa ża ją, że ka ry po tę pio nych w pew nych
cza sach tro chę ła god nie ją. Rów nież tak mo żna po jąć, że po zo sta je w nich
gniew Bo ży,1339 to zna czy sa mo po tę pie nie. To bo wiem zwie się gnie wem
Bo żym, a nie wzbu rze nie du cha Bo że go. Aby w gnie wie swym,1340 to zna -
czy po zo sta wia jąc gniew swój, nie wstrzy my wał zmi ło wań swo ich: nie
kładąc kre su ka rze wiecz nej, lecz sto su jąc lub włą cza jąc zła go dze nie
męczar ni; bo i Psalm nie mó wi: „na za koń cze nie gnie wu swe go”, al bo „po
gnie wie swo im”, lecz: w gnie wie swo im. (Zro zum!) Gdy by na nim sa mym
po le ga ło wy ob co wa nie z kró le stwa Bo że go, po zba wie nie wiel kiej ob fi to ści
sło dy czy Bo ga,1341 tak wiel ką jed nak jest ka rą, że nie mo żna do niej przy -
rów nać żad nych zna nych nam mę czar ni, je że li ona jest wiecz na, a tam ta
jak kol wiek wie le wie ków dłu ga.” Po zo sta nie wię c1342 bez koń ca wiecz na
śmierć po tę pio nych i ona bę dzie wszyst kim wspól na, tak jak wspól nie po -
zo sta nie ży cie wiecz ne wszyst kich świę tych.

5. Oto tak twier dzi tu, że ka ry po tę pio nych nie skoń czą się, co nie ga ni,
je śli mó wi się, że do ich mę czar ni sto su je się ja kąś ulgę. Dla te go słusz nie
mo żna po wie dzieć, że Bóg, cho ciaż słusz nie by to mógł, nie cał kiem tak
ka rze złych w przy szło ści, jak za słu ży li, lecz coś im z ka ry ła go dzi, jak kol -
wiek by li by źli.

6. Wy ja śnia po wy ższe po wa gi. Co więc zo sta ło po wie dzia ne: Sąd bez
mi ło sier dzia cze ka te go, któ ry mi ło sier dzia nie czy nił, tak mo żna poj mo -
wać: że wy rok po tę pie nia zo sta nie wy da ny na te go, kto nie czy nił mi ło sier -
dzia, za to, że był bez mi ło sier dzia; al bo wy da ny nań zo sta nie wy rok bez
mi ło sier dzia wy zwa la ją ce go i zba wia ją ce go, on jed nak w ja kiejś uldze ka ry
od czu je mi ło sier dzie Bo ga. – Tak gdy mó wi się: „Mi ło sier dzie tu, sąd tam,”
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1335 Ps 76,10.
1336 Zo bacz Rz 9,23.
1337 Mt 25,46.
1338 Ta mże.
1339 Zo bacz J 3,36: Ale gniew Bo ży nad nim zo sta je.
1340 Zo bacz Ps 76,10, o któ rym nie co wy żej w tym nu me rze.
1341 Zo bacz Ps 30,20: Ja kże wiel kie mnó stwo słod ko ści twej, Pa nie.
1342 En chi ri dion, roz dział 113 (285; 110).



nie prze czy się, że w przy szło ści bę dzie sku tek mi ło sier dzia, i w wy bra nych,
któ rzy z mi ło sier dzia uwol nie ni bę dą od wszel kiej nę dzy; i w po tę pio nych,
któ rzy drę cze ni bę dą mniej niż za słu ży li. Lecz tu nie bez po wo du mó wi się,
iż dzie je się mi ło - [532] sier dzie i sąd w przy szło ści, po nie waż i tu na wiele
spo so bów Bóg li tu je się nad ty mi, nad któ ry mi wte dy nie bę dzie się li tował:
te raz bo wiem wzy wa i uspra wie dli wia grzesz ni ków, cze go wte dy nie będzie
czy nił; a wte dy od da jąc ka żde mu we dług za sług, bę dzie są dził jaw nie ten,
któ ry te raz są dzi skry cie.

Roz dział 2b (266).

1. O ta jem nym są dzie. – Au gu styn, Su per Psal mum IX. Je go „taj ny
sąd, jak mó wi Au gu styn,1343 poj mu je się ja ko ka rę, któ rą ka żdy al bo ćwi czo -
ny jest do oczysz cze nia, al bo na po mi na ny do na wró ce nia, a je że li gar dzi,
ośle pia ny na po tę pie nie.” Taj nym więc są dem Bo ga zwa na jest ka ra, któ rą
wy ro ku je oczysz cza jąc, na wra ca jac, ośle pia jąc. – Są dy Bo że rów nież nie kie -
dy zwa ne są „zrzą dze nia mi je go o wszyst kich rze czach”; dla te go:1344 Jak nie -
ogar nio ne są są dy je go! Oraz są dy je go prze paść wiel ka.1345

3. O wy ro ku sę dzie go. Sąd zaś, któ rym w przy szło ści bę dzie są dził
pojmu je się ja ko wy rok, któ rym prze wia ne bę dzie kle pi sko,1346 to jest od -
dzie le ni miej sco wo do brzy od złych przez po słu gę anio łów;1347 i ci po pro -
wa dze ni bę dą do ży wo ta, tam ci po sła ni na mę kę,1348 któ rzy obec nie są
zmie sza ni.

Roz dział 3c (267).

1. O spra wie dli wo ści i mi ło sier dziu Bo ga. Lecz ja kim spo so bem 
wyże j1349 Ka sjo dor po wie dział, że spra wie dli wość Bo ga oraz do broć, czy li
mi ło sier dzie „dwie ma rze cza mi [533] są, któ re za wsze po łą czo ne są ze
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b Roz dział 2, nu mer 1: Sło wa Au gu sty na do Psal mu 9 z Glos sa Mi strza do ty tu łu Psal -
mu 9 (PL 191,129 D), z Glos sa or di na ria, tu (u Mi ko ła ja z Li ry, III,98c; rkp Lau rent. XVII.4,
k. 8b); na stęp nie Glos sa na Rz 11,33 (PL 191,1492 C), z Glos sa or di na ria tu (u Mi ko ła ja 
z Li ry, VI,26 rec to; rkp „l” kar ta 26 rec to; rkp „m” kar ta 27 ver so). – Nu mer 2: Zo bacz Glossa
Lom bar da do Ps 49,3-5: Bóg jaw nie przyj dzie, ... bu rza wiel ka: „Bu rzą tą jest sąd Bo ga,
które nie do ko na się wia tra mi, lecz mo cą Bo ga, przez nią sta nie się, iż je go wy ro kiem klepi -
sko zo sta nie prze wia ne, a ziar no od plew od dzie lo ne;... i anio ło wie żeń cy od dzie lą do brych
od złych” (PL 191,476 B -C); od le gle z Ka sjo do ra do te go uryw ka (PL 70,350 A i C; CCL
97,442n).

1343 Enar ra tio in Psal mum 9, n.1 (PL 36,117; CCL 38,59).
1344 Rz 11,33.
1345 Ps 35,7.
1346 Zo bacz Mt 3,12: Któ re go ło pa ta w rę ku je go, a wy czy ści bo isko swo je.
1347 Zo bacz Mt 13,39: a żeń ca mi są anio ło wie; oraz 13,49: Wy nij dą Anio ło wie i wy łą -

czą złych z po środ ka spra wie dli wych.
1348 Mt 25,46: I pój dą ci na mę kę wiecz ną; a spra wie dli wi do ży wo ta wiecz ne go.
c Zo bacz C. Le fe bvre, La no tion d’équ ité chez Pier re Lom bard, w Mi scel la nea Lom -

bar dia na, 223-229.
1349 W roz dzia le 1, n. 3.



sądem Bo ga?”, Spra wie dli wość bo wiem Bo ga i mi ło sier dzie nie są dwie ma
rze cza mi, lecz jed ną rze czą, to jest isto tą Bo żą, tak jak wy że j1350 wie lu powa -
ga mi zo sta ło wy ka za ne. Bo dla Bo ga nie jest czymś in nym być mi ło sier nym
niż mi ło sier dziem, ani spra wie dli wym niż spra wie dli wo ścią, lecz wprost
tym sa mym. I nie czym in nym jest być mi ło sier nym niż spra wie dli wym, lub
mi ło sier dziem niż spra wie dli wo ścią, lecz cał kiem tym sa mym, bo to orze -
ka ne jest o Bo gu nie słow nie, lecz istot nie.

2. O dzie łach spra wie dli wo ści, mi ło sier dzia i do bro ci. Dla cze go więc
Pi smo Świę te mó wi o dzie łach Bo ga, że nie któ re są mi ło sier dzia, nie któ re
spra wie dli wo ści? Je że li bo wiem spra wie dli wość Bo ga jest mi ło sier dziem,
ja kie kol wiek są dzie ła mi ło sier dzia, wy da ją się dzie ła mi spra wie dli wo ści 
i od wrot nie.

3. Od po wiedź. Na to mo żna od po wie dzieć tak: Ty mi wy po wie dzia mi,
któ ry mi do ko nu je się roz ró żnień dzieł te go ro dza ju, że jed ne przy pi su je
się mi ło sier dziu, dru gie spra wie dli wo ści, in ne do bro ci, nie wy ra ża się ró ż-
ni cy pod mio tu, to zna czy rze czy ozna czo nej ty mi wy ra że nia mi, lecz ró żni -
cę zna czeń i skut ków w stwo rze niach. (Za pa mię taj!) Gdy bo wiem Bóg
zwa ny jest spra wie dli wy, al bo spra wie dli wo ścią, orze ka się o isto cie Bo żej;
a ta kże da je się do zro zu mie nia, iż on jest roz daw cą i sę dzią za sług. Tak 
i gdy zwa ny jest mi ło sier ny, orze ka na jest isto ta Bo ża; a nad to da je się do
zro zu mie nia, że on jest wy zwo li cie lem nie szczę śli wych. Po dob nie gdy
zwany jest do bry, orze ka na jest isto ta Bo ża, jak gdy zwa ny jest Bo giem; 
a nad to uka zu je się spraw cą wszel kie go do bra. Tak i gdy zwa ny jest Bo -
giem, orze ka na jest isto ta Bo ża, a on uka zu je się ja ko ten, któ re go trze ba
się lę kać. – Stąd więc pew ne dzie ła zwa ne są dzie ła mi mi ło sier dzia, pew ne
spra wie dli wo ści: nie że dzia ła te i tam te, oraz że te i tam te są dzie ła mi isto -
ty Bo żej, któ ra zwie się mi ło sier dziem i spra wie dli wo ścią; lecz po nie waż
nie któ re są ta kie, w ja kich oka zu je się sę dzią i spra wie dli wym roz daw cą,
nie któ re w ja kich oka zu je się li to ści wy. Mi ło sier ny bo wiem jest zwa ny 
w na tu rze, li to ści wy w wy ko na niu.1351 A w nie któ rych dzie łach mó wi się,
że jest sku tek mi ło sier dzia, w nie któ rych sku tek spra wie dli wo ści: nie że
cze goś in ne go do ko nu je spra - [534] wie dli wość, cze goś in ne go mi ło sier -
dzie Bo ga, je że li do isto ty od nie siesz; lecz po nie waż z nie któ rych skut ków
poznawany jest sędzia, z niektórych litościwy, albo, jak niektórym się podoba,
spra wie dli wy i mi ło sier ny.

4. Lecz zgod nie z tym za cho dzi py ta nie, ja kim spo so bem z jed nych
okazu je się spra wie dli wy, a z in nych mi ło sier ny, sko ro tym sa mym jest dla
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1350 Księga pierwsza Sentencji, Dystynkcja 8, rozdziały 4-8; oraz Dystynkcja 19, rozdział 2.
1351 Zo bacz: Ka sjo dor, Expo si tio in Psal mum 102,8: „Li to ści wy i mi ło ści wy Pan:... Li to -

ści wy jest, bo z na tu ry swej za naj ła skaw sze go uzna ny. Mi ło ści wy, kie dy roz dzie la da ry
swego mi ło sier dzia” (PL 70,721 B; CCL 98,916); stąd Mistrz do te go uryw ka: „Pan jest miło -
ści wy w czy nie, a li to ści wy z na tu ry” (PL 191,922 A); a ni żej, do Psal mu 111,4: Mi ło sier ny,
Mi ło ści wy i Spra wie dli wy: „Pan mi ło sier ny z na tu ry i gdy wy cze ku je; mi ło ści wy w do ko -
na niu, gdy uspra wie dli wia; a spra wie dli wy wy na gra dza jąc” (1013 A).



nie go być spra wie dli wym i być mi ło sier nym. Je że li bo wiem zgod nie z tą
samą za sa dą zwa ny jest spra wie dli wy i mi ło sier ny, z te go dzie ła, z któ re go
po zna je się spra wie dli we go, po zna je się mi ło sier ne go i na od wrót.

5. Lecz po wie dzia łem wy żej,1352 że gdy Bo ga na zy wa się spra wie dli wym
i mi ło sier nym, tak ozna czo na jest ta sa ma isto ta Bo ża i zgod nie z nią się to
orze ka, by po ję to też coś in ne go. Poj mu je my bo wiem przez to, że on jest
sę dzią mi ło sier nym i spra wie dli wym. – Ory ge nes, Su per Ie re miam. Jasno
uka zu je to Ory ge nes mó wiąc:1353 „Wszyst kim co Bo ga jest, Chry stus jest:
on je go mą dro ścią, on mo cą, spra wie dli wo ścią, on roz trop no ścią. Lecz cho -
ciaż jed no jest w pod mio cie, ze wzglę du na roz ma itość zna czeń, ró żny mi
ozna czo ne jest wy ra za mi. Co in ne go bo wiem ozna cza mą drość, co in ne go
spra wie dli wość. Kie dy bo wiem mó wi się mą drość, poj mu je się, że po ucza
cie bie na uka mi o spra wach Bo skich i ludz kich; kie dy spra wie dli wość, oznaj -
mia ny jest ja ko roz dziel ca, al bo sę dzia za sług. Tak i gdy mó wi się roz trop -
ność, poj mu je się na uczy cie la i wy kła dow cę do brych i złych, al bo ni ja kich
rze czy.

Roz dział 4d (268).

1. Po wa ga mi do wo dzi, że nie któ re dzie ła przy zna je się spra wie dli -
wo ści, in ne mi ło sier dziu, in ne do bro ci. Że zaś pew ne dzie ła przy zna je
się mi ło sier dziu, pew ne spra wie dli wo ści, pew ne do bro ci, ła two jest od -
naleźć w Pi smach. A za iste o mi ło sier dziu i spra wie dli wo ści jest wy raź ne; 
o do bro ci zaś i mi ło sier dziu bar dziej jest ukry te.

2. Au gu styn, Su per Psal mum 135. Lecz Au gu styn uczy,1354 że te dzieła
ści śle na le żą do mi ło sier dzia, któ ry mi lu dzie wy zwa la ni są z nie szczę ścia;
do do bro ci zaś nie tyl ko te, lecz dzia ła nie i kie ro wa nie do bra mi na tu ral -
nymi, tak mó wiąc: „Do mi ło sier dzia na le ży, co z [535] grze chów oczyszcza
i z nieszczęścia wyzwala; do dobroci zaś, że niebo i ziemię i wszystko bardzo
do bre stwo rzył, aby by ło.1355

3. Te nże, Su per Psal mum XXXII. Te nże:1356 „Nie bo nie po trze bu je
miło sier dzia, gdzie nie ma nie szczę ścia; na zie mi czło wie ka nie szczę ście
ob fi tu je, a na dob fi te jest mi ło sier dzie Pa na. Nie szczę ścia więc czło wie ka 
i mi ło sier dzia Pań skie go peł na jest zie mia;1357 a nie nie bio sa, któ re nie
potrze bu ją mi ło sier dzia. Po trze bu ją jed nak kró lu ją ce go Bo ga. Wszyst ko
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1352 W nu me rze 3.
1353 Ho mi lia 8, n. 2 (PG 13,338 C); za po śred nic twem Glos sa or di na ria do Jr 10,12 

(u Mi ko ła ja z Li ry, IV,126c) al bo być mo że z nie zna nej glo sy Mi strza do te go uryw ka; 
Zo bacz ta kże pierw szą księ gę Sen ten cji, przy pis do Dys tynk cji 8, roz dzia łu 8.

d Roz dział 4, nu mer 2: Z Glos sa do Psal mu 135,4 (PL 191,1196 A). – Nu mer 3: Z Glossa
Mi strza do Psal mu 32,5 (PL 191,328 D). – Nu mer 4: Z te jże Glos sa. Do Psal mu 24,7 (255C).

1354 Enar ra tio in Psal mum 135,4, n. 4 (PL 37,1758; CCL 40,1960). 
1355 Zo bacz Rdz 1,31: bar dzo do bre; Mdr 1,14: Stwo rzył bo wiem wszyst ko, aby by ło.
1356 Enar ra tio in Psal mum 32,5, ka za nie 2, n. 4 (PL 36,287; CCL 38,259).
1357 Zo bacz: Ps 32,5.



bowiem po trze bu je Pa na, i nie szczę śli we i szczę śli we, bo bez nie go nie -
szczę śli wy nie jest dźwi ga ny, a szczę śli wy nie jest kie ro wa ny.”

4. Rów nież gdzie in dziej:1358 „Mi ło sier dzie jest wzglę dem nie szczę śli -
wych, do broć wzglę dem ka żde go.” Nie kie dy jed nak mi ło sier dzie bra ne jest
sze ro ko, jak do broć.

Roz dział 5e (269).

1. Ja kim spo so bem wszyst kie dro gi Pań skie zwa ne są mi ło sier -
dziem i praw dą. Po tym wszyst kim trze ba roz wa żyć, w ja kim zna cze niu
wszyst kie dro gi Pań skie zwa ne są mi ło sier dziem i praw dą.1359

2. To otrzy mu je licz ne wy ja śnie nia. Bo wszyst kie dro gi Pań skie, któ rymi
do nas przy cho dzi, jak po wia da Au gu styn o Psal mie,1360 poj mu je się o dwu
przyj ściach: pierw szym, w któ rym oka zał nam jaw ne i mno gie mi ło sier dzie;
i dru gim, w któ rym szu ka ąc za sług oka że spra wie dli wość. – Wszyst kie także
dro gi Pań skie, to jest któ ry mi do Bo ga wstę pu je my, są spra wie dli wo ścią,
któ rą uni ka my zła, i mi ło sier dziem, któ rym czy ni my do bro. W tych bo wiem
dwoj gu za my ka się wszel ka do bra za słu ga.

[536] 3. Lecz gdy wy że j1361 Ka sjo dor po wia da, że w tych dwoj gu za -
mknię te są wszel kie dzia ła nia Bo ga, słusz nie mo żna py tać, czy w ka żdym
dzie le Bo ga tych dwo je wza jem się łą czy.

4.f Nie któ ry m1362 spodo ba ło się, że nie w ka żdym dzie le Pań skim tych
dwo je się spo ty ka: po wia dam co do skut ku. Bo co do isto ty mi ło sier dzie
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1358 Glos sa or di na ria do Psal mu 24,7: We dług mi ło sier dzia twe go po mnij na mnie ty,
dla do bro ci twej, Pa nie! (u Mi ko ła ja z Li ry, III,119c; rkp Lau rent. XVII.4, kar ta 28c); nie
wyda je się Au gu sty na, któ re mu w Glos sa or di na ria nie jest przy pi sa ne.

e Roz dział 5, n. 2: Zo bacz Glos sa Mi strza do Psal mu 24,13 (PL 191,256 B).
1359 Ps 24,10.
1360 Oba wy kła dy są Au gu sty na. Pierw szy w Enar ra tio in Psal mum 24, n. 10: „I dla te go

wszyst kie dro gi Pań skie, dwa przyj ścia Sy na Bo że go, jed no li tu ją ce go się, dru gie są dzą -
cego” (PL 36,185; CCL 38,138n); na stęp nie In Psa lmum 60,8, n. 9 „Nam Bóg oka zał mi ło -
sier dzie swo je...” (PL 36,728; CCL 39,771); dru gi w Enar ra tio in Psal mum 137,2, n. 5, gdzie
do da no: „Nie są to wszyst kie dro gi, któ ry mi by do nas przy cho dził; nie ma in nych dróg,
któ ry mi my by śmy przy szli do nie go” (PL 37,1776; CCL 40,1981).

1361 Roz dział 1, n. 3.
f Nu mer 4-5: Ta sa ma glo sa do te go uryw ka (jak wy żej) włą czo na jest do pew nej bez -

i mien nej glo sy w rkp Clm 22288 (kar ty: 96-97), któ rą tak prze pi sał i wy ja śnił M. Land graf:
„Nie któ rym zda ło się, jak mi strzo wi Odo no wi, a ta kże mi strzo wi Po że ra czo wi, nie w każ-
dym cza sie(!) Bo w dziec ku no wo na ro dzo nym, któ re jest po tę pio ne, ja kie mi ło sier dzie,
albo, je że li jest zba wio ne, ja ka spra wie dli wość? Tu ukry te mi ło sier dzie, tam ukry ta spra wie -
dli wość. In nym, nie nam idą cym za, Mistrz zaś An zelm Kan tu aryj ski mó wił: po łą czo ne były,
mi ło sier dzie i praw da, nie co to tej sa mej oso by, lecz co do ró żnych; gdyż bo wiem Bóg
kogoś ka rze ze spra wie dli wo ści, a in ny jest po pra wia ny z mi ło sier dzia. Świę ci bo wiem
weselą się, że źli są pie kiel nie ka ra ni”; w Zwei Ge lehr te aus der Umge bung des Pe trus
Lombar dus, w Di vus Tho mas (Fr.) 11(1933)171. Oto za sa da na szej roz pra wy.

1362 W Glos sa in Sen ten tias, przy pi sy wa nej nie gdyś Pio tro wi z Po itiers au tor za zna cza:
„Nie któ rym spodo ba ło się, że nie w ka żdym cza sie (!); bo w dziec ku no wo na ro dzo nym,



nie dzie li się od spra wie dli wo ści, lecz jest jed no. Jed nak co do skut ku
mówią, że nie w ka żdym dzie le jest mi ło sier dzie i spra wie dli wość, lecz 
w nie któ rych tyl ko mi ło sier dzie, w in nych spra wie dli wość, a w jesz cze
innych mi ło sier dzie i spra wie dli wość. – Wy zna ją jed nak, że Bóg wszyst ko 
co czy ni, czy ni mi ło sier nie i spra wie dli wie, od no sząc pod sta wę wy po wie -
dzi do wo li Bo ga, któ ra jest spra wie dli wo ścią i mi ło sier dziem, a nie do skut -
ków mi ło sier dzia i spra wie dli wo ści, któ re są w rze czach.

[537] 5. In nym za ś1363 wy da je się, że jak mó wi się, iż Bóg wszyst kie dzie -
ła swo je czy ni spra wie dli wie i mi ło sier nie, tak na le ży się zgo dzić, że w każ-
dym dzie le Bo ga jest spra wie dli wość i mi ło sier dzie, to zna czy ła god ność,
co do skut ku lub zna ku; po nie waż nie ma dzie ła Bo że go, w któ rym nie
było by skut ku, al bo zna ku, słusz no ści i ła god no ści, czy to skry cie, czy
otwar cie. Cza sem bo wiem jaw na jest ła god ność, czy li życz li wość, a ukry ta
słusz ność, cza sem na od wrót.

DYS TYNK CJA XLVII

Roz dział 1 (270).

1. O wy ro ku są du. Zwy kło się ta kże py tać, jak bę dzie wy da ny wy rok
są du. Lecz nie jest przej rzy ste to wy ło żyć. Bo Pi smo nie okre śla otwar cie,
czy gło sem bę dzie wy po wie dzia ne to:1364 Pójdź cie bło go sła wie ni oraz
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któ re jest po tę pio ne, ja kie mi ło sier dzie? al bo któ re jest zba wio ne, ja ka spra wie dli wość? 
Z pew no ścią tam ukry te jest mi ło sier dzie, a tu spra wie dli wość. In nym zaś, nie nam. Znak.
Mistrz zaś An zelm Kan tu aryj ski mó wił: Po łą czo ne by ły mi ło sier dzie i praw da nie co do tej
sa mej oso by, lecz co do ró żnych. Gdy bo wiem Bóg spra wie dli wo ścią ko goś ka rze, a in ny
jest po pra wia ny, z te go dzie ła wi docz ne jest mi ło sier dzie. Że bo wiem dru gi jest po pra wia -
ny z mi ło sier dzia, na wet świę ci się we se lą, po nie waż źli ogól nie są ka ra ni” (rkp Ne apo li tań -
ski, BN VII.C.14, kar ta 68d). Że Mistrz Ro bert to Pul lus (R. Pul leyn dzia łał w Pa ry żu ko ło
1144 ro ku) ja sno wy ni ka z je go Sen ten tiae, I,13: „Po wa ga tak wy kła da ten ury wek: Bli sko
je steś ty, Pa nie, i wszyst kie dro gi praw dą: „Wo bec wszyst kich, któ rych Bóg uwal nia i po tę -
pia, wszyst kie dro gi mi ło sier dziem i praw dą, po nie waż ni ko go nie za słu gu ją ce go nie po tę -
pia, lecz wie lu nie za słu gu ją cych uwal nia.” Prze to wszyst kie dro gi Pań skie mi ło sier dziem 
i praw dą. Bo nie ma żad nych je go dzieł, jak tyl ko od jed ne go z tych dwoj ga, by tu przez
mi ło sier dzie by ło nie go dzi wych ocze ki wa nie, na wró co nych po pra wa, a w przy szło ści przez
spra wie dli wość oboj gu słusz ne od da nie” (PL 186,701 B -C). Po wa ga jest Au gu sty na, Enar -
ra tio in Psal mum 118,151, ka za nie 29, n. 8 (PL 37,1588; CCL 40,1766n); u Mi ko ła ja z Li ry
do te go uryw ka (III,272c). M. Man. Jest to żsa my z Mi strzem Man gol dem z Lau ten bach
(wiek XI), czy li pseu do -Be dą, In Psal mo rum li brum, Ps 118,151: Bli sko je steś o Pa nie 
i wszyst kie dro gi two je praw dą (PL 93,1081 C -D); zo bacz: Cla vis, n. 1384 oraz pi śmien -
nictwo ta mże. Co do An zel ma zo bacz: Pro slo gion, roz dział 11 (PL 158,233n; wyd.: F. S.
Schmidt, I,109). – Nasz glo sa tor wy raź nie za le ży od zda nia sa me go Mi strza w je go szko łach. 

1363 Zo bacz wy żej roz dział 1, n. 3 tej Dys tynk cji, oraz sa me go Mi strza, Glos sa do Psal mu
24,10 (PL 191,256 B), i do Psal mu 56,4(5) (529 C -D). Ni cze go wię cej nie zna leź li śmy.

1364 Mt 25,34 i 25,41.



Idźcie prze klę ci, czy mo cą sę dzie go sta nie się, z po twier dze niem po-
szcze gól nych su mień,1365 że obec nie mó wi się, że bę dzie, iż sku tek mo cy
sędzie go na zwa ny bę dzie je go mo wą.

2. To rów nież:1366 Łak ną łem, a nie da li ście mi jeść, i te go ro dza ju, wielu
uwa ża iż bar dziej su mie nia mi ma być wy ra żo ne niż sło wa mi, bo Apo stoł1367

prze ka zu je, że ta jem ni ca do ko na się w jed nej chwi li, w mgnie niu oka. –
Lecz ci, któ rzy twier dzą, że wy rok są du, na ga na złych i ob wiesz cze nia
zaszczy tów ma ją być wy ra żo ne sło wa mi, od no szą to tyl ko do sta nu zmar -
twych wsta nia, a nie do są du.

Roz dział 2g (271).

1. Że świę ci bę dą są dzi li i ja kim spo so bem. Jed nak nie sam Chry stus
bę dzie są dził, lecz i świę ci bę dą z nim są dzić na ro dy.1368

[538] 2. O dwu na stu sto li cach. Sam bo wiem po wie dział Apo sto -
łom:1369 Bę dzie cie i wy sie dzieć na dwu na stu sto li cach, są dząc dwa na ście
po ko leń izra el skich. – Au gu styn, Su per Psal mum 90: „I nie na le ży
sądzić,1370 że tyl ko dwu na stu Apo sto łom Chry stus to przy obie cał. Gdzie
bowiem za sią dzie Pa weł, któ ry wię cej niż wszy scy pra co wał,1371 je że li tam
bę dzie sie dzia ło tyl ko dwu na stu? Przez dwa na ście więc sto lic poj mu je się
do sko na łość try bu na łu”, to zna czy „po wszech ność są dzą cych”,1372 czy li
wszyst kich do sko na łych, któ rzy po rzu ciw szy wszyst ko po szli za Chry stu -
sem;1373 a „przez dwa na ście po ko leń, po wszech ność pod sąd nych”.

3. Są dzić ich zaś bę dą świę ci nie tyl ko po rów na niem,1374 lecz ta kże 
po wa gą i mo cą; dla te go:1375 Mie cze obo siecz ne w rę kach ich, „to zna czy
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1365 Zo bacz Rz 2,15-16: Przy świad czy wła sne ich su mie nie, gdy ró żne ich my śli za czną
wzjem nie się oska rżać... w dniu, w któ rym Bóg są dzić bę dzie ...taj ni ki serc ludz kich.
Porów naj wy żej, Dys tynk cja 43, roz dział 4, n. 1.

1366 Mt 25,42.
1367 Zo bacz 1 Kor 15,52.
g Zo bacz: Ju lian, Pro gno sti con, III,11-13 (PL 96,502 B – 503 B; CCL 115,89n).

1368 Mdr 3,8.
1369 Mt 19,28.
1370 Enar ra tio in Psal mum 90, n. 9 (PL 37,1156; CCL 39,1262).
1371 1 Kor 15,10 Ale wię cej niż oni wszy scy pra co wa łem.
1372 Zo bacz: Glos sa or di na ria do Mt 19,28: „Przez dwa na ście sto lic, po wszech ność sądzą -

cych; przez dwa na ście po ko leń, po wszech ność pod sąd nych się poj mu je. Któ rzy opu ści li
wszyst ko i po szli za Pa nem, ci bę dą sę dzia mi” (u Mi ko ła ja z Li ry. V,60a); z Be dy, In Evan -
gelia, II, ho mi lia 17 (PL 94,225 A) al bo ho mi lia 13 (CCL 122,89).

1373 Zo bacz Mt 19,28: Za praw dę po wia dam wam: Iż wy, któ rzy ście po szli za mną ...
bę dzie cie sie dzieć na dwu na stu sto li cach itd.

1374 Glos sa Mi strza na 1 Kor 6,2: Czyż nie wie cie, że świę ci ten świat są dzić bę dą? „przez
po rów na nie, po nie waż przy kła dem ich wia ry po tę pio na bę dzie nie wia ra te go świa ta. Sądzić
bę dą ta kże po wa gą i mo cą” (PL 191,1576 C).

1375 Ps 149,6 z Glos sa do te go uryw ka (PL 191,1290 B).



wyrok na do brych i złych w ich rę kach.” – Je że li zaś py ta się, ja ka bę dzie
ich moc, al bo po wa ga w są dze niu, my ślę, że nie wcze śniej mo żna wie dzieć
niż się zo ba czy, chy ba że z ob ja wie nia Bo że go ktoś by się do wie dział.

Roz dział 3h (272).

1. O sta nach tych, któ rzy bę dą są dze ni. Bę dą bo wiem czte ry sta ny na
są dzie. – Grze gorz, Su per Iob: „Dwie mia no wi cie są czę ści, wy bra nych 
i nie god nych, jak mó wi Grze gorz;1376 lecz w tych osob nych czę ściach zawar -
te są dwa sta ny. Jed ni bo wiem są dze ni są i gi - [539] ną; dru dzy nie są sądze -
ni i gi ną. Jed ni są dze ni są i kró lu ją; dru dzy nie są są dze ni i kró lu ją.

2. „Są dze ni są i gi ną ci, któ rym Pań skie wo ła nie mó wi:1377 Łak ną łem, 
a nie da li ście mi jeść itd. Nie są są dze ni i gi ną, któ rym Pan po wia da:1378

Kto nie wie rzy, już jest osą dzo ny.” Ich bo wiem po tę pie nie zna ne jest i pew -
ne ca łe mu Ko ścio ło wi; i dla te go mó wi się, że nie bę dą wów czas są dze ni
(Pa pież Grze gorz:) po nie waż na wi dok su ro we go sę dzie go przy cho dzą 
z jaw nym po tę pie niem swo jej nie wia ry. Ci zaś, któ rzy ma ją wy zna nie wiary
bez uczyn ków, bę dą są dze ni i zgi ną, to zna czy bę dą oska rże ni, aby zgi nę li.
Któ rzy zaś na wet ta jem nic wia ry nie wy zna wa li, nie usły szą na sie bie na ga -
ny sę dzie go, bo ciem no ścia mi swej nie wia ry uprzed nio osą dze ni, nie za -
słu gu ją być oska rża ni wo ła niem te go, któ rym wzgar dzi li. Sło wa sę dzie go
przy naj mniej usły szą ci, któ rzy je go wia rę cho ciaż sło wem wy zna wa li.
Tamci w po tę pie niu swo im na wet słów wiecz ne go sę dzie go nie sły szą,
którzy je go czci na wet słow nie za cho wać nie chcie li.” I dla te go mó wi się,
że jed ni ma ją być są dze ni, in ni nie ma ją być są dze ni.

3. „Z czę ści zaś wy bra ny ch1379 jed ni bę dą są dze ni i kró lo wa li, mia no wi -
cie ci, któ rzy pla my ży cia łza mi zmy wa ją i wpro wa dze niem jał mu żn okry -
wa ją; przy cho dzą cy sę dzia, im sto ją cym po pra wi cy po wie:1380 Łak ną łem,
a da li ście mi jeść. Dru dzy zaś nie są są dze ni i kró lu ją, któ rzy na wet przy -
ka za nia Pra wa prze wy ższa ją do sko na ło ścią cno ty; po nie waż nie za do wo lili
się speł nie niem te go tyl ko, co na ka zu je Pra wo, lecz sta ra ją się speł nić także
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h Oprócz pew nych wy ra zów i za koń cze nia (pod ko niec n. 4) ten sam tekst wraz z inną
tre ścią znaj du je się w Glos sa Mi strza do Ps 1,5 (PL 191,65 A – 67 A), gdzie wpro wa dzo ny
jest sło wa mi: Za pa mię taj, że. Za gad nie nia tu za po wie dzia ne go przez nie uwa gę nie zba da -
li śmy w na szym Wstę pie do to mu pierw sze go (s. [58*]nn). Ja sne jest zaś, że cho dzi o ja kiś
do da tek do tek stu ory gi nal ne go Glos sa, przy spo sob no ści jej pu blicz ne go czy ta nia. Lecz
skąd za czerp nię te są te po wa gi i dla cze go ostat nia za ru bry ko wa na jest W Apo ka lip sie, nie
wie my.

1376 Mo ra lia, XXVI, roz dział 27, n. 50 (PL 76,378 C – 379 B).
1377 Mt 25,42.
1378 J 3,18.
1379 Grze gorz, ta mże, n. 51, z wie lu opusz cze nia mi (PL 76,379 C – 380 BC).
1380 Mt 25,35.



to, co ra dzi się do do sko na ło ści. O nich mó wi Pro rok:1381 Pan na sąd przyj -
dzie ze star szy mi lu du swe go. A Sa lo mon mó wiąc o ob lu bień cu Ko ścio ła,
rze cze:1382 Znacz ny jest mąż jej w ra dzie, gdy usią dzie mię dzy starszy mi
zie mi. A Hiob:1383 Nie zba wia nie zbo żnych, a sąd ubo gim daje.” „Ci więc
słusz nie nie pod le ga ją są do wi po wszech ne mu, lecz przy cho dzą ja ko sędzio -
wie, po nie waż i ogól ne przy ka za nia ży jąc prze wy ższy li i wszyst ko po rzu -
ciw szy za Chry stu sem po szli.” „Słusz nie sąd ubo gim da je, któ rzy ile za swą
po ko rę te mu świa tu by li wzgar dze ni, ty le wte dy wzro sną więk szym szczy -
tem mo cy.”

W Apo ka lip sie. O ta kich po wie dzia no:1384 Kto zwy cię ży, dam mu sie -
dzieć ze so bą na tro nie mo im, jak Ja też zwy cię ży łem i usia dłem z Oj cem
mo im na tro nie je go. [540] Zwy cię ski Pan za sia da z Oj cem na tro nie, po -
nie waż po wal ce mę ki i pal mie zmar twych wsta nia wszyst kim sta ło się jasne,
że jest rów ny Oj cu. Dla nas zaś sie dzieć na tro nie Sy na, ozna cza mo cą tegoż
Sy na są dzić: gdyż wła dzę są dze nia otrzy ma li śmy z je go mo cy, jak by śmy na
je go tro nie za sia da li.” – Z te go wi dać, że do sko nal si świę ci bę dą są dzi li 
z Chry stu sem ta kże wła dzą, oraz dla cze go mó wi się, że jed ni bę dą są dze ni,
a dru dzy nie bę dą są dze ni.

Roz dział 4i (273).

1. O po rząd ku są du i po słu dze anio łów. Po nie waż zaś w Ewan ge lii
czy ta się,1385 że Pan Po śle Anio ły swo je, któ rzy zbio rą z kró le stwa je go
wszyst kie zgor sze nia i wrzu cą nie pra wych w piec ogni sty; a ta kże:1386

Wynij dą Anio ło wie i wy łą czą złych z po środ ka spra wie dli wych. I wrzu cą
ich w piec ogni sty; a rów nież: I po śle Anio ły swo je z trą bą i zgro ma -
dzą wy bra nych ze czte rech wia trów; Pro rok zaś rze cze:1387 Zgro madź -
cie mu świę tych je go: że przez po słu gę anio łów to się speł nia, wąt pić nie
na le ży.
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1381 Iz 3,14.
1382 Prz 31,23.
1383 Hi 36,6.
1384 Grze gorz, Mo ra lia, XXVI, roz dział 28, n. 53 (PL 76,381 C -D); któ ry przy ta cza Ap 3,21.
i Roz dział 4, nu mer 1: O po słu dze anio łów zo bacz: Ju lian, Pro gno sti con, III,35 

(PL 96,514 A -B; CCL 115,108n); oraz Glos sa Mi strza do PS 49,5 (PL 191,477 B) z Au gu styna
do te go uryw ka (PL 36,573; CCL 38,585n). – Nu mer 2: Wy po wiedź Au gu sty na na koń cu,
już w dzie le Ju lia na, III,49 (519 B -C; 117) oraz u Hu go na, De sa cra men tis, II,17,28 
(PL 176,610 A). – Nu mer 3 być mo że za le ży od Glos sa na Hbr 1,11 (PL 192,412 A), gdzie
zna ju je się po wa ga Au gu sty na.

1385 Mt 13,41-42.
1386 Mt 13,49-50; na stęp nie Mt 24,31.
1387 Ps 49,5.



2. Gdy bo wiem Pan bę dzie szedł na sąd, Pój dzie przed nim ogień,1388

„któ rym spa lo ne zo sta nie ob li cze te go świa ta,” a nie bo i zie mia prze mi -
ną:1389 „nie co do sub stan cji, lecz co do wy glą du, któ ry się zmie ni”; nie bo
mia no wi cie po wietrz ne, a nie ete rycz ne”. „Ty le bo wiem pod nie sie się ogień
na są dzie,1390 ile pod nio sły się wo dy w po to pie.” 

[541] 3. Ogień zaś ten bę dzie po żar ciem dla złych, któ rzy zo sta ną zna -
le zie ni ży wi, dla do brych zaś nie. Jak bo wiem mó wi Au gu styn,1391 „po żar
świa ta tym bę dzie dla świę tych, czym był piec dla trzech mło dzień ców”. 
W któ rych „coś bę dzie do oczysz cze nia,1392 przez ten ogień zo sta nie oczysz -
czo ne”; in nym zaś żad nej nie spra wi przy kro ści.

4. A po oczysz cze niu świa ta przez ogień i z przyj ściem Pa na na sąd,
zabrzmi ów wiel ki głos,1393 od któ re go po wsta ną wszy scy zmar li. I wte dy
przez po słu gę anio łów prze wia ne zo sta nie kle pi sko;1394 po nie waż do brzy
zo sta ną mu zgro ma dze ni z czte rech czę ści świa ta aniel ską po słu gą;1395 którą
też po rwa ni zo sta ną na prze ciw Chry stu so wi w po wie trze,1396 pod czas gdy
odrzu ce ni po zo sta ną na zie mi, któ rą uko cha li. – A wte dy te po chwa ły
dobrych:1397 Łak ną łem, a da li ście mi jeść, oraz owe na ga ny złych: Łak ną -
łem, a nie da li ście mi jeść itd. zo sta ną wy gło szo ne, al bo dźwię kiem gło su,
al bo in nym spo so bem.1398 – Wresz cie wy da ny zo sta nie wy rok na jed nych 
i dru gich:1399 Pójdź cie bło go sła wie ni itd., Idź cie prze klę ci itd.; i po słu gą
anio łów, z mo cą Bo ga współ dzia ła ją cą, źli zo sta ną wrzu ce ni w piec 
ogni sty,1400 to zna czy do pie kła.
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1388 Zo bacz Ps 96,3: Ogień przed nim pój dzie; al bo ra czej Ps 49,3: Ogień przed ob licz -
no ścią je go roz pa li się, gdzie Glos sa Mi strza: „Al bo zgod nie z in nym tek stem: Ogień przed
nim pój dzie… któ rym spa le ni zo sta ną: ob li cze świa ta te go i źli; do brzy zaś bę dą oczysz czeni”
(PL 191,476 B). Sło wa te przy to czo ne są tu w wy da niu Glos sa or di na ria (u Mi ko ła ja z Li ry,
III,155c), lecz brak ich w rkp Lau rent. XVII.4 do te go uryw ka.

1389 Mt 24,35: Nie bo i zie mia prze mi ną, gdzie Glos sa or di na ria: „Zo sta ną od no wio ne,
zło żyw szy pier wot ną po stać, ale z po zo sta wie niem sub stan cji”; oraz in ter li ne aris: „Nie bo
po wietrz ne, a nie ete rycz ne” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,75 rec to). Zo bacz też: Be da, In Mar cum
13,31 (PL 92,264 D; CCL 120,602); oraz In Lu cam 21,33 (590 C; 371).

1390 Glos sa in ter li ne aris na 2 P 3,10 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,227 rec to); z Au gu sty na, 
De civi ta te Dei, XX, roz dział 18 (PL 41,684; CSEL 40-II,469n; CCL 48,729n).

1391 De ci vi ta te Dei, XX,18 (685; 470; 730).
1392 Glos sa or di na ria na 2 P 3,10: „Nie bio sa, to zna czy świę ci, je że li w nich coś bę dzie

do oczysz cze nia, przez ogień zo sta ną oczysz cze ni” (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,227a).
1393 O któ rym wy żej, Dys tynk cja 43, roz dział 2.
1394 Mt 3,12; zobacz: Augustyn, Enarratio in Psalmum 49,3. n. 8: Burza wielka: „mająca

prze wiać tak wiel kie kle pi sko… przez któ rą od dzie lo na zo sta nie od świę tych wszel ka nie -
czy stość” itd. (PL 36,570; CCL 38,581). Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 46, roz dział 2, n. 2.

1395 Zo bacz: Mt 24,31; zo bacz wy żej, nu mer 1 te go roz dzia łu.
1396 1 Tes 4,17.
1397 Mt 25,35 i 42.
1398 Zo bacz wy żej, roz dział 1, nu mer 1.
1399 Mt 25,34 i 41.
1400 Zo bacz Mt 13,40nn.



Roz dział 5 (274).

1. Czy po sądzie demony będą rządziły ludźmi dla karania. I zwykło
się py tać, czy w pie kle de mo ny bę dą kie ro wa ły zły mi dla ka ra nia po są dzie,
któ rych Pi smo zwie ka ta mi i drę czy cie la mi dusz.1401

2. Apo stoł po wia da,1402 że Chry stus wte dy zni we czy wszel ką zwierzch -
ność i wła dzę i moc. – Hay mon, Su per Epi sto lam ad Co rin thios:1403

„Pó ki bo wiem trwa świat, anio ło wie anio łom, de mo ny de mo nom, lu - [542]
dzie lu dziom prze wo dzą; lecz po ze bra niu wszyst kich, już wszel kie prze -
wo dze nie ustą pi.” – Stąd nie któ rzy my ślą, że po są dzie de mo ny nie ma ją
wła dzy drę cze nia lu dzi, tak jak obec nie: lecz jak de mo ny drę czo ne są mocą
Bo ga, bez po słu gi stwo rze nia, tak twier dzą, że od rzu ce ni lu dzie tam nie
przez dzia ła nie de mo nów, lecz tyl ko mo cą Bo żą, pod da wa ni są wiecz nym
mę czar niom. 

3. Przy to czo na jed nak po wa ga nie zmu sza do ta kie go my śle nia, cho ciaż
twierdzi, że wtedy ani demony demonom, ani ludzie ludziom nie przewodzą,
nie roz strzy ga jed nak, czy de mo ny prze wo dzą lu dziom ku drę cze niu. – Dla -
te go nie któ rym zda je się, że oni tak są dla lu dzi drę czy cie la mi w ka rze, 
jak by li ku si cie la mi w wi nie.

DYS TYNK CJA XLVIII

Roz dział 1k (275).

1. O po sta ci sę dzie go. Zwy kło się ta kże py tać, w ja kiej po sta ci Chry -
stus bę dzie są dził. – Są dzić bę dzie mia no wi cie w po sta ci słu gi,1404 któ ra
wszyst kim na są dzie się uka że, aby źli zo ba czy li ko go prze bo dli.1405 Bó stwa
jego zaś źli nie zobaczą; dlatego Izajasz:1406 Usunięty niech będzie niezbożny,
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1401 Zo bacz Mt 18,34: Po dał go ka tom, z Glos sa in ter li ne aris, tu: „w rę ce Rzy mian, al bo
słu gom pod ziem nym” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,57 ver so).

1402 1 Kor 15,24.
1403 Glos sa or di na ria na 1 Kor 15,24 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,58a; rkp „l” kar ta 70a; rkp

„m” kar ta 67a); z Hay mo na, In I Co rin thio rum 15,24 (PL 117,597 A) zo bacz wy żej, Dru ga
księga Sen ten cji, Dys tynk cja 6, roz dział 4.

k Zo bacz Lom bard, Glos sa do Ps 20,6 (PL 191,222 C) i Ju lian, Pro gno sti con, III, roz -
dzia ły 8-9 (PL 96,501 B -D; CCL 115,87n); któ rzy wy da ją się źró dła mi bar dziej niż Au gu styn
i Izy dor.

1404 Au gu styn, In Io an nem, rzo pra wa 19, n. 16: “Zo ba czą ko go prze bo dli... Po stać przeto
słu gi bę dzie wi dzial na, ukry ta bę dzie po stać Bo ga” (PL 35,1553; CCL 36,199). Zo bacz też
roz pra wę 21, n. 13 (1571; 219n).

1405 Zo bacz Ap 1,7: Oto idzie wśród ob ło ków, i uj rzy go wszel kie oko i ci, któ rzy go
przebo dli; J 19,37: Zo ba czą ko go prze bo dli.

1406 Iz 26,10 ra czej we dług Sep tu agin ty (z Ju lia na).



by nie oglą dał chwa ły Pań skiej. „Czło wie czeń stwo zo ba czą,1407 aby się lę -
ka li; Bó stwa zaś nie, by się nie ra do wa li.” Bó stwa bo wiem nie mo żna wi -
dzieć bez ra do ści.

[543] Roz dział 2 (276).

1. Ja ka wów czas uka że się po stać słu gi. Lecz sko ro wia do mo, że uka -
że się w po sta ci ludz kiej, py ta się, czy po stać ta uka że się chwa leb na, tak
jak praw dzi wie jest; czy sła ba, ja ka by ła w mę ce.

2.l Nie któ rzy są dzą, że przez złych bę dzie wi dzia na ta ka, ja ką ukrzy żowa -
li, to zna czy sła ba, bo Pi smo po wia da:1408 że by zo ba czy li ko go prze bo dli. –
Au gu styn, Su per Io an nem. Lecz Au gu styn otwar cie tak mó wi,1409 iż wtedy
wi dzia na bę dzie przez do brych i złych chwa leb na po stać słu gi: „Gdy 
w chwa leb nej po sta ci słu gi do brzy i źli uj rzą są dzą ce go, usu nię ty bę dzie
nie zbo żny, by nie oglą dał chwa ły Bo ga,1410 któ rą Bóg jest, któ rą zo ba czą
sa mi czy ste go ser ca:1411 co bę dzie dla nich ży ciem wiecz nym.

3. Dla cze go mó wi się, że Chry stus bę dzie są dził. Po stać więc ludz ka
chwa leb na w Chry stu sie bę dzie wi dzia na przez wszyst kich; dla te go też
mówi się, że Chry stus bę dzie są dził, po nie waż jest Sy nem czło wie czym. Tak
bo wiem czy ta się w Ewan ge lii Ja na:1412 I dał mu wła dzę sąd czy nić, dla te -
go, że jest Sy nem czło wie czym: nie że sam mo cą ludz ką bę dzie są dził, al bo
że sam, bez Oj ca i Du cha Świę te go bę dzie sąd spra wo wał, lecz po nie waż
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1407 Izy dor, Sen ten tiae, I, roz dział 27, n. 8: „Na są dzie od rzu ce ni zo ba czą czło wie czeń -
stwo Chry stu sa, w któ rym zo stał osą dzo ny, by bo le li; bó stwa zaś je go nie zo ba czą, by się
nie ra do wa li. Ko mu bo wiem bó stwo się oka zu je, oczy wi ście ku ra do ści się po ka zu je” (PL
83,596; zno wu z Ju lia na).

l Nie któ rzy, to być mo że są ci, któ rzy zbyt nio przy sta li do pew ne go zda nia Au gu sty na:
„Po stać owa bę dzie sę dzie go, któ ry stał pod są dem; ta bę dzie są dzi ła, któ ra zo sta ła osą dzo -
na” (In Io an nem, roz pra wa 19, n. 6; PL 35,1553; CCL 36,199). Sko ro je dy nie ten tekst został
przy to czo ny przez Ju lia na, w III, roz dział 9 (501 C; 88), mo że pod trzy my wał ten pogląd.
Po dob nie w Li ber Pan cri sis (n. 92) Mi strza An zel ma z La on czy ta się: „Lecz to jest pew ne,
że syn czło wie czy w tej sa mej po sta ci, w któ rej osą dzo ny zo stał, uka że się” (wyd.: O. Lot tin,
w Psy cho lo gie et mo ra le, V,79). – Tekst Au gu sty na z Glos sa or di na ria, na J 17,24 (u Mi ko -
ła ja z Li ry, V,235c), od któ rej ra czej za le ży Mistrz, niż od ory gi na łów Au gu sty na; tak rów -
nież w roz dzia le na stęp nym.

1408 Jak wy żej, roz dział 1.
1409 Roz pra wa 111, n. 3: „Sko ro bo wiem zo ba czy my ja sność, któ rą Oj ciec da Sy no wi,

choć wie my, że tu mo wa nie o tej, któ rą Oj ciec dał rów ne mu Sy no wi ro dząc go, lecz któ rą
po uczy nie niu sy nem czło wie czym dał mu po śmier ci krzy żo wej: kie dy więc zo ba czy my tę
ja sność Sy na, wte dy do ko na się sąd ży wych i umar łych, wte dy usu nię ty zo sta nie nie zbo żny,
by nie zo ba czył ja sno ści Bo ga; któ rej, je że li nie tej, któ rą Bóg jest?” (PL 35,1927; CCL
36,630n).

1410 Iz 26,10.
1411 Mt 5,8 Bło go sła wie ni czy ste go ser ca: al bo wiem oni Bo ga oglą da ją.
1412 J 5,27.



on sam w „po sta ci słu gi 1413 [544] są dząc, wi dzial ny bę dzie do brym i złym.”
Gdy więc po wie dzia no:1414 Oj ciec ni ko go nie są dzi, lecz ca ły sąd dał
Synowi, nie tak na le ży poj mo wać, ja ko by Syn sam są dził, a nie Oj ciec, lecz
ponie waż po stać Sy na wszyst kim na są dzie się uka że: nie sła ba, lecz chwa -
leb na. Są dzić zaś bę dzie mo cą Bó stwa, nie bez Oj ca i Du cha Świę te go. 
I uka że się strasz li wy nie zbo żnym, a ła god ny spra wie dli wym:1415

Roz dział 3m (277).

1. Dla cze go mó wi się, że Chry stus wskrze si cia ła we dług po sta ci
słu gi. A jak mó wi się, że Chry stus we dług po sta ci słu gi bę dzie są dził, z po -
wo du po wy ższej przy czy ny, tak rów nież mó wi się, że wskrze si cia ła zmar -
łych we dług czło wie czeń stwa, cho ciaż jed nak wskrze si mo cą Bó stwa, nie
czło wie czeń stwa. Lecz na tej pod sta wie to po wie dzia no: po nie waż w czło -
wie czeń stwie przy jął to, co jest przy czy ną na sze go zmar twych wsta nia, czyli
mę kę i zmar twych wsta nie, dla te go wskrze sze nie umar łych przy pi su je mu
się ja ko czło wie ko wi.

2. Au gu styn, Su per Io an nem. Dla te go Au gu styn:1416 „Przez Sło wo, Syna
Bożego, dokonuje się zmartwychwstanie; przez Słowo, uczynione w ciele
sy nem czło wie czym, do ko nu je się ciał zmar twych wsta nie.” – Rów nież:1417

„Są dzi i cia ła wskrze sza nie Oj ciec, lecz Syn we dług ukła du czło wie czeń -
stwa, w któ rym jest mniej szy od Oj ca.” „Chry stus w tym, że jest Sy nem
Boga,1418 jest ży ciem, któ re oży wia du sze; w tym, że jest sy nem człowie -
czym, jest sę dzią.”

3. Oto we dług po sta ci czło wie czeń stwa mó wi się, że wskrze si cia ła i osą -
dzi. Osą dzi zaś, po nie waż w tej po sta ci wszyst kim uka że się na są dzie; 
a wskrze si, po nie waż w tej po sta ci przy jął za słu gę oraz przy czy nę na sze go
zmar twych wsta nia, a po nie waż zgod nie z tą po sta cią głos wy da, [545]
zmar li po wsta ną z gro bów i wyj dą.1419 We dług te go, że jest Bo giem, ożywia
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1413 Ru bry ka mar gi nal na: Au gu styn na Ja na, wraz z punk ta mi wy żej wy pi sa ny mi w tek -
ście do „w po sta ci... wi dzia ny bę dzie”, któ ry ra czej jest Glos sa or di na ria na J 5,27 (u Mi ko -
ła ja z Li ry, V, 202c), z Roz pra wy 19, n. 16 (PL 35,1553; CCL 36,199).

1414 J 5,22.
1415 Sło wa są Izy do ra, Sen ten tiae, I, roz dział 27, n. 9: „I ła god ny uka że się... wy bra nym,

a strasz li wy od rzu co nym” (PL 83,596 B); lecz tu ra czej w for mie Ju lia na, Pro gno sti con, III,
roz dział 7: „i ła god ny bę dzie spra wie dli wym, a strasz li wy bę dzie nie spra wie dli wym” (PL
96,501 A; CCL 115,87).

m Roz dział 3, nu mer 2: Pierw sza po wa ga Au gu sty na wzię ta z Glos sa or di na ria, na 
J 5,27 (czę ścio wo u Mi ko ła ja z Li ry, V,202c; w ca ło ści w PL 114, 379 C oraz w wy da niu: Lyon
[1610], V,1110). Dru ga, w Glos sa, na J 5,21 (202a). Trze cia w Glos sa, na 5,27 (202c). –
Numer 3: Po wa gi Au gu sty na z Glos sa na J 5,21 (202a) oraz na J 5,26 (202c).

1416 Roz pra wa 19, n. 15-16 (PL 35,1552n; CCL 36,198n).
1417 Roz pra wa 23, n. 13 (1591; 242).
1418 Roz pra wa 19, n. 15 oraz roz pra wa 22, n. 11 (1552n i 1580; 198n i 229n).
1419 Ps 67,34: Oto da gło so wi swe mu głos mo cy; stąd J 5,28-29.



du sze; nie Oj ciec tyl ko, po nie waż nie tyl ko Oj ciec jest ży ciem, lecz i Syn 
z nim i Duch Świę ty (Au gu styn:)1420 jest „tym sa mym ży ciem”, któ re „na le -
ży do du szy, nie do cia ła. Cia ło bo wiem nie do zna je ży cia mą dro ści, lecz
du sza, któ rą roz ja śnia świa tłość” wiecz na. – Cho ciaż więc Chry stus mocą
Bó stwa oży wia du sze i wskrze sza cia ła i są dzi, nie na pró żno jed nak i nie
bez pod sta wy przy pi su je mu się oży wie nie dusz we dług po sta ci Bożej, 
a sąd i wskrze sze nie ciał we dług po sta ci słu gi.

Roz dział 4n (278).

1. O miej scu są du. Nie któ rzy uwa ża ją, że Pan zstą pi na sąd do do li ny Jo -
za fa ta, dla te go że sam przez pro ro ka Jo ela tak rze cze:1421 Zgro ma dzę wszyst -
kie na ro dy i spro wa dzę je na do li nę Jo za fa ta i bę dę się tam z ni mi są dził.

2. W wy kła dzie te go roz dzia łu tak się znaj du je:1422 „To za iste dzie cin nie poj -
mu ją, że do do li ny, któ ra jest z bo ku gó ry Oliw nej, Pan zstą pi na sąd. Śmieszne
to jest, bo nie na zie mi, lecz w prze strze ni te go po wie trza za sią dzie, na prze -
ciw miej sca Gó ry Oliw nej, z któ re go wnie bo wstą pił.1423 I jak po wia da Jan Zło -
tousty,1424 aniołowie niosą przed nim znak krzyża.” Dlatego w Ewangelii Prawda
mó wi:1425 A na on czas uka że się znak Sy na czło wie cze go itd. „Jo za fat zaś tłu -
ma czy się: sąd Pa na,”1426 W do li nie więc Jo za fa ta, to jest są du Pa na, „zgro ma -
dze ni zo sta ną wszy scy nie zbo żni. Spra wie dli wi zaś nie zstą pią do do li ny są du,
to jest po tę pie nia, lecz unio są się w ob ło ki na prze ciw Chry stu so wi.”1427

[546] Roz dział 5 (279).

1. O ja ko ści świa teł i cza su po są dzie. Gdy Pan przyj dzie na sąd 
w dziel no ści i mo cy wiel kiej,1428 mó wi się, że słoń ce i księ życ za ćmią się:1429
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1420 Roz pra wa 19, n. 14 (1552; 198).
n Nie któ rzy, mia no wi cie Ju lian, Pro gno sti con, III,2 (PL 96,497 C; CCL 115,82), gdzie

i tekst Jo ela; oraz w roz dzia le 4 (499 B – 500 C; 83n), ten Zło to uste go. Stąd w ca łym nu me -
rze 2 Mistrz od no si się do Glos sa or di na ria do te go uryw ka.

1421 Jl 3,2.
1422 W Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,356a).
1423 Zo bacz: Dz 1,9-12.
1424 De cru ce et la tro ne, I: „Tak gdy Pan idzie z nie ba gro ma da anio łów i mno gość ar -

cha nio łów nie sie ten znak na wznio słych ra mio nach i zwia stu ją nam kró lew ski” (wy da nie:
We ne cja 1583, III,303a na koń cu; zo bacz PG 49,404).

1425 Mt 24,30.
1426 Tak i Hie ro nim, In Io elem 3,2 (PL 25[1845]979 D).
1427 1 Tes 4,17.
1428 Zo bacz: Łk 21,27; po rów naj: Mt 24,30.
1429 Glos sa or di na ria do Mt 24,29: Słoń ce za ćmi się: „Al bo słoń ce, księ życ i gwiaz dy do

cza su po zba wio ne bę dą swe go świa tła... Al bo z na dej ściem ja sno ści praw dzi we go świa tła,
wy da dzą się ciem nieć... Hiob rzekł [26,11]: Słu py nie bie skie trzę są się i lę ka ją się na 
ski nie nie je go” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,74c); ostat ni wy kład jest pseu do -Be dy do te go uryw ka
(PL 26[1845]180 A).



nie przez po zba wie nie swo je go świa tła, lecz z na dej ściem więk szej ja sno -
ści świa tła”. Ta kże mo ce nie bios,1430 to zna czy anio ło wie, mó wi się, że będą
po ru szo ne: nie lę kiem po tę pie nia, al bo ja kimś wzbu rze niem bo jaź ni, „lecz
pew nym po dzi wem” te go, co zo ba czą. Stąd Hiob:1431 Słu py nie bie skie 
lęka ją się na ski nie nie Je go.

2. Przed dniem zaś są du słoń ce i księ życ do zna ją za ćmie nia, jak świad -
czy Jo el mó wiąc:1432 Słoń ce ob ró ci się w ciem ność, a księ życ w krew, zanim
przyj dzie dzień Pań ski, wiel ki a strasz ny. Wiel ki zaś jest na zwa ny z po wodu
wiel kich rze czy, któ re wte dy się sta ną.

3. Gdy zaś sta nie się nie bo no we i zie mia no wa,1433 wte dy jak świad czy
Iza jasz:1434 bę dzie świa tłość księ ży co wa ja ko świa tłość sło necz na, a świa -
tłość sło necz na sied mio krot na, ja ko świa tłość sied miu dni, po nie waż jak
bar dzo świe ci ło słoń ce w pierw szym stwo rze niu sied miu dni, przed grze -
chem pierw sze go czło wie ka, tak bar dzo bę dzie świe ci ło po są dzie.1435

Zmniej szo na bo wiem zo sta ła świa tłość słoń ca i księ ży ca oraz in nych gwiazd
przez grzech pierw sze go czło wie ka;1436 lecz wte dy słoń ce otrzy ma na grodę
za swój mo zół,1437 po nie waż sied mio krot nie za ja śnie je.

4. A wte dy nie bę dzie na stęp stwa dnia i no cy,1438 lecz tyl ko dzień. Stąd
Za cha riasz: I bę dzie dzień je den, któ ry jest wia do my Pa nu, nie dzień ani
noc, a [547] cza su wie czor ne go bę dzie świa tło, bo nie bę dzie wte dy roz -
ma ito ści dnia i no cy, któ ra jest obec nie, lecz cią gły dzień i świa tłość.

5. Iza jasz jed nak zda je się twier dzić, że wte dy nie bę dzie świe ci ło słoń -
ce, al bo księ życ, mó wiąc do zgro ma dze nia bło go sła wio nych:1439 Nie bę dzie
u cie bie, rze cze, wię cej słoń ce świa tło ścią we dnie, ani ja sność księ ży ca
oświe ci cię; ale bę dzie to bie Pan świa tło ścią wiecz ną. – Lecz ty mi sło wy
nie prze czy, że słoń ce i księ życ bę dą wte dy świe ci ły, lecz oznaj mia, że tym,
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1430 Mt 24,29 gdzie Glos sa in ter li ne aris: „Anio ło wie bę dą się lę ka li, o ile bar dziej ludzie!”
(u Mi ko ła ja z Li ry, V,74v).

1431 Hi 26,11, gdzie Glos sa in ter li ne aris: Nie kar cą cym lę kiem, lecz po dzi wem” (u Miko -
ła ja z Li ry, III,51 rec to); z Grze go rza: Mo ra lia, XVII, roz dział 29, n. 44 (PL 76,31 C).

1432 Jl 2,31.
1433 Iz 65,17; 66,22; Ap 21,1.
1434 Iz 30,26.
1435 Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: ja ko świa tłość sied miu dni: „Mia no wi cie kiedy

świat zo stał stwo rzo ny” (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,57v); z Izy do ra, De or di ne cre atu ra rum, roz -
dział 5, n. 5 (PL 83,924 A).

1436 Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: I bę dzie świa tłość księ ży co wa: „Po są dzie 
i niebo bę dzie no we i zie mia no wa. Po nie waż dla czło wie ka stwo rzo ne, w je go upad ku
pogor szy ło się słoń ce i księ życ, zmniej szo ne w swej świa tło ści” (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,57
verso); z Izy do ra, ta mże, n. 3 (923 C – 924 A).

1437 Glos sa or di na ria do te go uryw ka: I bę dzie świa tłość księ ży co wa: „Gdy na gro dę
mozo łu otrzy ma ją” (57c); zo bacz ni żej, nu mer 6.

1438 Glos sa in ter li ne aris na Za 14,7: Nie dzień: „Nie zmien ność dnia i no cy” (u Mi ko łaja
z Li ry, IV, 421 rec to).

1439 Iz 60,19.



któ rzy bę dą „w wiecz nej szczę śli wo ści”1440 nie da ją żad ne go po żyt ku świa -
tło ści; po nie waż, jak mó wi Hie ro nim o tym sa mym uryw ku,1441 „nie bu i zie -
mi, słoń ca i księ ży ca obo wią zek nam ustą pi, i sam Pan bę dzie świa tło ścią
dla swo ich na wiecz ność.”

6. Izy dor w Li ber Cre atu ra rum. Mo żna też po jąć, że to Iza ja szo we 
w tym zna cze niu jest po wie dzia ne, iż słoń ce oraz księ życ nie bę dą wte dy
mia ły wscho du i za cho du, jak obec nie. Dla te go Izy dor,1442 jak by wy kła da -
jąc owo Iza ja szo we, po wia da: Po są dzie słoń ce otrzy ma wy na gro dze nie
swe go tru du; stąd Pro rok:1443 Bę dzie świe ci ło sied mio krot nie. I nie zaj dzie
ani słoń ce ani księ życ, lecz bę dą sta ły w ukła dzie, w któ rym zo sta ły stwo -
rzo ne, by nie zbo żni w mę czar niach pod zie mią umiesz cze ni nie ko rzy sta li
z ich świa tła. Stąd Ha ba kuk:1444 Słoń ce i księ życ sta nę ły w miesz ka niu
swoim.” – Oto mó wi otwar cie, że słoń ce i księ życ wte dy świe cą, lecz sta le
trwa ją; gdzie rów nież oznaj mia, że pie kło jest pod zie mią.

7. Je że li zaś py ta się, ja ki wte dy bę dzie po ży tek świa tła słoń ca i księ ży ca,
wy zna ję, iż nie wiem, po nie waż nie pa mię tam, że bym czy tał w Pi smach.

DYS TYNK CJA XLIX

Roz dział 1 (280).

1. O ró żni cy miesz kań w nie bie i w pie kle. – Au gu styn w En chi ri -
dion:1445 „Po zmar twych wsta niu zaś, po do ko na niu i speł nie niu po wszech -
ne go [548] są du, kres swój mieć bę dą dwa mia sta: jed no Chry stu sa, dru gie
dia bła; jed no do brych, dru gie złych, oba jed nak anio łów i lu dzi. Tym nie
bę dzie mo żli wa chęć, a tam tym zdol ność grze sze nia, al bo ja kiś wa ru nek
śmier ci; ci w ży ciu wiecz nym ży jąc, tam ci nie szczę śli wie w wiecz nej śmierci
trwa jąc, bez mo żli wo ści śmier ci, po nie waż i jed ni i dru dzy bez koń ca. Lecz
ci w szczę śli wo ści, je den od dru gie go wy bor niej szy; w nie szczę ściu zaś tamci,
je den od dru gie go zno śniej bę dą trwa li.”

2.o Z te go wi dać, że jak do brzy ró żnie bę dą uwiel bie ni, jed ni bar dziej,
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1440 Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,99 rec to).
1441 In Isa iam 60,19 (PL 24[1845]597 A; CCL 73 A,704) za po śred nic twem Glos sa or di -

na ria do te go uryw ka (99a).
1442 De or di ne cre atu ra rum, roz dział 5. n. 6-7 (PL 83,924 B – 925 A); lecz sło wa są 

z Glos sa or di na ria do Iz 60,19 „Izy dor w księ dze stwo rzeń: Po są dzie... w miesz ka niu
swoim” (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,99a).

1443 Iz 30,26: A świa tłość sło necz na sied mio krot nie.
1444 Ha 3,11.
1445 Roz dział 111 (PL 40,284; CCL 46,109).
o Aby ten nu mer roz wi kłać, trze ba wró cić do Glos sa Mi strza na 1 Kor 15,41: Gwiaz da

bo wiem od gwiaz dy ró żni się ja sno ścią (PL 191,1686 C -D; rkp „x” kar ta 113b; rkp „z” karta
68a) gdzie przy to czo ne są sło wa Zło to uste go, któ re w in nym przy pi sie wy żej są za war te.
To, co na stę pu je o jed nym de na rze, jest ze sta wie niem (nie kie dy do słow nym) po wag Au gu -
sty na, któ re na stę pu ją w tej sa mej Glos sa (1686 D): Su per Io an nem, roz pra wa 67, n. 2 (PL



in ni mniej, tak i źli ró żnie w pie kle bę dą ka ra ni. – Zło to usty:1446 „Jak
bowiem w do mu Oj ca, to jest w kró le stwie nie bie skim, jest miesz kań
wiele,1447 to zna czy ró żnic na gród, tak i w ge hen nie ró żne są miesz ka nia,
to jest ró żni ce mę czar ni.” Wszy scy jed nak cier pieć bę dą wiecz ną ka rę, tak
jak wszy scy wy bra ni ten sam bę dą mie li de nar, któ ry Go spo darz dał wszyst -
kim, któ rzy pra co wa li w win ni cy.1448 Pod mia nem de na ra poj mu je się coś
wspól ne go wszyst kim wy bra nym, mia no wi cie ży cie wiecz ne, Bo ga sa me -
go, któ rym wszy scy bę dą się roz ko szo wać, lecz nie rów no. Bo jak bę dzie
różne uwiel bie nie ciał, tak bę dzie ró żna chwa ła dusz. Gwiaz da bo wiem 
od gwiaz dy, to jest wy bra ny od wy bra ne go, ró żni się ja sno ścią du cha i cia -
ła.1449 Jed ni [549] bo wiem od dru gich bli żej i ja śniej bę dą pięk no Bo ga
kon tem plo wa li, a ta ró żni ca kon tem plo wa nia zwie się ró żni cą miesz kań.
Dom więc jest je den, to zna czy de nar jest je den; lecz jest tam ró żni ca
mieszkań, to zna czy ró żni ca ja sno ści. Po nie waż jed no jest do bro naj wy ższe,
szczę śli wość i ży cie wszyst kich, mia no wi cie sam Bóg. Tym do brem wszyscy
wy bra ni bę dą się roz ko szo wać, lecz jed ni peł niej od dru gich. Roz ko szo wać
się zaś bę dą wi dząc do sko na le, a nie przez zwier cia dło, przez po do bień -
stwo.1450 Mieć więc ży cie, zna czy wi dzieć ży cie, to jest po zna wać Bo ga
dosko na le. Stąd Praw da mó wi w Ewan ge lii:1451 A ten jest ży wot wiecz ny,
aby po zna li, że ty, i ten, kó re goś po słał, Je zus Chry stus, je steś jed nym
praw dzi wym Bo giem, to zna czy mieć ży cie jest po zna wać cie bie. Nie jest
tym po zna niem to, że ty je steś, lecz przez po zna nie mieć do bro, któ rym ty
jesteś, to jest ży cie.

3. Czy wszy scy lu dzie chcą być szczę śli wi. Zwy kło się ta kże py tać 
o szczę ście, czy wszy scy go chcą, i wie dzą któ re szczę ście jest praw dzi we.

4. Augustyn w XIII księdze De Trinitate. O tym Augustyn w XIII księdze
De Tri ni ta te 1452 tak roz pra wia: „Dziw ne jest, sko ro jed na jest wszyst kich
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35,1812; CCL 36,495n); oraz De sanc ta vir gi ni ta te, roz dział 26 (PL 40,410’ CSEL 41,262);
i tu i tam de nar jest ży ciem wiecz nym, wspól nym wszyst kim, jed nak jed ne mu bar dziej,
drugie mu mniej; stąd miesz kań wie le. Za koń cze nie te go nu me ru nam umy ka.

1446 Ad The odo rum lap sum, I, pod ko niec (PG 47,307-308); tekst tu za war ty jest bli ższy
wer sji rkp Bi blio te ki Mon te Cas si no 152: „Tak bo wiem Pi smo oznaj mia mó wiąc: On od da
ka żde mu we dług uczyn ków je go [zo bacz: Mt 16,27]. Nie tyl ko bo wiem w ge hen nie mę czar -
ni, lecz w kró le stwie nie bie skim [na gród] bę dą licz ne ró żni ce. Miesz ka nia, po wia da, licz ne
są u Oj ca me go [J 14,2]. I zno wu: in na chwa ła słoń ca, in na księ ży ca [1 Kor 15,41]. (Bi blio -
te ca Cas si nen sis 3,1877; Flo ri le gium, 410a); ten sam tekst, lecz nie peł ny, znaj du je się 
w Bi blio te ce pu blicz nej w Sankt Pe ters bur gu, cod. Lat. F.v.1, No 4, o któ rym zo bacz: A. Staerk,
Mit te ilun gen aus den la te ini schen Hand schri ften zu St. Pe ters burg, w Stu dien und 
Mit te ilun gen aus dem Be ne dik ti ner - und dem Ci ster cien ser -Or den 31(1910)3-36. In ne
wersje w wy da niu We nec kim Zło to uste go (1583), V,474 D; oraz PG 47,307-308).

1447 Zo bacz: J 14,2.
1448 Zo bacz: Mt 20,1-16.
1449 1 Kor 15,41.
1450 1 Kor 13,12.
1451 J 17,3.
1452 Roz dział 4, n. 7 (PL 42,1018; CCL 50 A,389n).



wo la osią gnię cia i za cho wa nia szczę ścia, skąd znów za cho dzi tak wiel ka roz -
bie żność wo li co do sa me go szczę ścia: nie że by ktoś go nie chciał, lecz nie
wszy scy je po zna li. Gdy by bo wiem wszy scy je zna li nie my śle li by, że od in -
nych jest w cno cie du cha, od in nych w zmy sło wo ści cia ła, od in nych i in -
nych, gdzieś in dziej i gdzieś in dziej. W ja ki więc spo sób wszy scy ko cha ją,
co nie wszy scy zna ją? Kto mo że ko chać to, cze go nie zna? Jak wy żej roz pra -
wia łem.1453 Czy mo że wszy scy wie dzą, któ re to jest, a nie wszy scy wie dzą
gdzie jest i stąd jest za mie sza nie?

5. Au gu styn:1454 „A mo że błę dem jest, co wy żej za ło ży li śmy, że wszy scy
lu dzie chcą żyć szczę śli wie? Je że li bo wiem szczę śli we ży cie, to na przy kład
ży cie zgod ne z cno tą du cha, jakim sposobem chce szczę śli wie żyć, kto tego
nie chce? Czy nie praw dzi wie po wie my: ten czło wiek nie chce żyć szczę śli -
wie, po nie waż nie chce żyć zgod nie z cno tą, co je dy nie jest szczę śli wym
życiem? Więc nie [550] wszy scy chcą żyć szczę śli wie, a na wet nie wie lu 
tego chce, je że li nie ma szczę śli we go ży cia, jak tyl ko ży cie zgod ne z cno tą
ducha: cze go wie lu nie chce. Czy tak nie bę dzie błę dem, o czym na wet
Cyce ron nie wąt pił? Powie dział bo wiem:1455 „Z pew no ścią wszy scy chce my
być szczę śli wi.” Nie mów my, że to jest błęd ne! Cóż więc? Czy na le ży mówić,
na wet je że li niczym in nym nie jest szczę śli we ży cie, niż ży cie zgod ne z cnotą
du cha, jed nak i kto te go nie chce, chce żyć szczę śli wie? Zbyt bo wiem wy -
da je się to nie do rzecz ne. Jest bo wiem ta kie, jak by śmy po wie dzie li: Kto nie
chce szczę śli wie żyć, chce szczę śli wie żyć. Kto wy słu cha tę sprzecz ność, kto
znie sie? A jed nak do niej pcha ko niecz ność, je że li praw dzi we jest i to, że
wszy scy chcą szczę śli wie żyć, i że nie wszy scy tak chcą żyć, ja kim wy łącz nie
spo so bem szczę śli wie się ży je.”

6. „Czy z tych trud no ści mo że nas wy rwać,1564 je że li po wie my, że nic nie
jest szczę śli wym ży ciem, jak tyl ko ży cie zgod nie z wła sną przy jem no ścią, 
i dla te go nie jest błę dem, że wszy scy chcie li by żyć szczę śli wie, po nie waż
wszy scy tak chcą, jak ko mu przy jem nie? – Lecz «To mia no wi cie jest błęd -
ne.1457 Chcieć bo wiem te go, cze go się nie go dzi, to być naj nędz niej szym; 
i nie tak nędz ne jest, nie osią gnąć te go, co byś chciał, niż chcieć osią gnąć
to, cze go się nie po win no.» Któż jest tak śle py, by mó wił, że ktoś dla te go
jest szczę śli wy, po nie waż ży je i chce, gdy za iste choć by był nędz ny, mniej
jed nak był by, gdy by ni cze go z te go, cze go nie słusz nie chce, mieć nie mógł?
Złą bo wiem wo lą, na wet sa mą, ka żdy sta je się nędz ny; lecz nędz niej szy,
gdy pra gnie nie złej wo li się speł nia.”

7. „Dla te go, po nie waż praw dą jest,1458 że wszy scy lu dzie chcie li by być
szczę śli wi i pra gną te go naj go ręt szą mi ło ścią, i dla te go pra gną wszyst kie go
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1453 Jak wy żej w trze ciej księ dze Sen ten cji, Dys tynk cja 24, roz dzia ły 4-5.
1454 Au gu styn jak wy żej (1019; 390n).
1455 Ru bry ka: In Hor ten sio dia lo go, obec nie za gi nio nym.
1456 Au gu styn, ta mże, roz dział 5, n. 8 (1019n; 390n).
1457 Au gu styn przy ta cza sło wa Cy ce ro na, In Hor ten sio dia lo go.
1458 Au gu styn, ta mże (1020; 392n).



in ne go; a nikt nie mo że ko chać te go, cze go w ogó le nie wie, czym i ja kie
jest, a nie mo że nie wie dzieć, czym jest to, cze go wie, że chce, wy ni ka stąd,
że wszy scy zna ją szczę śli we ży cie. Wszy scy zaś szczę śli wi ma ją to, cze go
chcą, cho ciaż nie wszy scy, któ rzy ma ją to, cze go chcą, są szczę śli wi cią gle.
Nędz ni zaś cią gle są ci, któ rzy al bo nie ma ją te go, cze go chcą, al bo ma ją to,
cze go niesłusz nie chcą.”

8. Czym jest szczę śli wy. „Szczę śli wy więc jest ten,1459 kto ma wszyst -
ko, cze go chce, a ni cze go nie chce źle.” „Ten mia no wi cie szczę śli wie ży je,
kto ży je jak chce, a ni cze go nie chce źle.” „Sko ro wię c1460 z tych dwoj ga skła -
da się szczę śli we [551] ży cie, cho ciaż wśród zła jest ktoś do bry, jed nak
szczę śli wy jest do pie ro po za koń cze niu wszel kie go zła.” – „Gdy zaś z te go
ży cia ten,1461 któ ry w tych nę dzach do bry jest i wier ny, przyj dzie do ży cia
szczę śli we go, wte dy praw dzi wie bę dzie to, co obec nie w ża den spo sób być
nie mo że, by czło wiek tak żył, jak chce. Bo tam nie bę dzie chciał żyć źle;
ani chciał cze goś, cze go nie bę dzie; ani nie za brak nie, cze go ze chce. Cokol -
wiek bę dzie ko cha ne, bę dzie obec ne; i nie bę dzie upra gnio ne to, cze go nie
bę dzie. Wszyst ko, co tam bę dzie, bę dzie do bre, a Bóg naj wy ższy, bę dzie
naj wy ższym do brem; a co jest ze wszech miar naj szczę śliw sze, bę dzie
pewne, że tak bę dzie za wsze.” – „Chcieć zaś być szczę śli wy mi,1462 na le ży do
wszyst kich lu dzi, wszy scy w swo im ser cu wi dzą, że chcą być szczę śli wi;
jednak nie wszy scy ma ją wia rę, któ rą do szczę ścia się do cho dzi.”

Roz dział 2p (281).

1. Czy ktoś po zna coś o Bo gu, cze go tam nie wszy scy bę dą poj mo -
wa li. Zwy kło się py tać, czy coś o Bo gu po zna ktoś bar dziej za słu żo ny, jak
Piotr, cze go nie po zna ktoś mniej za słu żo ny, jak Li nus.

2. Wie lu zda je się, że o Bo gu wszyst ko co ty czy szczę ścia, wszy scy wy -
bra ni wspól nie po zna ją, lecz ró żnie. Nic bo wiem w Bo gu więk sze i god -
niej sze się nie wy da je, niż po jąć go tro iste go i jed ne go; to zaś wszy scy wte dy
po zna ją przez wi dze nie. Z te go wy ni ka, że nic na le żą ce go do szczę ścia, nie
jest nie zna ne któ re muś z bło go sła wio nych. Wszy scy więc bę dą wi dzie li
wszyst ko, cze go po zna nie słu ży szczę ściu; lecz bę dą się ró żni li w spo so bie
wi dze nia. – Au gu styn: „Je den bo wiem od dru gie go wię cej,1463 je den od
dru gie go mniej, bę dzie ja śniał.”
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1459 Au gu styn, ta mże.
1460 Ta mże, roz dział 6, n. 9 (1020; 393).
1461 Ta mże, roz dział 7, n. 10 (1020n; 394).
1462 Ta mże, roz dział 20, n. 25 (1034; 417).
p Roz dział 2 co do li te ry znaj du je się w sen ten cjach, przy pi sa nych szko le An zel ma 

z La on, n. 501 (wyd.: O. Lot tin, w Psy cho lo gie et mo ra le, V,322). Lecz przejdź my su chą
nogą. – Nu mer 2: Po wa ga Au gu sty na z Glos sa na 1 Kor 15,41: Gwiaz da od gwiaz dy ró żni
się (PL 191,1686 D).

1463 De vir gi ni ta te, roz dział 26, n. 26 (PL 40,410; CSEL 41,263).



Roz dział 3r (282).

1. O rów nej ra do ści. Zwy kło się ta kże py tać, czy w ra do ści są nie rów -
ni, tak jak ró żnią się w ja sno ści po zna nia.

2. Au gu styn w księ dze De ci vi ta te Dei. O tym Au gu styn [552]
rzecze:1464 „Miesz kań wie le 1465 bę dzie w jed nym ży ciu, mia no wi cie ró żne
god no ści na gro dy. Lecz gdzie Bóg bę dzie wszyst kim we wszyst ki ch1466

będzie ta kże w nie rów nej ja sno ści przez ra dość: by to, co bę dą mie li ka żdy
z osob na, wspól ne by ło wszyst kim, po nie waż na wet chwa ła gło wy bę dzie
wszyst kich, przez wę zeł mi ło ści.” – Z te go da się po jąć, że wszy scy bę dą
mie li rów ną ra dość, cho ciaż nie rów ną ja sność po zna nia, po nie waż przez
mi łość, któ ra w ka żdym bę dzie do sko na ła, tak bar dzo ka żdy bę dzie się
rado wał z do bra dru gie go, jak bar dzo by się ra do wał, gdy by miał je w sa -
mym so bie.”1467

3. Lecz je że li rów na bę dzie ra dość wszyst kich, wy da je się, że rów ne
będzie szczę ście wszyst kich: cze go wia do mo, że zgo ła nie ma. – Na co
można po wie dzieć, że szczę ście by ło by rów ne, gdy by ra dość by ła tak
równa, jak też rów ne by ło by po zna nie; lecz po nie waż te go nie bę dzie,
równość ra dości nie spo wo du je rów no ści szczę ścia. – Mo żna też tak po jąć
„rów ną radość”, by rów ność nie od no si ła się do na pię cia uczuć ra du ją cych
się, lecz do ogó łu rze czy z któ rych bę dzie się ra do wa ło: po nie waż z ka żdej
rze czy, z któ rej bę dzie się cie szył je den, wszy scy bę dą się cie szyć.

Roz dział 4s (283).

1. Czy szczę ście świę tych bę dzie więk sze po są dzie. Po tem zwy kło
się py tać, czy szczę ście świę tych sta nie się po są dzie więk sze, niż tym -
czasem. 

Księga IV576

r Roz dział 3, nu mer 2: Po wa ga Au gu sty na już w Glos sa na 1 Kor 15,28 (PL 191,1681
D); z Flo ru sa (427), gdzie pra wi dło wo jest ru bry ko wa na. W tym sa mym wy cią gu, nie co
wyżej, znaj du je się in na ru bry ka: Z księ gi XII De ci vi ta te Dei; któ rą mo że przez nie uwa gę
Mistrz prze niósł tu taj. Czę ścio wo już w Glos sa or di na ria na 1 Kor 15,28 (u Mi ko ła ja z Li ry
VI,58c; rkp „l” kar ta 70c; rkp „m” kar ta 67c), skąd Mistrz wziął dru gą część po wa gi („w nie -
rów nej … mi ło ści”).

1464 Bez wzglę du na ru bry kę sło wa są Pro spe ra z Akwi ta nii, Sen ten tiae ex ope ri bus Augu -
sti ni, n. 362 (PL 45,1892; 51,486 C); al bo n. 364 (CCL 68 A,352); z Au gu sty na, In Io an nem,
roz pra wa 67, n. 2 (PL 35,1812; CCL36,495n).

1465 Zo bacz: J 14,2.
1466 1 Kor 15,28.
1467 Zo bacz sło wa Au gu sty na, któ re na stę pu ją w tej sa mej roz pra wie 67, nu me rze 2:

„Przez miłość dokonuje się, że co mają każdy z osobna, jest wszystkim wspólne. Tak bowiem
ka żdy sam ma, gdy w dru gim ko cha, cze go sam nie ma” (PL 35,1812; CCL 36,496).

s Roz dział 4, nu mer 3: Po wa ga Au gu sty na z dzie ła Ju lia na, Pro gno sti con, II,11 (PL
96,479 C – 480 A; CCL 115,50).



2. Bez żad ne go skru pu łu trze ba wie rzyć, że bę dą oni mie li więk szą chwa -
łę po są dzie niż przed tem, po nie waż i więk sza bę dzie ich ra dość, jak wy żej
po świad czył Au gu styn,1468 i szer sze bę dzie ich po zna nie. – Hie - [553]
ronim, Su per Osee. Dla te go Hie ro nim:1469 „Po do ko na niu są du Bóg ukaże
wy bra nym więk szą chwa łę swo jej ja sno ści.”

3. Au gu styn: „Je śli ko goś wzru sza,1470 na co du chom zmar łych przyj mo -
wa nie swych ciał w zmar twych wsta niu, sko ro bez ciał mo że być im udzie -
lo ne naj wy ższe szczę ście, za gad nie nie jest trud ne i nie mo że przez nas
do sko na le być roz strzy gnię te. Lecz jed nak nie ma wąt pli wo ści, że duch
ludz ki ode rwa ny od zmy słów cia ła, i po śmier ci zło żyw szy to cia ło, nie może
tak wi dzieć nie odmien nej sub stan cji, jak wi dzą anio ło wie, czy z in nej,
bardziej ukry tej przy czy ny, czy dla te go, że ma w so bie na tu ral ne dą że nie
do kie ro wa nia cia łem, co go w pe wien spo sób wstrzy mu je, by z ca łą mo cą
nie dą żył do te go naj wy ższe go nie ba, aż owo dą że nie się za spo koi. Nad to
je że li cia ło, któ re go kie ro wa nie jest trud ne i cię żkie, ta kie jest jak to cia ło,
które się psu je,1471 tym bar dziej duch od wra ca się od te go wi dze nia naj wyż-
sze go nie ba. Stąd gdy otrzy ma to cia ło, już nie zwie rzę ce, lecz du cho we1472,
zrów na ny z anio ła mi 1473 bę dzie miał do sko na łą mia rę swej na tu ry, po słusz -
ny i roz ka zu ją cy, oży wio ny i oży wia ją cy, z tak nie wy mow ną ła two ścią, 
że ku chwa le mu bę dzie, co by ło ku ob cią że niu.”

DYS TYNK CJA L

Roz dział 1t (284).

1. Czy źli w pie kle bę dą grze szy li. Tu ro dzi się py ta nie, po cho dzą ce 
z po wy ższych. Wy żej bo wiem Au gu styn,1474 mó wiąc o złych po tę pio nych 
w pie kle oraz do brych uwiel bio nych w nie bie, po wie dział, że do brzy nie
bę dą mie li chę ci, a źli zdol no ści grze sze nia. I o do brych bez wąt pie nia
wiado mo; lecz o złych, u któ rych złej wo li nie wy klu cza, py ta się [554] jak
to jest praw dzi we, że oni nie mo gą grze szyć, a na wet jak to jest praw dziwe,
że oni nie grze szą, sko ro ma ją złą wo lę.
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1468 W Dys tynk cji 45, roz dział 1.
1469 Glos sa or di na ria do Oz 6,1 (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,340a); resz tę tej glo sy (ale nie

słowa tu przy to czo ne) czy ta się u Hie ro ni ma do te go uryw ka (PL 25[1845]867 C).
1470 Augustyn, De Genesi ad litteram, XII, rozdział 35, n. 68 (PL 34,483n; CSEL 28-I,432n).
1471 Zo bacz Mdr 9,15: Bo cia ło, pod le głe ska że niu, ob cią ża du szę.
1472 Zo bacz 1 Kor 15,44: Sie je się cia ło zwie rzę ce, a po wsta je cia ło du cho we.
1473 Zo bacz Łk 20,36: są rów ni Anio łom.
t Zo bacz za gad nie nie po sta wio ne w Glos sa Mi strza na Rz 2,5-6: „Na ko niec py ta się,

czy zła wo la i su mie nie od rzu co nych, ka ra nych w pie kle, jest grze chem, czy tyl ko ka rą” itd.
(PL 191,1341 B -C). – Nu mer 2: Te sa me po glą dy ta mże (1341 C -D).

1474 W Dys tynk cji 49, roz dzia le 1, n. 1.



2. Roz wią zu je we dług ró żnych. Nie któ rzy mnie ma ją, że ta zła wo la
nie jest grze chem, lecz tyl ko mę czar nią. In ni zaś mó wią, że jest grze chem,
ale przez ten grzech nie za słu gu ją oni na żad ną ka rę, po nie waż tam nie ma
miej sca za słu gi wa nia. Ten zaś grzech mó wią, nie sta no wi za słu gi na męczar -
nię, lecz jest mę czar nią za złą za słu gę, któ ra po prze dzi ła w tym ży ciu.

3. Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe trum. Au gu styn zaś tak o tym
rze cze:1475 „Czas zdo by wa nia ży cia wiecz ne go Bóg dał lu dziom tyl ko w tym
ży ciu, gdzie chciał, że by by ła też owoc na po ku ta. Po ku ta jest tu owoc na
dla te go, że czło wiek mo że tu, po zło że niu zło ści, do brze żyć; a zmie niw -
szy wo lę zmie nić ra zem za słu gi i czy nić to, co by się Bo gu po do ba ło. Czego
gdy ktoś w tym ży ciu by nie czy nił, bę dzie miał wpraw dzie po ku tę w przy -
szłym wie ku za swo je zło,1476 lecz prze ba cze nia w oczach Bo ga nie znaj -
dzie;1477 po nie waż mi mo iż bę dzie tam oścień ża lu, nie bę dzie tam żad nej
na pra wy wo li. Ta cy bo wiem tak bę dą ob wi niać swą nie go dzi wość, że w ża -
den spo sób przez nich nie bę dzie mo gła być umi ło wa na ani upra gnio na
spra wie dli wość. Wo la ich bo wiem bę dzie ta ka, by mia ła w so bie za wsze
męczar nię swej zło ści, ni gdy jed nak nie bę dzie mo gła od zy skać uczu cia
dobro ci. Po nie waż jak ci, któ rzy z Chry stu sem bę dą kró lo wa li, żad nych 
w so bie po zo sta ło ści złej wo li nie bę dą mie li, tak ci, któ rzy bę dą w mę czar -
ni ognia wiecz ne go, prze zna cze ni z dia błem i je go anio ła mi, jak nie bę dą
mie li żad ne go wię cej po ko ju, tak w ża den spo sób nie bę dą mo gli mieć do -
brej wo li; i jak współ dzie dzi com Chry stu sa da na bę dzie do sko na łość ła ski
do chwa ły wiecz nej,1478 tak współ uczest ni kom dia bła sa ma złość na gro ma -
dzi ka rę, kie dy prze zna cze ni do ciem no ści ze wnętrz nych,1479 żad nym
wewnętrz nym świa tłem praw dy nie bę dą roz ja śnie ni.”

4. Z te go wy ni ka, że od rzu ce ni w pie kle tak bę dą po no si li po ku tę, że
przez nią nie po rzu cą złej wo li; i ta zła wo la bę dzie dla nich do peł nie niem
ka ry: przez któ re jed nak nie bę dą za słu gi wa li, po nie waż nikt nie za słu guje,
jak tyl ko w tym ży ciu.

[555] Roz dział 2v (285).

1. Dla cze go mó wi się o ciem no ściach ze wnętrz nych. Tu mo żna
zapy tać, dla cze go te ciem no ści, któ ry mi spo wi ci bę dą źli w ge hen nie, zwą
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1475 To zna czy Ful gen cjusz, roz dział 3, n. 38 (PL 65,689 B -D; CCL 91 A 736n).
1476 Zo bacz Mdr 5,3: Ża lem zdję ci i w uci sku du cha wzdy cha jąc.
1477 Zo bacz Syr 18,20: A przed ob licz no ścią Bo żą znaj dziesz zmi ło wa nie.
1478 Zo bacz 1 P 5,10: A Bóg wszel kiej ła ski, któ ry w Chry stu sie Je zu sie we zwał nas do

wiecz nej swej chwa ły ... od bu du je was.
1479 Zo bacz: Mt 8,12; 22,13; 25,30.
v Roz dział 2, nu mer 2: Po wa ga Au gu sty na już w Glos sa do Ps 6,8 (PL 191,107 D – 108

A). – Nu mer 3: nie za le ży, jak się zda je od Glos sa do Mt 8,12; ani do 22,13; ani do 25,30. –
Nu mer 4: Z Glos sa do Ps 6,6 (PL 191,106 C -D), któ ra za le ży czę ścio wo od Gil ber ta Por re -
tań skie go do te go uryw ka; wyd.: D. Van den Eyn de, L’oeu vre litt. de Géroch de Re ichers -
berg, Rzym 1957,360.



się ze wnętrz ne.1480 – Po nie waż wte dy źli bę dą cał ko wi cie po za świa tłem
ciele snym i du cho wym, mia no wi cie Bo giem. Te raz bo wiem, cho ciaż znoszą
ciem no ści w śle po cie du cha, nie są jed nak cał ko wi cie po za świa tłem Bo ga
i nie są po zba wie ni świa tła cie le sne go.

2. Au gu styn, Su per Psal mum VI. Au gu styn tak o tym mó wi:1481 „Gniew
Bo ga i w są dzie bę dzie, a po le ga na ciem no ści du cha, gdy źli od da wa ni są
bez ro zum nym my ślom.1482 Tam bę dą ciem no ści ze wnętrz ne, po nie waż
wte dy grzesz ni cy bę dą cał ko wi cie po za Bo giem. Co to bo wiem jest, być cał -
ko wi cie po za Bo giem, je śli nie być w naj wy ższej śle po cie? Bóg bo wiem
miesz ka w świa tło ści nie przy stęp nej.1483 Te zaś ciem no ści za czy na ją się 
w grze szą cym już tu, gdy wy klu czo ny jest od we wnętrz ne go świa tła Bo że -
go, lecz nie cał ko wi cie, gdy jest w tym ży ciu.” – Oto dla cze go mó wi się, 
że grzesz nik tam do zna je ciem no ści ze wnętrz nych, a nie tu: po nie waż tam
wy klu czo ny bę dzie cał ko wi cie od świa tła Bo że go, cze go nie ma tu.

3. Lecz jak na le ży poj mo wać to wy klu cze nie? Czy po nie waż nie bę dą
widzie li Bo ga ta kim ja ki jest? Lecz i tu nikt nie oglą da Bo ga ta kim ja kim
jest. Czy przez nie po do bień stwo, któ re po wo du je grzech mię dzy Bo giem
a czło wie kiem? Lecz i tu wie lu przez cię żkie grze chy od da la się od Bo ga.
Czy dla te go, że Bo ga tak nie na wi dzą, że chcą, by on nie ist niał? Lecz i tu
wie lu znie na wi dzi ło Bo ga, o któ rych na pi sa no:1484 Py cha tych, któ rzy cię
nie na wi dzą, ku gó rze idzie za wsze. Co to więc jest za od da le nie? – Za iste
ciem no ści ze wnętrz ne mo żna po jąć ja ko pew ną złość nie na wi ści i wo li,
któ ra wte dy wzra sta w du szach od rzu co nych, oraz pew ne za po mnie nie
Boga, po nie waż do te go stop nia bę dą tar ga ni i mą ce ni bó la mi we wnętrz -
nych i ze wnętrz nych mę czar ni, że od nich rzad ko, al bo ni gdy, nie od wró -
cą du cha do my śle nia o Bo gu; jak ci, któ rzy nad mier nym [556] cię ża rem
są uci śnie ni, tak bar dzo są osłu pie ni i zmą ce ni, że w tym cza sie o ni czym
in nym nie my ślą, a na pór my śli zmie rza tam, gdzie od czu wa się moc bó lu.
Lecz w tym ży ciu nikt nie jest tak zły, by cał kiem wy klu czo ny był od my śle -
nia o Bo gu, bo nie tra ci pra gnie nia szczę ścia i ja kiejś mi ło ści do bra, któ rą
stwo rze nie ro zum ne ma z na tu ry. 

4. Tych zaś zewnętrznych i najgłębszych ciemności odrzuceni dozna-
ją po są dzie, po wia da Au gu styn,1485 prze dkłada jąc o tym bo ga czu, któ ry
umiesz czo ny w pie kle, pod nió sł szy oczy swo je uj rzał Abra ha ma z da le ka
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1480 Mt 8,12: bę dą wy rzu ce ni w ciem no ści ze wnętrz ne; gdzie Glos sa or di na ria: „Po nie -
waż przez Pa na zo sta ną wy gna ni na ze wnątrz, to zna czy w wiecz ną noc, po nie waż tu wła -
sno wol nie upa dli w ze wnętrz ne, to jest w śle po tę du cha” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,30c).

1481 Enar ra tio in Psal mum 6,8, n. 8 (PL 36,94; CCL 38,32).
1482 Zo bacz: Rz 1,28.
1483 1 Tm 6,16.
1484 Ps 73,23.
1485 Enar ra tio in Psal mum 6,6: W pie kle któż cię wy sła wiać bę dzie, n. 6 (PL 36,93; CCL

38,30n).



i Ła za rza na ło nie je go:1486 „Po rów na nie z nim zmu si ło go wy znać swo je
zło ści, aż do te go stop nia, że pro sił, by bra cia zo sta li przez nich1487 na po -
mnie ni; czy ta się, że sta ło się to przed są dem. „Lecz po są dzie nie zbo żni
bę dą w głęb szych ciem no ściach, gdzie nie bę dą wi dzie li żad nej świa tło ści
Bo ga, któ re mu by wy znawa li.”

Roz dział 3x (286).

1. O du szach po tę pień ców, czy ma ją ja kąś zna jo mość te go, co tu
się dzie je. Prócz te go zwy kło się py tać, czy du sze po tę pio nych, któ re teraz
mę czą się w pie kle, ma ją zna jo mość te go, co wo kół swo ich w tym ży ciu się
dzie je; i czy w ja kiś spo sób bo le ją nad nie szczę ścia mi swo ich dro gich.

2. Au gu styn, Su per Psal mum 108. Au gu styn wspo mi na to za gad nie -
nie,1488 czę ścio wo je wy ja śnia jąc, czę ścio wo zaś zo sta wia jąc nie roz wią za ne.
Po wia da bo wiem: „Za py ta ktoś, czy ja kiś ból do ty ka zmar łych z po wo du
tego, co swo ich po śmier ci do ty czy, al bo w ja ki spo sób to, co wo kół nas
się dzie je, po zna ją du sze zmar łych. Na to od po wia dam, że jest wiel kim
zagad nie niem i na te raz nie do roz trzą sa nia. Jed nak krót ko mo żna po wie -
dzieć, że zmar li trosz czą się o swo ich dro gich, jak czy ta się o bo ga czu,1489

któ ry, gdy [557] mę czar nie w pie kle cier piał, pod niósł oczy na Abra ha ma
i mię dzy in ny mi po wie dział: Bo mam pię ciu bra ci: aby im dał świa dec -
two, że by też i oni nie przy szli na to miej sce mąk. Umar li bo wiem trosz -
czą się o ży wych; o któ rych wie dzą, że ży ją, po nie waż ani nie wi dzą ich 
w miej scu kar, gdzie bo gacz był bez bra ci; ani w po ko ju bło go sła wio nych,
gdzie Ła za rza i Abra ha ma, cho ciaż z da le ka, po zna wał. Z te go jed nak nie
wy ni ka, że oni wie dzą co się tu dzie je wo kół ich dro gich, al bo ra do sne go,
al bo smut ne go.”

Roz dział 4y (287).

Jak na le ży przyj mo wać to, co czy ta się o bo ga czu i Ła za rzu. –
Augustyn, Su per Ge ne sim. Je że li ktoś zaś py ta, jak na le ży poj mo wać to,
co czyta się o bo ga czu i Ła za rzu,1490 niech słu cha od po wie dzi Au gu sty na,
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1486 Łk 16,23.
1487 Łk 16,27-28.
x Roz dział 3, nu mer 1: Nie mal to sa mo za gad nie nie u Ju lia na, Pro gno sti con, II,31 (PL

96,492 B-C; CCL 115,68n), które jednak nie stanowi źródła. Może i tu dobrze będzie znaleźć
Glos sa Mi strza do Ewan ge lii św. Łu ka sza! Co od no si się rów nież do roz dzia łów na stęp nych.
– Nu mer 2: Sło wa Au gu sty na już w Glos sa Mi strza do Psal mu 108,9 (PL 191,990 C – 991 A).

1488 Enar ra tio in Psal mum 108,15, n. 17 (PL 37,1437n; CCL 40,1952).
1489 Zo bacz: Łk 16,27-28.
y Zo bacz: Ju lian, Pro gno sti con, II,4 (PL 96,477; CCL 115,45n). Źró dłem zaś Mi strza

jest Glos sa or di na ria do Rdz 2,8 (u Mi ko ła ja z Li ry, I, kar ta 36c).
1490 Łk 16,22-31.



mó wią ce go:1491 „Je że li ktoś my śli, że du sze wy zu te z cia ła za war te są w miej -
scach cie le snych, gdy są bez cia ła, nie za brak nie sprzy ja ją cych i spie ra ją -
cych się, że bo gacz był w miej scu cie le snym, a sa ma du sza przy go to wa ła
ję zyk cie le sny i po żą da ła kro pli z pal ca Ła za rza. Lecz le piej jest wąt pić 
o ukry tym, niż spie rać się o nie pew ne. Nie wąt pię, że bo gacz był w mę czar -
ni, ubo gi w ochło dzie. Lecz w ja ki spo sób na le ży poj mo wać ję zyk bo ga cza,
pa lec Łaza rza, pło mień pie kła, ło no Abra ha ma i te go ro dza ju, z tru dem
znaj do wa ne jest przez ła god nych, a przez spor nych ni gdy.”

Roz dział 5z (288).

1. Czy wi dzą sie bie do brzy i źli. Zwy kło się też py tać, czy wi dzą się
wza jem nie ci, któ rzy są w pie kle i ci, któ rzy są w chwa le. – Jak Świę ci 1492

[558] prze ka zu ją, i do brzy złych, i źli do brych wi dzą aż do są du; po są dzie
zaś do brzy bę dą wi dzie li złych, lecz źli do brych nie. – Grze gorz, Su per
Lucam. Stąd Grze gorz:1493 „Nie wier ni umiesz cze ni w pie kle, przed dniem
są du wi dzą nad so bą wier nych w po ko ju, któ rych ra do ści po tem kon tem -
plo wać nie mo gą.

Roz dział 6a (289).

1. O prze pa ści mię dzy do bry mi a zły mi. Lecz sko ro świę ci wi dzą złych
w mę czar niach, czy nie wzru sza ją się ja kimś współ czu ciem wo bec nich? 
Czy nie pra gną ich wy zwo lić z mę czar ni? – Wspo mnij owo ewan ge licz ne,
co Abra ham od po wie dział bo ga czo wi:1494 Wiel ka ot chłań utwier dzo na jest
mię dzy na mi a wa mi, aby ci, któ rzy chcą przejść stąd do was, al bo stam -
tąd tu taj, nie mo gli. Co to jest, ta ot chłań mię dzy do bry mi a zły mi, je śli
nie spra wie dli wość tu, nie go dzi wość tam, któ re w ża den spo sób nie da dzą
się po łą czyć? Tak bar dzo bo wiem świę ci Bo ży od da ni są spra wie dli wo ści,
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1491 De Ge ne si ad lit te ram, VIII, roz dział 5, n,. 9 (PL 34,376; CSEL 28-I,237).
z Roz dział 5. Za gad nie nie sta wia Ju lian, księ ga II,32 (PL 96,492 D; CCL 115,69).

Odpowiedź za le ży, jak się zda je, nie tyl ko od te go roz dzia łu, lecz ta kże od roz dzia łu 24 (486
B -D; 60n). Zo bacz ta kże: Glos sa or di na ria do Łk 16,27-28 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,167 c), którą
być mo że trze ba wy li czyć wśród źró deł.

1492 Tak Grze gorz, In Evan ge lia, ho mi lia 40, n. 8: „Na le ży zaś wie rzyć, że przed od da -
niem są du osta tecz ne go nie spra wie dli wi wi dzą nie któ rych spra wie dli wych w po ko ju...
sprawie dli wi zaś za wsze wi dzą nie spra wie dli wych w mę czar niach” (PL 76,1308 D – 1309
A); stąd Be da, In Lu cam 16,27-28 (PL 92,536 B -C; CCL 120,305); i Glos sa or di na ria do Łk
16,23: Uj rzał Abra ha ma (u Mi ko ła ja z Li ry, V,167c).

1493 In Evan ge lia, ho mi lia 40, n. 2 (PL 76,1303 C).
a Roz dział 6, nu mer 1: Zo bacz Glos sa Lom bar da do Psal mu 33,17 (PL 191,343 D),

gdzie pra wie wszyst ko wzię te z Glos sa me dia Gil ber ta (wyd.: D. i O. van den Eyn de – 
A. Rij mers da el, w Ger ho hi Pra epo si ti Re ichers ber gen sis Ope ra in e di ta, II -1, Rzym 1956,299
i 301). – Nu mer 2: Po wa gi z Glos sa or di na ria do Łk 16,26 (V,168a).

1494 Łk 16,26.



by żad nym współ czu ciem nie mo gli przejść do od rzu co nych, żad ne go za
nich wśród świę tych nie by ło wsta wien nic twa.

2. Ja kim więc spo so bem jed ni chcą stam tąd przejść do dru gich, lecz nie
mo gą? Bo gdy by spra wie dli wość Bo ga do pusz cza ła, czy nie by ło by im przy -
kre ich uwol nie nie? Al bo tak mó wi się, że chcą, a nie mo gą, nie że chcie li,
a nie mo gli, lecz cho cia żby chcie li, nie mo gą im po móc? – Grze gorz, Super
Lu cam. O tym Grze gorz tak mó wi:1495 „Jak od rzu ce ni chcą przejść od kar
do chwa ły świę tych, a nie mo gą, tak spra wie dli wi przez mi ło sier dzie
duchem chcą iść do za nu rzo nych w mę czar niach, by ich wy zwo lić, lecz nie
mo gą; po nie waż du sze spra wie dli wych, cho ciaż w do bro ci swej na tu ry mają
mi ło sier dzie, [559] wte dy już zjed no czo ne ze spra wie dli wo ścią Stwór cy
swe go, ta ką pra wo ścią są zwią za ne, że nie wzru sza ich żad ne współ czu cie
wo bec od rzu co nych.

Roz dział 7b (290).

1. Że wi dze nie ka ry nie zbo żnych nie zmniej sza chwa ły bło go sła -
wio nych. Na ko niec py ta się, czy wi dze nie ka ry od rzu co nych chwa łę bło -
go sła wio nych od bar wia, czy ich szczę ściu sprzy ja. – Grze gorz, Su per
Lu cam. Grze gorz tak o tym mó wi:1496 „W du chu spra wie dli wych nie przy -
ciem nia szczę ścia uj rza na ka ra od rzu co nych, bo gdzie nie bę dzie już współ -
czu cia dla nę dzy, zmniej szyć ra do ści bło go sła wio nych nie zdo ła. A cho ciaż
spra wie dli wym ich ra do ści wy star cza, na więk szą jed nak chwa łę wi dzą kary
złych, któ rych przez ła skę unik nę li. Bo je śli któ rzyś wi dzą ja sność Bo ga, nic
w stwo rze niu nie za dzia ła, by wi dzieć nie mo gli.

2. Hie ro nim, Su per Isa iam: Nie na le ży zaś dzi wić się, je że li świę ci, już
nie śmier tel ni, wi dzą od rzu co nych poj mo wa niem du cha, sko ro Pro ro cy,
jesz cze śmier tel ni, to wszyst ko wi dzieć za słu ży li.” Wyj dą bo wiem „wy bra -
ni, nie miej sco wo lecz umy sło wo, al bo jaw nym wi dze niem, do oglą da nia”
mę czar ni nie zbo żnych: któ rych wi dząc, nie bę dą do tknię ci bo le ścią, lecz
ra do ścią „bę dą na sy ce ni, czy niąc dzię ki za swo je uwol nie nie, wi dząc niezbo -
żnych nie wy po wie dzia ną klę skę.” – Dla te go Iza jasz opi su jąc mę czarnie
niezbożnych i wyrażając radość dobrych z ich widzenia, powiada:1497

A ujrzą tru py mę żów, któ rzy wy stą pi li prze ciw ko mnie; ro bak ich nie
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1495 In Evan ge lia, ho mi lia 40, n. 7 (PL 76,1308 A -B); stąd Be da, In Lu cam 16,26 (PL
92,535 D – 536 A; CCL 120,304n); oraz Glos sa or di na ria do te go uryw ka.

b Roz dział 7, n. 1: Za gad nie nie roz trzą sa ne przez Ju lia na, II,32 (PL 96,492 D – 493 C;
CCL 115,69n), gdzie ta kże tekst Grze go rza; któ re go jed nak przy ta cza Mistrz tak, jak znaj -
du je się w Glos sa or di na ria do Łk 16,26 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,168a). – Nu mer 2: nie bez
wpły wu Ju lia na, w księ dze III,51 (PL 96,521 A -B; CCL 115,118), gdzie czę ścio wo przy to -
czone są sło wa Iza ja sza; sło wa zaś „Hie ro ni ma” wzię te są z Glos sa do Iza ja sza 66,24 
(u Mi ko ła ja z Li ry, IV,108v).

1496 Ta mże, n. 8 (PL 76,1309 A -B). 
1497 Iz 66,24.



[560] umrze, a ogień ich nie za ga śnie, i bę dą aż do sy to ści wi dze nia
wszemu cia łu, to zna czy wy bra nym.1498 Bę dzie się we se lił spra wie dli wy,
kie dy ujrzy po mstę.

KOŃ CZY SIĘ KSIĘ GA CZWAR TA.

To o no gach Za sia da ją ce go na sto li cy wy so kiej, któ re Se ra fi ni dwo ma
skrzy dła mi za sła nia li,1499 pi sa rzo wi, cho ciaż nie słu cha czo wi, wy star czy
wspo mnieć, któ ry od ob li cza Za sia da ją ce go za czy na jąc, przez środ ko we, 
aż do nóg pod prze wo dem Dro gi 1500 do szedł.
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1498 Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: i bę dą: „od rzu ce ni wy bra nym” (108v), gdzie 
i na stęp ne sło wa Ps 57,11. 

1499 Zo bacz Iz 6,1-2; i Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka: dwo ma za kry wa li ob li cze
je go: „co by ło przed świa tem”; dwo ma za kry wa li no gi je go: „co mia ło być po tem”; a dwo -
ma la ta li”: „otwie ra jąc środ ko we” (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,16v); z Hie ro ni ma do te go uryw ka:
„Ob li cze bo wiem i no gi je go okry wa ją, po nie waż i prze szłych przed świa tem, i przy szłych
po świe cie wie dzieć nie mo że my; lecz kon tem plu je my tyl ko środ ko we, któ re do ko na ły się
w sze ściu dniach” (PL 24,94 A; CCL 73,86).

1500 Zo bacz J 14,6: Ja je stem dro ga. Za pa mię taj jak by skrót Sen ten cji: ob li cze Bo ga
(Księga I), środ ko we (II), pod prze wo dem Dro gi (III), do nóg Za sia da ją ce go (IV), któ re mu
chwa ła i cześć na wie ki!
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Dictum est a Domino… 367.
Donate invicem si alter… peccet… 386.
Ficta [simulate] caritas est… 181.
Gratia Dei in baptismo… 260.
Haec vera poenitentia est… 318.
Ideo non subdit de viro… 469.
In ipso raptu eorum… 515.
Informe puerperium animam… 445n.
Non est imputandum matrimonium… 486.
Primae nuptiae tantum a Domino… 509.
Quibusdam gratia data est… 182.
Quid et quantum humilitas… 112.
Tantum fuit peccatum nostrum… 117.

AMBROŻY

Aliud est quod assumpsit… 63.
Ante benedictionem alia species… 295.
Aufer argumentum ubi fides quaeritur… 136.
Christus filius est non per adoptionem… 76.
Civitas Dei, illa Ierusalem… 190.
Clamat homo separatione… 131.
Confessio a morte animam liberat… 344.
Deus perfectionem naturae assumpsit… 86.
Dixit Sara ad Abraham… 458.
Dominus par ius et solvendi… 356.
Ficta caritas est, quae in adversitate… 181.
Generalis ista est fides… 135.
His autem sanctificationibus… 190.
Ideo flevit Petrus quia culpa… 346n.
Illud autem mirabile est… 324.



In Christo semel oblata… 309.
In omni matrimonio coniunctio… 440.
Multorum caritas inordinata… 174.
Nihil falsi putandum est… 305.
Non Deus factus est… 78n.
Non est enim panis iste… 308.
Non ideo erit magnus… 91n.
Non potest quisquam iustificari… 344.
Numquid dicto factus est Christus… 79.
Nunc consideremus… baptismi… 246.
Panem istum quem sumimus… 298.
Panis est in altari usitatus… 295.
Poenitentia semel usurpata… 321.
Prima consolatio est… 328.
Probemus creaturam non esse… 78.
Quia imposuit ea Deus… 234.
Quidam negaverunt se scire Spiritum… 243.
Quod ex aliquo est… 40.
[Sapientia] in inferno… 138.
Scriptum est: Pater, si possibile… 96, 108.
Sermone Christi hoc conficitur Sacramentum… 282.
Si causa procreandorum filiorum… 455.
Si ordinem quaerimus… 294.
Si quoties effunditur sanguis… 310.
Si tantum valuit sermo Eliae… 294.
Suscepit tristitiam meam… 97.
Tolerabilius est mentem virginem… 461.
Ubi non est plenum baptismi sacramentum… 246.
Venialis est culpa… 345.
Ventrem meum doleo… 256.

AUGUSTYN

A parvulo recens nato… 252.
Absit ut Christus sic senserit… 133.
[565] Absit ut Deus temporaliter… 186.
Accepit utique Ecclesia hoc donum… 209.
Ad omnia scienda sufficit Deo… 528.
Adhuc instant perfidi… 322.
Adulterii malum vincit fornicationem… 481s.
Agite poenitentiam qualis agitur… 344.
Agnoscamus geminam substantiam… 51.
Alia sunt quae creduntur… 142.
Aliquando eousque pervenit… crudelitas 445.
Aliud est non habere aliquid… 411.
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Aliud est Verbum, aliud homo… 61.
Aliud videtur, aliud intelligitur… 299.
Angelis qui sunt apud Deum… 527.
Antiquis iustis non fuit peccatum… 458.
Apparet, cum primum acceperunt discipuli… 283.
Approbare falsa pro veris… 94.
Arbitror Spiritum Sanctum bis datum… 164.

Baptismi vicem aliquando… 255.
Baptismus talis est… 263.
Beata Maria proposuit se servaturam… 439.
Boni doctores recte medici… 365.
Bonus accipit sacramentum… 289.

Caeli non indigent misericordia… 535
Caritas est fons proprius… 180.
Caritas quae deseri potest… 180.
Certum habemus quia Christus… 308n.
Cetera hominum omnis caro peccati est… 35.
Christiano cum uxore sua aliquando… 454.
Christus Iesus Deus de Deo est… 51.
Christus in passione… 108.
Christus una persona est geminae substantiae… 63.
Clarissima disputatio tua… 204.
Coepit aliquis credere diem… 194.
Coniugalis concubitus generandi… 446.
Consideret qualitatem criminis… 337.
Continue dolendum est… 320.
Corpus Christi dicimus… 297.
Credendum est quod in verbo… 282.
Credimus ut cognoscamus… 146.
Cum adhuc est aliquid… 166.
Cum baptizat malus… 264.
Cum coepisset gentibus Evangelium… 486.
Cum ergo Levi et Christus… 35.
Cum esset per seipsum… 58.
Cum fateamur Christum natum… 39.
Cum Filius sit et Deus et homo… 61.
Cum humilitatis causa mentiris… 385.
Cum illam creaturam… 38.
Cum legitur Verbum caro factum… 50n.
Cum non dicamus, quamvis miris… 520.
Cum veraciter ad Deum converso… 360.
Cur igitur non dicantur paria… 204.
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De quotidianis et brevibus… 341.
Debent sibi coniugati non solum… 452.
Defleat quoniam offendens in uno… 338.
Deus Filius Deo Patri natura est aequalis… 65.
Deus Filius semetipsum exinanivit… 57.
Deus gloriae crucifixus… 140.
Dicit Deus: Dimitte et dimittetur tibi… 387.
Dicitur creatura quidquid fecit… 78.
Dictum est a Domino… 367n.
Dicunt haeretici Filium non… 70.
Distat ab aeternorum contemplatione… 199.
Distat sapientia a scientia… 199.
Donec saeculum finiatur… 291.
Duo timores hic insinuantur… 193n.

Eadem fides Mediatoris… 154.
Ecclesiae caritas quae per Spiritum… 359.
Erga sanctos omnes viae Dei… 530.
Est satisfactio poenitentiae… 329.
Etiam seipso Christus minor… 44.
Etsi sint peccata quotidiana… 308.
Ex quo instituta est circumcisio… 236.
Excepta Sancta Virgine Maria… 33.

Fidem ipsam videt quisque… 145.
Fides quam qui habent… 145.
Fides sine dilectione inanis… 143.
Frustra nonnulli aeternam… 530.
Frustrat claves Ecclesiae… 362.
Fundamentum est Christus… 143.
Fuso enim Sanguine sine culpa… 119.

Gratia Dei nobis in homine Christo… 52

Habuit aliquando Dei Filius… 80.
Haec [lamina] significant fiduciam… 366.
Hoc erit incendium sanctis quod… 541.
Hoc est quod dicimus… 292.
[566] Hoc mysterium pacis… 285.
Homo quicumque ita gratia… 52.
Homines falso iurant… 219.
Hominis liberatio in utroque sexu… 83.

Iam donum Spiritus Sancti habet… 346.
Ideo ista dicuntur sacramenta… 306.
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Idolatria et quaelibet superstitio… 487.
Ignis aeternus cuiusmodi sit… 520.
Ignorantia et difficultas… 95.
Illa fides sana est… 153.
Ille homo ut a Verbo assumptus… 51.
In actione poenitentiae… 375.
In coniugali vinculo… 479.
In nostro corpore inest sensus… 84.
In principio erat Verbum… 77.
In rebus per tempus ortis… 81.
In specie panis et vini… 295.
In tantum hominum iniquitas… 323.
Inanis est poenitentia… 317.
Incomprehensibilis est dilectio… 185.
Indignantur mariti si audient… 469.
Indigne quis sumens corpus… 289.
Induunt homines Christum… 254.
Infirmos in se praesignans… 99.
Iniuria est pro martyre… orare… 525.
Intellexistis spiritualiter?... 291.
Intra catholicam Ecclesiam… 311.
Invisibilis sanctificatio… 258.
Ipsum quidem et non ipsum… 292.
Ira Dei et in iudicio erit… 555.
Israelitae non furtum fecerunt... 211.
Ita sane factum, ut ibi sit… 58.
Iteratur quotidie haec oblatio… 310.
Iudaeis omnibus communia… 252.
Iudicet seipsum homo… 348.
Iuramentum faciendum est… 221.
Iustus quamvis cupiat… 459.

Laus fidei est… 150.
Legitur quod Esdras propheta… 486.

Manet inter vivos… vinculum… 443.
Manifestum est ita voluisse… 454.
Manifestum est Salomonem… 461.
Ministerium dedit Christus… 266.
Mirum est, cum capessendae… 549.
Misericordia hic… 529n, 531.
Modis omnibus approbare… 53.
Monet ergo quod est lucrandi… 485.
Mors quam timent homines… 130.
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Morte quippe sua… 119.
Multae mansiones in una vita… 552.
Multi indigne accipiunt… 288.
Multis modis habitum dicimus… 56.

Nam qui discordat a Christo... 286.
Ne nubat femina nisi suae religionis... 484.
Nec erit turpis nec difficilis... 471.
Nec est putandum quod XII Apostolis... 538.
Nemo aufert animam Christi... 129.
Nemo invitus bene facit... 194.
Nemo sane mentiens iudicandus... 216.
Nemo tollit peccata nisi Christus... 359.
Neque negandum est defunctorum animas... 523.
Nihil aliud intelligo inquinationem... 234.
Nihil est aliud credere... 274n.
Nihil iniquius est quam dimittere... 468.
Nihil invenit diabolus in Christo... 120.
Nihil rationabilius quam ut sanguinis... 300.
Non ait in mensuram corporis... 517.
Non corpus sentit, sed anima... 93.
Non dimisit Patrem Christus... 139.
Non est contra praeceptum Dei iuratio... 221.
Non est enim mediator... 123.
Non esset Dei hominumque mediator... 31.
Non perit Deo terrena materies... 517.
Non sunt igitur audiendi... 30.
Non tamen eandem Trinitatem natam... 27.
Non video utrum recte dicatur... 66.
Non vitiis et peccatis, sed humanis... 96.
Norunt fideles quomodo... 306.
Nos sumus filii gratiae... 76.
Nulli ambigendum est... 287.
Nulli sacramento facienda est iniuria... 279, 411.
Nullus debitae gravioris poenae... 345.
Nullus exspectet quando peccare... 372.
Numquid dicturi sumus Patrem... 38.

Obiciuntur Iacob quatuor uxores... 458.
Occurrit de abortivis fetibus quaestio... 522.
Omne nuptiarum bonum impletum... 440.
Omnes homines aeque diligendi... 172 n.
Omnibus quaestionibus de hac re... 510.
[567] Omnino in genere suo nuptiae bonae... 449.
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Omnis forma, omnis compago... 208.
Omnis qui iam suae voluntatis... 253.
Orationibus sanctae Ecclesiae et sacrificio... 524.

Parvulum etsi nondum fides... 259.
Per hanc fidem iustificatur... 143.
Per quod docemur... cavendum... 288.
Per Verbum... animarum resurrectio... 544.
Perfecta caritas haec est... 177.
Pium est credere, et nostra fides... 331.
Poenitentes, poenitentes... 335.
Pompa funeris, agmina exsequiarum... 525.
Post hanc vitam incredibile... 380.
Post istius sane corporis mortem... 380.
Post resurrectionem... iudicio... 547n.
Postquam nos credere... 250.
Poterat praeceptum non furandi... 228.
Poterat utique Deus hominem... 81.
Prima haeresis facta est... 290.
Proximum omnem hominem... 164.
Puteus est profunditas iniquitatis... 345.

Quae [caritas] si desit... 
Quaeret aliquis an ullus dolor... 556.
Quaeri solet utrum illi quos vivos... 514.
Quaeris quid sit maius... 257.
Qualis caritas finis praecepti?... 159
Quam servilem formam a solo Filio... 31
Quam Veritas scripsit in corde... 212.
Quamvis caute et salubriter... 321.
Quamvis unum baptisma... 269.
Quando Christus manducatur... 306.
Quantum distat Deus... 108.
Quare non addit de muliere... 460.
Quatuor diligenda sunt... 168.
Quem poenitet omnino poeniteat... 349.
Quemadmodum secundum deitatem... 54.
Qui arbiter suae voluntatis... 328.
Qui dum in carne mortali... 127.
Qui ergo amat homines... 164.
Qui exigit iurationem... 227.
Qui fidelis est, in eo... 63.
Qui vult confiteri peccata... 351.
Quia forma Dei formam servi... 63.
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Quia radix omnium malorum... 183.
Quicumque ab illa perditionis... 519.
Quicumque non percepto... lavacro... 255.
Quid enim mentes nostras... 125.
Quid est Christum manducare?... 286.
Quid est Deum scire... 152.
Quid natura humana in Christo... 51.
Quid noverat Ioannes Baptista... 265.
Quod David iuramentum... 226.
Quod Deo pari consensu... 414.
Quod sanis officium, aegrotis... 417.
Quod tibi durum videtur... 471.
Quod Unigenitus est aequalis... 75. 
Quos baptizavit Iudas... 264.
Quotidie Eucharistiam accipere... 310.

Radicata est caritas?... 181.
Recolite nomen et advertite... 312.
Rectissime dimittitur si viro... 488.
Remissionem peccatorum vel per se... 366.
Respice ad munera Ecclesiae... 148.
Resurgent sanctorum corpora... 518.

Sacerdos, cui omnis offertur... 369.
Sacerdotes possunt confitentibus... 360.
Sacramentum gratiae dat Deus... 360.
Sane qui scelerate vivunt... 329.
Sciendum quia in Christo... 71.
Sciri aliquid et non diligi... 152.
Secundas nuptias omnino licitas ... 508.
Secundum verba apostolica... 453.
Sed non est in hoc diutius... 38.
Sic dicat vir: Continere iam volo... 453.
Si in haeresi quacumque... 264.
Si infidelitas fornicatio est... 487.
Si inter bonos ministros... 263n.
Si nec illi nubere conceditur... 470.
Si quaeritur, ipsa Incarnatio... 58.
Si quem movet, quid opus sit... 553.
Si quis dixerit... Filium... 135.
Si quis dixerit atque crediderit... 48.
Si quis non habens caritatem... 333.
Si quis positus in ultima necessitate... 371.
Si quis putat animas corpore... 557.
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Si te totum intelligas... 169.
Si totum ludicre et mimice... 273.
Si uxorem quis habeat sterilem... 467.
Sic condita est mens humana... 165.
Sic Deo iungi potuit humana natura... 54.
[568] Sicut Adam peccante, qui in lumbis... 35.
Sicut ergo Pater genuit... 25.
Sicut non augetur numerus... 56.
Sicut non est impar meritum... 459.
Sicut per Spiritum vera caro... 295.
Sicut sanctius est mori fame... 462.
Solet quaeri cum masculus... 444.
Spiritualiter intelligite... 291.
Sunt plures quos poenitet... 334.
Sunt tres peccati differentiae... 336.
Supplet omnipotentis benignitas... 258.

Talis fuit (erat) illa susceptio... 60, 136.
Tempus acquirendi vitam aeternam... 517.
Tempus quod inter hominis mortem... 523.
Timor Domini est magnum praesidium... 192.
Totam magnitudinem... possidet caritas... 205.
Tres sunt actiones poenitentiae... 340.
Tunc valere incipit ad saluterm... 254.

Ubi caritas est... 202
Una causa sola esse potest... 453.
Una persona est Christus... 140.
Una persona est Deus et homo... 291.
Unctio invisibilis caritas... 181.
Unus panis... Ecclesia dicitur... 285.
Usque adeo manent inter viventes... 443.
Ut Christus resurrectione clarificaretur... 112.
Ut non facile dimittatur uxor... 470.
Ut quid paras dentem et ventrem?... 287.
Utrumque sacramentum est... 279.
Utrumque unus, sed aliud... 51.
Uxor legitima societate... 491.

Verbo baptisma consecratur... 243.
Veritatem dicit Deo poenitens... 384.
Verumtamen hoc interest... 56n.
Virtute divina fiet, ut cuique... 513.
Virtutes quae sunt in animo... 203.

[Zobacz także: FULGENCJUSZ].
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BEDA

Coaequalibus quotidiana et levia... 353.
Columnae ante quas appensum... 189.
Duo sunt timores Domini... 191.
Idem salutiferae curationis... 236.
Non enim dubitari licet... 313.
Non par debet esse fructus... 337.
Orat transire calicem... 107.
Qui nunc per Evangelium... 239.
Quinque modis flagella... 326.
Revertar... Timendus est... 387.
Si quid nos incautius... 226.
Sive haereticus, sive schismaticus... 269.

FULGENCJUSZ [pseudo AUGUSTYN]

Collata est potentia novo modo... 33.
Cum de Christo audis... 44.
Dei Filius cum sit Deus... 58.
Deus unigenitus dum conciperetur... 42.
Firmissime tene... non carnem... 31.
Firmissime tene parvulos... 259.
Hic Deus humanam naturam... 42.
Illa autem Virgo singulari gratia... 34.
Ille scilicet Deus factus est... 75.
Natura aeterna atque divina... 67.
Nec divinitas Christi aliena est... 43.
Non aliud fuit... exinanitio... 58.
Pater Deus est de sua natura... 68.
Quam servilem formam... 31.
Reconciliati sumus per solum Filium... 27.
Tempus acquirendi vitam aeternam... 517.
Trinitas nos sibi reconciliavit... 44.

GENADIUSZ

Deus hominem assumpsit... 66.
Non Pater carnem assumpsit... 25.
Nullum catechumenum, quamvis... 258.

GRZEGORZ WIELKI

Angelo nuntiante et Spiritu adveniente... 31.
Apparentia non habent fidem... 145.
Apud animum iustorum non fuscat... 559.
Duae sunt partes [iudicii]... 538.
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Eodem momento et in caelum... 299.
[569] Est quidem in peccatoribus... 288.
Ex dictis evangelicis constat... 387.
Fides non habet meritum... 299.
Hoc nobis maxime considerandum... 333.
Hi soli habent... ligandi... 366.
In sanctorum cordibus... 181.
Infideles in imo positi... 558.
Iuxta hominis naturam... 85.
Maledicam benedictionibus vestris... 313.
Multi dum plus vitam sacerdotum... 368.
Non autem in utero Virginis... 31.
Per fidem venit ad opera... 157.
Putant quidam communionem... 311n.
Quaedam culpae in hoc saeculo... 379.
Qui admissa plangit... 317.
Qui in expositione... 315.
Qui indignos ligat vel solvit... 357.
Quia nisi prius fides teneatur... 148.
Quis fidelium habet dubium... 298n.
Quod apud nos valet aqua... 237.
Quomodo misericordias in aeternum... 513.
Si quis vero sua coniuge... 451.
Sicut reprobi a poenis ad gloriam... 558.
Sunt qui dicunt religionis gratia... 426.
Vir cum propria coniuge... 450.

HIERONIM

Connubia legitima carent... 455.
Cum mulier unam carnem... 470.
De Christo Iesu scriptum est... 76.
Dupliciter intelligitur caro Christi... 285.
Ego nunc libera voce exclamo... 509.
Habent eandem iudiciariam potestatem... 367.
Iusiurandum tres habet comites... 218.
Mensuram temporis in agenda poenitentia... 376.
Nihil Iudae profuit... 335.
Non est mirandum si sancti... 559.
Nos ita dicimus hominem... 97.
Oblivioni tradentur priora mala... 513.
Omnes virtutes sibi haerent... 202.
Passus est Filius Dei... 44.
Peracto iudicio, ampliorem gloriam ... 553.
Praecepit Dominus uxorem non dimitti... 468.
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Quaerat hic aliquis si fidelis... 327.
Qui dicit se in Christum credere... 242.
Qui peccator est, plangat... 345.
Qui Spiritum Sanctum nesciebant... 242n.
Quicumque uxori debitum... 455.
Quis ignoret sub alta dispensatione... 460.
Quod ex Deo non est... 208.
Quod genus humanum diluvio... 326.
Rem novam loquor, immo non novam... 470.
Sapiens iudicio amat coniugem... 447.
Semina paulatim formantur... 446.
Semper aliquid operis facito... 235.
Si quando videris inter multa... 331.
Sic confitemur in Christo... 28.
Sunt lavacra gentilium... 252.
Usuras quaerere... 211.
Ut veritatem  probaret assumpti... 99.
Verbum est Deus, non caro assumpta... 63.

HILARY

Christum non ambigimus... 52.
Cum haec passionum genera ... 102.
Cum non aliud sit filius hominis... 62.
Dominus dicens: Clarifica ... 76.
Esse in forma Dei... 44.
Extiterunt plures qui... 314.
Quomodo Dei Filius natus ex Maria... 58.
Si passio honorificatura... 110.
Unigenitus Deus hominem... 100.
Videamus an ille passionis ordo... 101.

IZYDOR

Constat baptisma solis sacerdotibus... 268.
In malis promissis... 225.
Non est observandum sacramentum... 225.
Post iudicium sol laboris sui... 547.
Romanus Pontifex non hominem... 265.

JAN DAMASCEŃSKI

Cum unam hominum naturam... 28.
Duae sunt naturae Christi... 70.
[570] Duas Christi nativitates... 68.
Eadem est natura in singula... 45.
Et unam naturam Dei Verbi... 46.
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In Domini Nostri Iesu Christi duas naturas... 53.
In humanatione Dei Verbi... 45.
Incarnatum est igitur Verbum... 37.
Incarnatus est ergo Christus... 53.
Inconverse et inalterabiliter... 61n.
Non hominem deificatum... 65.
Omnia quae in nostra natura... 29.
Post concessum sanctae Virginis... 32.
Sciendum quidem quod deitatis... 28.
Totus est Christus Deus... 139.
Unam hypostasim Filii Dei... 54.
Unitum est carni per medium... 29.
Verbum autem et quod commune... 46.

JAN ZŁOTOUSTY

Est enim confessio testimonium... 355.
Fides in anima nostra... 148.
Non potest quisquam gratiam... 344.
Non tibi dico ut te prodeas... 347.
Nunc autem si recorderis... 353.
Peccata tua dicito ut deleas... 347.
Perfecta poenitentia cogit... 336.
Permisit fieri mala ne... 461.
Sciendum quod hic quidam... 324.
Sicut crudelis et iniquus est... 470.
Talis mihi crede... 323.

LEON

Dominus noster in se suscepit... 93n.
His qui tempore necessitatis... 377.
Multiplex misericordia Dei... 349.
Nemo est desperandus... 371.
Non esset Dei hominumque mediator... 31.
Quamvis plenitudo fidei... 350.
Tempora poenitudinis habita... 376n.

ORYGENES

Connubia legitima carent... 455.
Exiit quis a veritate... 363.
Haec potestas soli Petro... 366n.
Omnia quae Dei sunt, Christus... 534.
Pollutionem quae ex concupiscentiae motu... 36.
Si nos aliqua culpa mortalis... 322. 
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[571] III. PISARZE I DZIEŁA

ABELARD, zobacz Piotr Abelard.

ACTA SANCTORUM (17 czerwca): 425.

Ag 1,6 (Hieronim i Glossa ordinaria): 331.

ALAN Z Lille, Liber poenitentialis (wyd.: E. Longère): 376.

ALBERYK z Reims, mistrz: 96.

ALKUIN, In Epistolam ad Hebraeos 9,15: 117; 9,27: 105; 10,5: 233, 234.

ALKUIN, pseudo, Liber de divinis officiis, rozdział 13: 376; rozdział 40:
298; - Sobacz Remigiusz z Auxerre.

ALEKSANDER Biskup Aleksandrii: 273.

ALEKSANDER z Hales, dał początek dystynkcjom: 23,315; oraz początek
dystynkcji 1 w księdze trzeciej; początek dystynkcji XII tejże księgi: 80;
dystynkcji 16 tejże: 100; Glossa: brak w księdze czwartej, dystynkcji 42:
501; jego Glossa do księgi pierwszej i czwartej: 501; Summa theologica,
III, n. 313: 222.

ALEKSANDER II (1061-1073): Na Soborze Laterańskim 1063: 415; List
(1063) De parentelae gradibus: 500; Epistola 38 czyli 92: 493; Epistola
112 (Landulfo in Corsica): 426.

ALEKSANDER III, (1159-1181): autor Sententiae Rolandi Bandinelli: 72;
naukę Lombarda przeciwstawił ( 1170 i 1177): 73 (zobacz niżej pod
Roland).

ALGER z Liége, De misericordia et iustitia (PL 180,857-968), III,0 i 54:
412; De sacramentis corporis et sanguinis Domini (PL 180,839-854), I,
rozdział 5: 53; III, 8: 311; III, 12: 412.

AMALARIUSZ z Metz, De ecclesiasticis officiis (PL 105,985-1242), III, 35:
307.

AMANN É., Pénitence, DThC: 352; Réordinations, DThC: 408.

AMBROZJASTER, In Epist. S. Pauli (PL 17[1845]45nn; CSEL 81-I, 81-II). -
Na: Rz 4,10-11: 238; 4,11: 239; 5,14: 116; 6,4: 248; 8,3: 32, 36; 9,11-13:
182; 11,29: 260; 14,5: 142; błędnie przytoczony w rubrykach Mistrza: 181.



– Na: 1 Kor 7,3-4: 452; 7,5: 455; 7,10: 509; 7,11: 469; 7,14: 488; 7,15: 486,
489, 491; 7,40: 393; 11,26: 300, 307; 11,27: 308; 15,52: 516; 15,53: 515. –
Na 2 Kor 2,7: 318; 6,6: 181; - Na Ga 6,10: 173; - Na Ef 4,4: 145; 4,32: 386.
– Na Flp 2,9: 112, 115. – Na 1 Tes 4,15: 511; 4,16: 515. – 1 Tm 5,3: 393. –
Na Hbr: zobacz wyżej: Alkuin. – Quaestiones Veteris et Novi Testamenti
(PL 35,2213nn; CSEL 50), zagadnienie 11: 367; zagadnienie 23: 446;
zagadnienie 44: 40; zagadnienie 127: 454.
AMBROŻY, Apologia David (PL 14[1845]851nn; CSEL 32-2,299nn),
rozdział 7, n. 38: 324. – De Abraham (PL 14,419nn; CSEL 32-1,501 nn), I,
rozdział 4: 458; rozdział 9: 484. – De Cain et Abel (PL 14,315nn; CSEL 32-
1,339nn), II, 4: 359. – De excessu fratris (PL 16[1845]1289nn; CSEL
73,207nn), I, 57: 188. – De fide (PL 16[1845]527nn), Księga I, rozdział 
13: 136; rozdział 14: 78, 79; rozdział 16: 79; rozdział 19: 76, 78. – Księga
II rozdział 5: 96, 108, 110; rozdział 6: 109; rozdział 7: 97, 109; rozdział
8: 97. Przytoczony jako księga III De Trinitate: 96, 108. [572] – De
incarnationis dominicae sacramento (PL 16[1845]817nn; CSEL
79,223nn), rozdział 5: 79, 134, 135, 138; rozdział 6: 63, 138; rozdział 7:
86. – De institutione virginis (PL 16305nn), rozdział 6: 423. – De mysteriis
(PL 16[1845]389nn; CSEL 73,87nn), rozdział 8: 280; rozdział 9: 294, 295,
298. – De obitu Valentiniani (PL 16[1845]1357nn; CSEL 73,327nn), n. 29-
30: 256. – De officiis (PL 16[1845]23nn), Księga I, rozdział 50: 225. – De
paradiso (PL 14[1845]275nn; CSEL 32,265nn), rozdział 3: 188; rozdział
14: 344, 345; błędnie przytoczony, 356. – De patriarchis, błędnie
przytoczony: 440. – De poenitentia (PL 16[1845]465nn; CSEL 73,117nn),
I, rozdział 2: 356; II, rozdział 10: 317; rozdział 11 321. – De sacramentis
(PL 16[1845]417nn; CSEL 73,13nn), III, rozdział 2: 188; IV, rozdział 3:
281; rozdział 4: 295; rozdziały 4-5: 282; rozdział 6: 310; V, rozdział 4:
308; VI, rozdział 1: 300; błędnie przytoczony zamiast De mysteriis: 294. –
De Spiritu sancto (PL 16[1845]703nn; CSEL 79,1nn), I, rozdział 3: 243,
245, 246; rozdział 4: 191; rozdział 13: 191; III, rozdział 18: 359; błędnie
przytoczony: 63, 86. – De Trinitate: zobacz: De fide. – De virginibus (PL
16,187nn), II, rozdział 4: 461, 462; błędnie przytoczony zamiast De
institutione virginum: 423. – Epistola 26 ad Irenaeum (PL 16[1845]876nn;
CSEL 82,1nn), n. 16: 359. – Expositio evangelii secundum Lucam (PL
15[1845]1527nn; CSEL 32-III; CCL 14,1nn), 1,15: 272; 3,21-22: 248; 5,3:
359; 6,20: 188; 6,22: 359; 7,19: 156; 8,21: 176; 22,62: 346; 23,46: 130;
błędnie przytoczony: 91. – Expositio de Psalmo 118 (PL 15[1845]1197nn;
CSEL 62,1nn) mowa 4: 171; mowa 10: 151; mowa 18: 328; mowa 22: 318.
– Błędnie przytoczony: 108, 130, 158, 173, 305, 309, 359.
AMBROŻY, pseudo, De lapsu virginis consecratae (PL 16[1845]367),
rozdział 4: 462; mowa 25, n. 1: 316, 344.
Am 2,1 Glossa ordinaria): 140; 4,7: 327.
ANAKLET papież: Epistola 1 (nieautentyczna), rozdział 2: 311.
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ANCIAUX, P., La théologie du sacrement de pénitence: 315, 318, 321, 342,
346, 355, 386, 389.

ANZELM Kantuaryjski, Proslogion (PL 158,223nn; wyd.: P. Schmidt,
I,93nn): rozdział 11: 536. – Pseudo Anzelm, Epistola de coena Domini
(Anzelma z Laon): 300,302.

ANZELM z Laon (+1117), Glossa in Matthaeum: 190. Liber Pancrisis, n.
27: 288; n. 64: 346; n. 71: 172; n. 73: 177, 180; n. 92: 543. Aliae sententiae:
n. 130: 490; n. 186: 66. – Jego szkoły: n. 370: 253; n. 425: 202; n. 432-433:
172; n. 501: 551; n. 504: 527; n. 511: 208; – Tractatus de novissimis: 510.
– Tractatus de matrimonio, zobacz pod: Sententiae Magistri Anselmi
(wyd.: H. J. F. Reinhardt).

ANZELM z Lukki, Collectio (zobacz: PL 149,525 D): 385.

APIARII causa (około 419-424) (CCL 149,117-148), 416.

Ap 1,7: 542; 2,12: 112; 5,5: 117; 17,15: 302; 20,9: 520; 20,12: 512; 21,1:
546.

APOLOGIA de Verbo incrnato (bezimienna z XII wieku), 49.

ARIUSZ, 78.

ATANAZY chłopiec, 273.

ATANAZY, przytoczony przez Jana Damasceńskiego, 46; błędnie powołany:
132.

ATTYLA, najeźdźca (rok 452), 482.

AUGUSTYN, Ad Felicianum (Zobacz: Sermo 351), 340. – Ad Ianuarium,
błędne przytoczenie, 310. – Ad Iulianum, zobacz: De bono viduitatis. –
Ad neophytos, błędnie wzmiankowane, 274. – Ad Pollentium, zobacz: 
De adulterinis coniugiis. – Ad Prosperum et Hilarem, zobacz: De
praedestinatione sanctorum. – Ad Valerium contra Iulianum, zobacz: De
nuptiis et concupiscentia. – Confessiones (PL 32,659nn; CSEL,33), Księga
I, rozdział 12: 193. – Księga VIII, rozdział 3: 430. – Księga X, rozdziały 42-
43: 124. – Contra Academicos (PL 32,905nn; CSEL 63,3nn), Księga I,
rozdziały 6-7: 198. – Księga II, rozdziały 10-11: 92. – Księga III, rozdział
13: 92. – Contra adversarium Legis et Prophetarum (PL 42,603nn), II,
rozdział 9: 232. [573] – Contra Crescentium grammaticum, zobacz:
Contra Cresconium. – Contra Cresconium (PL 43,445nn; CSEL 51,325nn),
Księga III, rozdział 6: 263. – Contra epistolam Parmeniani (PL 43,33nn;
CSEL 51,19nn), Księga II, rozdział 13: 279, 391, 410, 411. – Contra
Faustum Manichaeum (PL 43,207nn; CSEL 25,251nn), Księga XX, rozdział
21: 68; Księga XXII, rozdziały 47-48: 458; rozdział 51: 460; rozdziały 51-
58: 438. – Contra Iulianum opus imperfectum (PL 45,1049nn), II, rozdział
84: 359. – Contra Iulianum Pelagianum (PL 44,641nn; CSEL 85-I), III,
rozdział 26: 449. – Contra Maximinum (PL 42,743nn), Księga I, rozdział 5:
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114. – Księga II, rozdział 2: 114; rozdział 10: 63; rozdział 20: 140. –
Błędne przytoczenie: 58. – Contra mendacium (PL 40,517; CSEL
41,469nn), rozdział 10: 218; rozdział: 215. – De adulterinis coniugiis (PL
40,451nn; CSEL 41,347nn), Księga I, rozdział 2: 453; rozdział 13: 485;
rozdział 17: 487; rozdział 18: 485, 486, 490; rozdział 20: 486; rozdział
21: 484. – Księga II, rozdział 6: 471; rozdział 8: 469; rozdział 9: 471. –
Błędne przytoczenie: 481. – De agone christiano (PL 40,289nn; CSEL
41,101nn), rozdział 2: 119; rozdział 28: 30. – De baptismo contra
Donatistas (PL 43,107nn; CSEL 51,145nn), Księga I, rozdział 1: 279;
rozdział 12: 253, 254. 387; Księga III, rozdział 10: 411; - Księga IV, rozdział
22: 255; rozdział 24: 258, 274; rozdział 25: 256. – Księga V, rozdział 8:
289; rozdział 14: 266; rozdział 21: 360, 366; rozdział 24: 254; rozdziały
27-28: 252. – Księga VI, rozdziały 4-5: 360. – Księga VII, rozdział 53: 273.
– De baptismo parvulorum, błędne przytoczenie: 229. – De bono coniugali
(PL 40,373nn; CSEL 41,187nn), rozdział 5: 444; rozdział 6: 446, 452;
rozdział 7: 452; rozdział 8: 481n; rozdział 10: 448; rozdział 11: 449, 481;
rozdział 13: 458; rozdział 14: 472; rozdział 15: 459; rozdział 16: 459, 462;
rozdział 18: 421; rozdział 21: 421, 459; rozdział 22: 457, 459; rozdział
25: 458. – Błędne przytoczenie: 424, 440, 443, 452. – De bono viduitatis
(PL 40,431 nn; CSEL 41,305nn), rozdział 4: 508; rozdział 9: 479; rozdział
12: 508. – De catechisandis rudibus (PL 40,309nn; CCL 46,121nn),
rozdział 26: 295. – De civitate Dei (PL 41; CSEL 40; CCL 47-48), Księga I,
rozdział 12: 525. – Księga X, rozdział 1: 68; rozdział 5: 232. – Księga XIII,
rozdział 7: 255. – Księga XV, rozdział 16: 493. – Księga XIX, rozdział 4:
106. – Księga XX, rozdział 14: 513; rozdział 16: 520; rozdział 18: 540, 541;
rozdział 20: 510, 514. – Księga XXI, rozdziały 2-5: 519; rozdział 3: 519;
rozdział 10: 520; rozdział 26: 380, 382. – Księga XXII, rozdział 15: 517;
rozdział 24: 188; rozdział 30: 513. – Będne przytoczenie 551n. – De
continentia (PL 40,349nn; CSEL 41,141nn), rozdział 6: 345; rozdział 8:
106. – De correptione et gratia (PL 44,915nn), rozdział 7: 154. – De
diversis quaestionibus 83 (PL 40,11nn; CCL 44 A,1nn), zagadnienie 11:
83; zagadnienie 62: 258; zagadnienie 66: 36, 105; zagadnienie 67: 78;
zagadnienie 73: 56, 57. – De doctrina christiana (PL 34,15nn; CSEL
80,1nn; CCL 32,1nn): Księga I, rozdział 22: 164, 165, 166; rozdział 23:
167, 168; rozdział 26: 163, 168, 169; rozdział 27: 171; rozdział 28: 172n;
rozdział 30: 169, 170; rozdział 35: 206; rozdział 38: 158; rozdział 39: 158;
rozdział 40: 159. – Księga II, rozdział 1: 233. – Księga III, rozdział 31: 83.
Błędne przytoczenie: 205. – De dono perseverantiae (PL 45,993nn),
rozdział 24: 63. – De fide et operibus (PL 40,197nn; CSEL 41,35nn),
rozdział 16: 143, 381, 382, 488, 491. – De Genesi ad litteram (PL
34,245nn; CSEL 28,1nn), Księga IV, rozdział 2: 401. l Księga VI, rozdział
13: 258. – Księga VIII, rozdział 5: 557. – Księga IX, rozdział 3: 417; rozdział
7: 417, 442, 448; rozdział 10: 417. – Księga X, rozdział 12: 106; rozdział
19: 35; rozdział 20: 35. – Księga XII, rozdział 24: 93; rozdział 33: 553. –
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Błędne przytoczenie: 458, 520. – De gratia Novi Testamenti, zobacz:
Epistola 140 ad Honoratum. – De haeresibus (PL 42,21nn; CCL 46,286nn),
rozdział 25: 419. – De libero arbitrio (PL 32,1221nn; CSEL 74,3nn; CCL
29,209nn), Księga III, rozdział 18: 94. – De mendacio (PL 40,487nn; CSEL
41,413nn), rozdział 14: 214; rozdział 21: 215. – De natura et gratia (PL
44,247nn;l CSEL 60,233nn), rozdział 33: 89; rozdział 36: 33. – De nuptiis
et concupiscentiis (PL 44,413nn; CSEL 42,209nn), Księga I, rozdział 10:
443, 472; rozdział 11: 424, 440, 443; rozdział 14: 449; rozdział 15: 445;
rozdział 16: 417. – Księga II, rozdział 11: 154, 236. [574] – De octo Dulcitii
quaestionibus (PL 40,147nn; CCL 44 A,251nn), zagadnienie 3, n. 3: 515. –
De patientia (PL 40,591nn; CSEL 41,663nn), rozdział 23: 333; rozdział
26: 333. – De peccatorum meritis et remissione et de baptismo
parvulorum (PL 44,109nn; CSEL 60,3nn), Księga II, rozdział 24: 32;
rozdział 30: 119; rozdział 31: 120. – De perfectione iustitiae hominis (PL
44,291nn; CSEL 42,3nn), rozdział 8: 166. – De praedestinatione
sanctorum (PL 44,959nn), rozdział 2: 148 (w przypisie); rozdział 15: 51,
66. – De Sancta virginitate (PL 40,397nn; CSEL 41,235nn), rozdział 4: 439;
rozdział 26: 548, 551 – De sermone Domini in monte (PL 24,1229nn; CCL
35,1nn), Księga I, rozdział 2: 336; rozdział 14: 470; rozdział 15: 176;
rozdział 16: 468, 469, 485, 487; rozdział 17: 221, 222, 223, 224; rozdział
18: 467. – Księga II, rozdział 6: 66 (przypis). – De symbolo ad
catechumenos (PL 40,627nn; CCL 46,185nn), rozdział 1: 276. – De
Trinitate (PL 42,819nn; CCL 50-50 A), Księga I, rozdział 1: 43; rozdział 4:
27; rozdział 6: 68, 77, 78; rozdział 7: 44, 63, 65; rozdział 10: 61; rozdział
13: 60, 77, 136, 139, 140. – Księga II, rozdział 5: 24, 31. – Księga III,
rozdział 4: 297. – Księga IV, rozdziały 2-3: 93; rozdział 5: 36; rozdział 13:
119; rozdział 20: 25; rozdział 21: 57n. – Księga V, rozdział 16: 186. –
Księga VI, rozdział 4: 203. – Księga VIII, rozdział 4: 152; rozdział 6: 164;
rozdział 7: 167; rozdział 8: 163, 174n. – Księga IX, rozdział 1: 151. –
Księga XII, rozdział 14: 199. – Księga XIII, rozdział 1: 145, 146; rozdział
2: 142, 145, 151; rozdział 4: 549; rozdział 5: 550; rozdział 6: 550; rozdział
7: 551; rozdział 8: 550; rozdział 10: 125; rozdział 11: 26, 126; rozdział
12: 126; rozdział 13: 125n; rozdział 14: 126n; rozdział 16: 123; rozdział
17: 52, 54; rozdział 18: 34, 81; rozdział 19: 50, 81, 199, 200; rozdział 20:
551. – Księga XIV, rozdział 1: 198, 201; rozdział 9: 188; rozdział 12: 201;
rozdział 14: 165. – Księga XV, rozdział 13: 528. – Błędne przytoczenia: 31,
41, 54, 92. – De unico baptismo (PL 43,595nn; CSEL 53,3nn), rozdział 11:
257, 263; rozdział 13: 270. – De utilitate credendi (PL 42,65; CSEL 25-
I,3nn), rozdział 1: 314. – De virginibus (w rzeczywistości: De bono
coniugali): 457, 458, 459. – Enarrationes in Psalmos (PL 36-37; CCL 38-
40), Ps. 1,1: 66 (przypis); 5,7: 213; 5,8: 192; 6,5: 556; 6,8: 555; 7,5: 224;
7,14: 111; 9,1: 532; 11,3: 164; 21,1-2: 308; 21,3: 98; 22,2: 238; 24,10: 535;
25,II n.2: 171; 29,3: 124; 29,II, n. 9: 382; 31,1: 358; 31,4, II, n. 15: 343;
32,1, II, n. 2: 108; 32,5: 535; 37,2: 380, 381; 44,8: 374; 48,15, II, n. 2: 130;
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49,3: 541; 49,5: 540; 50,13: 346; 54,12: 211; 54,22: 290; 57,1: 212; 58,6:
374; 60,8: 535; 64,5: 48; 67,14: 396; 67,32-33: 143; 68,16: 345; 70,17: 344;
73,1: 229, 236; 77,1: 252; 80,10: 80; 80,16: 381; 83,8: 188; 87,4: 93, 95,
96; 87,11: 365; 90,7: 538; 93,15: 96, 98, 99, 108; 94,1: 315; 98,5: 69. 71,
291, 292; 100,1: 529; 101,24: 150; 102,2: 388; 103,3: 148, 180, 232, 251;
104,37: 211; 108,15: 556; 118,73: 151; 118,151: 530, 536; 127,1: 193;
130,2: 134; 135,4: 534; 135,9: 199; 137,2: 535; 146,3: 231; 147,1: 453;
149,8: 453. – Błędne przytoczenia” Ps 54: 291; Ps 122: 380; Ps 146: 453. –
Enchiridion (PL 40,231nn, i według podziału na rozdziały z tego wydania;
CCL 46,49nn), rozdział 2: 69; rozdział 8: 141, 146, 147, 160; rozdział 9:
141; rozdział 17: 217; rozdział 18: 215, 216; rozdział 19: 217; rozdział
20: 217; rozdział 21: 217; rozdział 22: 214, 215, 216n; rozdział 35: 51;
rozdział 36: 51; rozdział 37: 39; rozdział 38: 26, 38, 39, 40, 51; rozdział
39: 39; rozdział 40: 39; rozdział 41: 39; rozdział 43: 252; rozdział 53: 118;
rozdział 55: 515, 516; rozdział 65: 375; rozdział 68: 382; rozdział 69: 380;
rozdział 70: 318; rozdział 71: 341; rozdział 72: 329; rozdział 73: 178, 329;
rozdział 74: 178; rozdział 75: 329, 330; rozdziały 76-77: 330; rozdział 84:
510; rozdział 85: 522; rozdział 86: 522; rozdział 87: 522; rozdział 88: 517;
rozdział 89: 518; rozdziały 90-91: 518; rozdział 92: 519; rozdział 109:
523; rozdział 110; 523; rozdział 111: 547n; rozdział 112: 530; rozdział
113: 531; rozdział 121: 206. – Epistolae ad Galatas expositio (PL 35,2105-
2148; CSEL 84,53-141), do 1,20: 221; do 3,20: 123, 124; do 6,10: 173,175.
– Epistolae ad Romanos inchoata expositio (PL 35,2087nn; CSEL 84,143-
181), numer 4: 58. – Epistolae (PL 33; CSEL 34, 44, 57, 58), list 23 ad
Maximinum, n. 2: 269; list 47 ad Publicolam: 225; list 54 ad Ianuarium:
283, 349; list 55 ad Ianuarium: 232; list 93 [575] ad Vincentium: 249; list
98 ad Bonifacium episcopum: 233, 259, 273, 274, 293, 309; list 105 ad
Donatistas: 233; list 127 ad Armentarium et Paulinam: 453; list 130 ad
Probam: 527; list 137 ad Volusianum: 93; list 138 ad Marcellinum: 232;
list 140 ad Honoratum:: 56, 107, 511, 512, 528; list 145 ad Anastasium:
206, 229; list 153 ad Macedonium: 321, 323, 336; list 167 ad Hiero-
nymum: 202, 204n; list 187 ad Dardanum: 84, 270, 271, 291; list 190 ad
Optatum: 153, 154; list 193 ad Mercatorem: 514, 515; list 238 ad
Pascentium: 92; list 262 ad Ediciam: 440, 453; list 265 ad Seleucianam:
340. – Błędnie przytoczona jakaś nieprawdziwa: Epistola ad Irenaeum:
292. – Expositio quarumdam propositionum ex epistola ad Romanos 
(PL 35,2063nn; CSEL 84,1nn), n. 66: 48 (przypis). – In Ioannem (PL
35,1379nn; CCL 36), rozprawa 1: 207, 208; rozprawa 5: 263, 264, 265,
266; rozprawa 6: 148, 264, 288, 290; rozprawa 9: 148; rozprawa 12: 119;
rozprawa 19: 542, 543, 544, 545; rozprawa 21: 542; rozprawa 22: 544;
rozprawa 23: 544; rozprawa 25: 287; rozprawa26: 284, 285, 286, 287,
308; rozprawa 27: 291; rozprawa 29: 143; rozprawa 30: 291; rozprawa
40: 24, 146;  rozprawa 44: 104; rozprawa 47: 133; rozprawa 49: 523;
rozprawa 50: 291; rozprawa 62: 288, 303; rozprawa 65: 165, 167;
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rozprawa 67: 548, 552; rozprawa 69: 61; rozprawa 72: 267; rozprawa 74:
75; rozprawa 78: 51, 70, 138; rozprawa 79: 149; rozprawa 80: 243;
rozprawa 82: 76; rozprawa 83: 202; rozprawa 104: 112; rozprawa 105:
80, 81; rozprawa 106: 80; rozprawa 110: 122, 185; rozprawa 111: 543;
rozprawa 121: 359; rozprawa 123: 107. – Błędne przytoczenie: 36, 291. –
In primam Ioannis (PL 35,1977nn), rozprawa 3: 181; rozprawa 5: 177;
rozprawa 7: 128; rozprawa 8: 181; rozprawa 9: 194, 195, 196; rozprawa
10: 143, 144; zagadkowe przytoczenie 184. – Quaestiones Evangeliorum
(PL 35,1321nn), Księga II, zagadnienie 39: 149, 150. – Quaestiones in
Heptateuchum (PL 34,547nn; CSEL 28-II,3 nn; CCL 33,379nn), Księga I,
zagadnienie 61: 69. – Księga II, zagadnienie 39: 211; zagadnienie 71: 207,
210, 212, 228; zagadnienie 80: 445; zagadnienie 94: 69; zagadnienie 120:
366. – Księga III, zagadnienie 68: 214, 217; zagadnienie 84: 232, 258, 268.
– Księga IV, zagadnienie 33: 234; zagadnienie 59: 454. – Księga V,
zagadnienie 27: 461. – Retractationes (PL 32,583nn; CSEL 36), Księga I,
rozdział 9: 94; rozdział 19: 66, 176. – Księga II, rozdział 18: 256. –
Sermones (PL 38-39; CCL 41; PLS 2,900nn; zobacz także: P. P. Verbraken,
Études critiques sur les sermons authentiques de saint Augustin, 1976),
kazanie 9: 206; kazanie 71 (de blasphemia Spiritus Sancti): 209, 286;
kazanie 83: 387; kazanie 98: 336; kazanie 130: 120; kazanie 144: 143;
kazanie 152: 35; kazanie 159: 525; kazanie 172:510, 524, 525; kazanie
180: 219, 223, 224, 227; kazanie 181 (De verbis Apostoli 29): 385; kazanie
225: 439; kazanie 229 (De sacramentis fidelium; wątpliwe): 285, 287;
kazanie 233: 135; kazanie 263 (zobacz PLS 2,592n): 120; kazanie 265:
164; kazanie  272: 285, 299, 306; kazanie 291: 439; kazanie 293: 124;
kazanie 308: 227, 228; kazanie 332: 452; kazanie 344: 107; kazanie 350
(wątpliwe): 205; kazanie 351 (liber de poenitentia; bardzo wątpliwe): 253,
328, 340, 342, 348; kazanie 392 (wśród wątpliwych): 344, 362; kazanie
393 (wśród wątpliwych): 335, 371; urywek kazania De resurrectione
Domini: 118; urywek De bono nuptiarum: 446 (zobacz: Verbraken, 40);
kazanie Mai 129: 286, 287, 288, 294. – Miejsce nie znalezione: 448. –
Soliloquia (PL 32,869nn), Księga I, rozdziaŁ 10: 421; błędne przytoczenie:
317, 421. – Urywki błędnie przytoczone: 41 (Syagriusz); 129 i 133
(Vigiliusz); 180 (Paulin z Akwilei); 183 (Cezary z Arles); 222; 238; 249; 251;
257; 275; 282 (Paschazjusz); 289; 284; 292, 293, 295 (anfrank); 299 i 310
(Paschazjusz); 311 (Alger z Liége); 312; 325; 329 (Genadiusz); 387
(Haymon); 427 pseudo-Złotousty); 455 (Maksym albo Cezary); 469.

AUGUSTYN (pseudo), – De fide ad Petrum, zobacz: Fulgencjusz. – De vera
et falsa poenitentia (PL 40,1113-1130), o pisarzu zobacz str. 320. –
rozdział 5: 322; rozdział 8: 320; 9: 334; rozdział 10: 334,349,351, 360;
rozdział 11: 352; rozdział 12: 352; rozdział 13: 320; rozdział 14: 331, 337;
rozdział 15: 338n; rozdział 17: 372; rozdział 18: 373, 375; rozdział 19:
320; rozdział 20: 369, 370. – Dialogus quaestionum 65 ad Orosium (PL
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40,733nn) zagadnienie 59: 269. – Hypognosticon (PL 45,1611n), Księga
V, rozdział 1: 384. – Quaestiones Veteris et Novi Testamenti, zobacz:
Ambrozjaster. [576] – Sermones (PL 39 itd), Sermo 233, de fide: 48; Sermo
246 (de verbis Domini, 58): 70; Sermo 270 (Cezarego z Arles Sermo 182):
183; Sermo de mysterio baptismi: 250.

AURELIUSZ biskup, na Synodzie Kartagińskim II (390), 378.

Ba 3,38: 58, 96.

BARRÉ H., Haymon d’Auxerre (D. Spirit.): 387.

BAZYLI, Regula fusius tractata: 426; jemu przypisywane są słowa
Damascena w pierwotnej Glossa Mistrza do Rz 1,3: 61; pewne słowa
przypisuje mu Papież Aleksander II: 426.

BATTLE, C. M. (wyd.): Pelagii I papae Epistulae: 431.

BEDA, De tabernaculo (PL 91,393nn; CCL 119 A,1nn, gdzie nie ma
podziału na rozdziały), Księga I, rozdział 4: 286; rozdział 6: 399; rozdział
8: 189. – Historia ecclesiastica (PL 95,21nn), Księga 1, odpowiedź V: 494;
odpowiedź VIII: 450. – Homeliarum evangelii libri duo (PL 94,9nn; CCL
122,1nn), Księga I, homilia 1 (czyli 3): 91; homilia 2 (4): 272; homilia 10
(11): 313; homilia 12 (18): 269; homilia 16 (czyli Księga I, homilia 20):
356, 367; homilia 17 (13): 538; homilia 20 (23): 226. – In Cantica
Canticorum (PL 91,1065nn): 174. – In Epistolam Iacobi (PL 93,9nn), do
2,19: 143; do 5,16: 352. – In Lucam (PL 92,301nn; CCL 120,1nn), do 1,13-
15: 272; do 1,23: 455; do 1,34: 435; do 1,41: 272; do 3,8: 337; do 3,21:
248; do: 7,19: 156; do 8,19: 176; do 11,24-26: 387; do 15,8-9: 24; do 16,26:
558; do 16,27-28: 557; do 21,33: 540. – In Marcum (PL 92,131nn; CCL
120,427nn), do 1,10: 248; do 5,41: 353; do 13,31: 540; do 14,35-36: 107;
do 14,38: 108. – In Parabolas (PL 91,937) czyli do Prz 1,7: 191, 193. 

BEDA, pseudo, In Ioannem (PL 92,633nn), do 1,33: 181; do 3,4: 269. – In
Matthaeum (PL 92,9nn; co najmniej wątpliwe, PLS 4,2221), do 5,31: 460;
do 9,4: 326; do 16,19: 356; do 24,29: 546. – In Psalmos, zobacz:
Manegoldus Lautenbach.

BELLAMY, J., Baptême dans l’Église latin, (DThC: 243)

BENEDYKT Lewita Moguncki (pon 847), Capitularium collectio (PL
97,698nn), Księga I, rozdział 7: 504. – Księga II, rozdziały 55 i 91: 463;
rozdział 95: 473; rozdział 130: 492; dodatek III, rozdział 54: 474; dodatek
IV, rozdział 88: 479, 480.

BERENGARIUSZ z Tours: 290, 295. – Confessio: 305, 306n.

BERNARD z Clairvaux, Epistolae (PL 182,67nn; wyd cysterskie, VII (listy
1-180), epistola 174 ad canonicos Lugdunenses: 32; epistola 190 ad Inno-
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centium II czyli Tractatus contra quaedam capita errorum Abaelardi:
306.
BIBLIA SACRA, iuxta latinam vulgatam versionem: 188.
BIBLIOTHECA Casinensis, Florilegium II (1877): 548.
BLATT, F., Ministerium-mysterium: 401.
BLIEMETZRIEDER F. Anselms von Laon systematische Sentenzen: 172.
BLUME C., Analecta hymnica medii aevi: 80.
BOECJUSZ: Liber contra Eutychen et Nestorium (PL 64,1337nn; wyd.: N.
M. Häring), rozdział 3: 48, 72; rozdział 4: 28.
BOEHMER, H., wydawca traktatu: De scismaticis: 312.
BONAWENTURA, i początek Dystynkcji 13 Księgi III: 80; i początek
Dystynkcji 16 Księgi III: 100. 
BONIFACY, papież: błędnie mu przypisany rozdział Gracjana: 415.
BONNIN Aguilo, Vision beatifica... padres?: 523.
BRACKMANN, A, wyd.: Germania Pontificia II i III: 477, 503.
BRADY I., Petrus Manducator and the oral Teachings of Peter Lombard:
73, 74, 88, 153, 173, 237, 263, 288. - The Distinctions of P. Lombard’s Book
of Sentences: 80. 
BRECHTER, s., Die Quellen zur Angelsachsenmission: 450.
BREUNING, S., Die hypostatische Union: 49.
BREVIARIUM Hipponense [lata 397-401] (CCL 149,28nn): n. 1, b: 416; n.
30: 378; n. 34: 378.
[577] BROWE, P., Das Beichtgeheimniss: 385. – Die Letzte Ölung: 390.
BRUNDAGE, J. A., The Crusader’s Wife revisited: 482.
BURCHARD Wormacki, Decretum XII, rozdział 13: 227; XIX, rozdział 5:
466.
BUYTAERT E., The Anonym Capitula Haeresum Petri Abaelardi...: 72.

CEZARY z Arles i Synod z 524 roku: 415. – Sermones (CCL 103-104), Sermo
1: 415; Sermo 63: 335; Sermo 182: 183; sermo 188: 455.
CAMELOT, Th., Credere Deo, credere Deum: 143.
CANON Romanus: 312.
CANONES in causa Apiarii (około 390 roku), rozdział 25: 476.
CAPITULARE Compendiense (757), rozdział 15: 504. – Vermeriense (753),
rozdział 6: 473; rozdział 12: 466. – Wormatiense, rozdział 3: 477.
CAPRIOLI, A., Alle origini della „definizione” di sacramento ...: 232.
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CARPINO, F., Una difficoltá contro la confessione...: 46.

CHARTULARIUM Universitatis Parisiensis: 73.

CHROMACJUSZ z Akwilei, urywek: 344.

COLLECTIO Sanctae Genovefae (zobacz: Rękopisy): 415, 496.

[578] CONDITOR alme siderum (Analecta hymnica 51,47): 80.

CORPUS iuris civilis (wyd.: Berlin 1904-1906). – Codex V, tytuł 4, prawo
19: 494; V,17, 10: 463. – Digestae czyli Pandectae, D. 23,1,7: 437; D. 23,2,4:
475. – Novellae 74,5: 432.

CREHAN, J., The Seven Orders of Christ: 393.

CUM omnia sacramenta (rozprawa), wyd.: F. Bliemetzrieder: 458.

CYCERON M. T., Hortensius: 189. 550.

CYPRIAN, Epistolae (PL 4,224nn; CSEL 3-III), Epistola 63 ad Caecilium,
n. 13: 301, 302; n. 17: 302; Epistola 64 ad Epictetum, n. 4: 409; Epistola
69 ad Magnum, n. 1: 409; Epistola 70 ad Ianuarium, n. 1: 270; n. 3: 409;
Epistola 73 ad Iubaianum, n. 2: 409; n. 22: 255.

CYRYL Aleksandryjski, przytoczony przez Jana Damascena, 46.

DAMAZY papież, pseudo, Tomus czyli Epistola IV, n. XIV: 135.

DAVID, M., Parjure et mensonge ... Gratien: 218.

DE ALDAMA, j., El Simbolo Toledano I: 42.

DE BILLY, Jacques, wyd.: Jan Złotousty: 427.

DE BLIC J., Pour l’histoire... de dons...: 190.

DE CLERCK, D. E., Quest. de sotériologie...: 118.

DECRETALES pseudo Isidori (PL 130,1nn): 42.

DECRETUM Gratiani (wydanie Emiliana Friedberga od księgi III, dystynkcji
31, rozdziału 1 [strona 180]): Dystynkcja XXI, wypowiedź przed
rozdziałem 1: § 1: [579] 404; § 3: 398, 404, 405, 407; rozdziaŁ 1, początek:
395; § 1-8: 406; § 9: 407; §10: 403; § 11: 407; § 12: 403; § 13: 401; § 14:
400; § 15: 397; § 16: 407; § 17; 399; § 18: 398; § 19: 395n. – Dystynkcja
XXIII, rozdział 4: 394. – Dystynkcja XXV, rozdział 1, przed § 1: 404; § 2:
398; § 3: 399; § 5: 397; § 6: 400; § 7: 401; § 8: 403; rozdział 4: 379, 383. –
Dystynkcja XXXI, rozdział 10: 476. – Dystynkcja XXXII, rozdział 7: 476;
rozdział 13: 476; wypowiedź przed rozdziałem 14 i sam rozdział 14: 475,
476. – Dystynkcja XXXIV, rozdział 20 z wypowiedzią: 431. – Dystynkcja
LX, rozdział 4: 405. – Dystynkcja XCV, rozdział 1-2: 277. – Causa I,
zagadnienie 1, rozdziały 17-18: 408; rozdział 46: 264; wypowiedź po
rozdziale 58: 273; rozdział 59: 264; rozdziały 61-63: 409; rozdziały 68-
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69: 410; rozdział 70 § 1: 409; rozdział 72: 408; rozdział 73: 408;
wypowiedź po rozdziale 74: 408, 410; rozdział 76: 313, 369; rozdział 77:
311; rozdział 84: 311, 313, 368, 371; rozdział 96: 367; wypowiedź po
rozdziale 96: albo przed rozdziałem 97: 410; rozdział 97, § 1-3: 410; § 1
oraz 7: 279; § 6-8: 410; wypowiedź po rozdziale 97: 411n; wypowiedzi
przed i po rozdziale 107: 414; rozdział 18: 413; rozdział 110, wypowiedź
i rozdział 111: 415. – Causa I, zagadnienie 3, rozdział 7: 414. – Causa II,
zagadnienie 2, wypowiedź po rozdziale 2: 489. – Causa IX, zagadnienie 2,
rozdział 1:: 385. – Causa XI, zagadnienie 3, rozdział 60: 356. – Causa XIV,
zagadnienie 6, rozdział 1: 336. – Causa XXII, zagadnienie 1, część I: 221;
rozdział 2: 221; rozdział 5: 221; rozdział 8: 222; rozdział 11 i wypowiedź
przed: 223; wypowiedź (część III) po rozdziale 14: 221; wypowiedź po
rozdziale 16: 222,224; Zagadnienie II: 213; rozdział 2: 218; wypowiedź
po rozdziale 2 i 3: 219; wypowiedź po rozdziale 3: 220; rozdział 4 § 1:
216; § 2: 214, 217; § 3: 215; rozdział 5: 221; rozdział 6: 217, 221;
wypowiedź przed rozdziałem 8: 217; rozdział 8: 214, 215; rozdział 9: 384;
rozdziały 9-10: 440; rozdział 12: 216; rozdział 14: 221; rozdział 16: 215;
Zagadnienie IV, rozdział 2: 225; rozdziały 3-4: 226; rozdział 5: 225;
rozdział 6: 225n; rozdział 13: 225; wypowiedź na końcu Zagadnienia IV:
218; Zagadnienie V: rozdział 5: 227; rozdział 6: 227; rozdział 9: 227;
rozdział 10: 224. – Causa XXIV, zagadnienie 3, rozdział 7: 363. – Causa
XXV, zagadnienie 10, rozdział 2 i 3: 498. – Causa XXVI, zagadnienie 6,
rozdział 1: 378; rozdział 2: 378; rozdział 5: 377; rozdział 10: 377; rozdział
11: 378; rozdział 12: 377; rozdział 14: 377; zagadnienie 7, rozdział 1-2:
376. – Causa XXVII, zagadnienie 1, przed rozdziałem 1: 490; rozdział 2:
479; § 2-3: 480; rozdział 7: 480; rozdział 10: 480; wypowiedź § 1 po
rozdziale 43: 481; zagadnienie 2, wypowiedź przed rozdziałem 1: 422n;
1-2: 423; wypowiedź po rozdziale 2: 434; rozdział 3: 439; rozdział 3 § 1:
422; rozdziały 5, 6, 9: 423; rozdziały 12, 14, 15: 428; rozdziały 16, 17:
420; rozdziały 19, 21-24, 26: 425n; wypowiedź po rozdziale 26: 425, 427;
rozdziały 27-28: 425; wypowiedź po rozdziale 28: 427, 463; wypowiedź
po rozdziale 29: 430n; rozdział 30 i wypowiedź: 466; po rozdziale 39:
420, 440. – Causa XXVIII, zagadnienie 1, rozdział 4: 488, 491; rozdział 5:
487; § 1: 487; rozdział 8: 485; rozdział 9: 486; § 6: 484; § 6-7: 485;
wypowiedź po rozdziale 13: 486; rozdziały 15, 17: 484; wypowiedź po
rozdziale 17: 490, 491; zagadnienie 2, rozdział 1: 488. – Causa XXIX,
zagadnienie 1 § 2-5: 437; zagadnienie 2, wypowiedź przed rozdziałem 1,
473; wypowiedź przed rozdziałem 4 i rozdziały 4-5: 473; wypowiedź
przed rozdziałem 7 oraz rozdział 7: 474; rozdział 8: 474; Causa XXX,
zagadnienie 1, wypowiedź przed rozdziałem 1: 502; rozdziały 1-2: 504;
tytuły do rozdziałów 3-4: 502; rozdział 3: 503; rozdział 4: 503; rozdział
5: 502; rozdział 7: 503; wypowiedź przed rozdziałem 8 oraz rozdział 8:
501, 502; wypowiedź po rozdziale 10: 505; rozdział 13: 508; zagadnienie
2, wypowiedź przed rozdziałem 1: 475; zagadnienie 3, wypowiedź przed
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rozdziałem 1 oraz rozdział 1: 505; wypowiedź do rozdziału 4 i sam roz-
dział 4: 506; rozdziały 5 i 7: 506; zagadnienie 4, wypowiedź przed rozdzia-
łem 4 oraz rozdziały 4-5: 507; wypowiedź po rozdziale 5 i rozdział 6: 508;
zagadnienie 5, rozdział 1: 433; rozdział 9: 432; wypowiedzi do rozdziałów
9 i 11: 433. – Causa XXXI, zagadnienie 1, rozdziały 1, 2, 4 oraz wypowiedzi
po rozdziale 2 i przed rozdziałem 4: 472; zagadnienie 2, rozdział 1: 436.
– Causa XXXII, zagadnienie 1, rozdziały 1-2: 470; rozdziały 7-8: 471;
rozdział 10 i wypowiedź: 470. – Causa XXXII, zagadnienie 2, wypowiedź
po rozdziale 2: 417; rozdział 3: 451n; rozdział 4: 455; rozdział 5 i
wypowiedź: 444; rozdziały 7-10: 445; zagadnienie 4, wypowiedź przed
rozdziałem 1: 457; wypowiedź po rozdziale 2: 456, 457, 461; rozdział 3:
458; rozdział 5: 447; rozdział 6: 459; rozdział 7: 458; rozdział 8: 462;
rozdział 14: 447; zagadnienie 5, rozdziały 1-2: 461; rozdziały 8, 9, 11: 462;
rozdział 18: 467; zagadnienie 6, wypowiedź przed rozdziałem 1 i sam
rozdział 1: 468; rozdziały 4-5: 468; zagadnienie 7, rozdział 3, 4, 6: 469n;
wypowiedź i rozdział 11: 481; rozdział 16: 481; rozdział 17: 469;
wypowiedź po rozdziale 18: 469; rozdział 21: 466; rozdział 22: 466;
rozdział 23: 466; rozdział 28: 443. – Causa XXXIII, zagadnienie 1, rozdział
1: 463; rozdział 2: 463, 464; rozdział 3 oraz wypowiedzi przed i po: 464;
rozdział 4: 46; zagadnienie 2, rozdział 5: 477; rozdział 6 oraz wypowiedzi:
477;  zagadnienie 4, rozdział 1: 455; rozdział 2: 454; rozdziały 4-5: 454;
rozdział 7: 450, 451; rozdziały 10-11: 456; rozdział 11: 453n; zagadnienie
5, rozdział 1: 452; rozdział 4: 440; rozdziały 5-6: 453; rozdziały 10-11:
453; rozdziały 19-20: 468; rozdział 23: 468. – Causa XXXIV, zagadnienia
1-2, wypowiedź i rozdział 1: 482; rozdział 7: 471. – Causa XXXV,
zagadnienia 2-3, rozdziały 1, 3, 7, 13, 14: 496; 12: 497; [580] rozdziały
16, 17, 19: 491; wypowiedź po rozdziale 19: 496; rozdział 20: 494;
wypowiedź po rozdziale 19: 496; rozdział 20: 494; wypowiedź po
rozdziale 21: 492; zagadnienie 4, wypowiedź przed rozdziałem 1 i sam
rozdział 1: 493; zagadnienie 5, rozdział 1: 492; rozdział 2 § 10: 493;
rozdział 3: 495; rozdział 4: 493; rozdział 5: 500; rozdział 6: 494;
zagadnienie 6, rozdział 1: 499; rozdział 3: 499; zagadnienie 10, rozdział
1: 497. – Causa XXXVI, zagadnienie 1, wypowiedź po rozdziale 2: 500. –
De poenitentia, dystynkcja 1, wypowiedź przed rozdziałem 1: 342, 346;
rozdziały 31-32: 347; wypowiedzi po rozdziałach 34 i 35: 343; wypowiedź
przed rozdziałem 38: 342, 344; rozdział 10: 336; rozdział 2: 345; rozdział
44: 344; rozdział 47: 345, 356; rozdział 49: 349; rozdział 51: 359; rozdział
51  § 1-2: 356; rozdział 60 § 3: 345; 63: 342; rozdział 66: 345; rozdział 81:
340; rozdział 84: 375; rozdziały 84-85: 348; rozdział 86: 376; wypowiedzi
po rozdziale 87: 344; po rozdziale 87 § 1: 347, 353; § 3: 342; § 4-6: 345; 
§ 5: 316; § 13: 337; rozdział 88: 349, 351, 360; rozdział 89: 350. –
dystynkcja 2, rozdział 2: 180; rozdziały 3, 4, 6: 180; rozdział 8 i 11: 181;
rozdział 13 i wypowiedzi poprzedzające: 183; rozdział 21: 336. – dy-
stynkcja 3, rozdział 1: 316; rozdział 2: 317; rozdziały 4-5: 320; rozdział 6:
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316; rozdział 10: 335; rozdziały 11, 12, 14: 317; rozdział 18: 318; roz-
dział 21: 318; rozdział 22: 321, 388; wypowiedź przed rozdziałem 23:
320, 322; rozdziały 23, 24, 25, 28, 32-33: 322; rozdział 38: 335; wypowiedź
po rozdziale 39: 325; rozdział 40: 327; rozdział 41: 327; oraz wypowiedź
po: 328; rozdział 42: 334; oraz wypowiedź po: 326; rozdział 43 i wy-
powiedź: 325, 327; rozdział 44: 327, 328, 331; rozdziały 45-46: 331; –
dystynkcja 4, rozdział 1: 386; rozdziały 2-6: 387; rozdziały 15-16: 333;
rozdział 19 i wypowiedź: 332; rozdział 49: 332; - dystynkcja 5, rozdział 1,
§ 1-2: 337; § 2-9: 338; rozdział 6: 339; rozdział 8: 335. – dystynkcja 6,
rozdział 1: § 1: 352; § 2-3: 385; - dystynkcja 7, rozdziały 1-6: 371n; rozdział
6, § 2-3: 374. – De consecratione: dystynkcja 2, rozdziały 2-3: 302; rozdział
7: 301; rozdział 7, § 1: 302; rozdział 10: 310; rozdział 14: 310; rozdział
16: 310; rozdział 22: 307; rozdział 32: 233, 284; rozdział 33: 233; rozdział
234: 284; rozdział 35: 281, 296; rozdział 36: 287; rozdział 41: 295;
rozdział 42: 305; rozdział 43: 299; rozdział 44: 290; rozdział 45: 282, 291;
rozdziały 46-47: 287; rozdział 48: 53, 292, 293; rozdziały 51-52: 308;
rozdział 53: 309; rozdział 55: 295; rozdział 56: 308; rozdział 58: § 2: 306;
rozdział 60: 297; rozdział 69, § 2-3: 294; rozdział 70: 306; rozdział 72: 
§ 1: 310; § 2: 299; rozdział 73: 298; § 4: 299, 310; rozdział 74: 298;
rozdziały 77-78: 306; rozdział 78: 301. – dystynkcja 4, rozdział 4: 344;
rozdział 6: 236; rozdział 8: 270; rozdziały 12 i 16: 273; rozdziały 19-20:
268; rozdział 23: 264; rozdział 24: 245; rozdział 25: 263; rozdział 26: 263,
264; rozdział 27: 264; rozdział 29: 269; rozdział 31: 272; rozdział 32: 279;
rozdział 32: § 2: 254; rozdział 33: 273; rozdział 34: 255; rozdział 41: § 1:
254; § 3-4: 360; § 6: 253, 387; rozdział 42: 254; rozdział 54: 276; rozdział
62: 276; rozdział 73: 275; rozdziały 74-75: 274; rozdziały 76-77: 274;
rozdziały 79-80: 249; rozdział 83: 244; rozdział 86: 272; rozdział 108:
269; rozdział 112: 269; rozdział 113: 272; rozdział 120: 277; rozdział 131:
287; rozdział 140: 359; rozdział 141: 359. – dystynkcja 5, rozdział 1: 278;
rozdział 3: 278; rozdział 5: 278; rozdziały 6-7: 279.

DE GHELLINCK, I., Eucharistie au XIIe s., DThC 307. – Le mouvement
théol. (wyd. 2), 232, 240. – Le traité de Pierre Lombard sur les sept
ordres…, 393, 394, 399, 401, 403, 404. – Pierre Lombard, DThC, 312, 404.
– Un chapitre… déf. des sacrements, 232.

DEKKERS, Clavis Patrum: 132, 135, 253.

DE MONTCLOS, J., Lanfranc et Bérenger…: 290, 292, 305.

DENIFLE, H. – Chatelain, E., Chartularium Universitatis Parisiensis: 73.

DENZINGER- SCHÖNMETZER, Enchiridion symbolorum [DS.], wyd.
32(1963)31, 42, 43, 69, 72, 109, 135, 142, 245, 305, 349.

DE SCISMATICIS (bezimienne, około 1164-1168), 312.

DE SEPTEM SACRAMENTIS ECCLESIAE (wyd.: H. Weisweiler), 241n. 
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DEUSDEDIT, papież (lata 615-618), Epistola ad Gordianum Spalensis
episcopum (nieautentyczna): 504.

DHANIS, É., Quelques anciennes formules…: 240. 

DIETRICH, I. (wydawca rozprawy) De scismaticis: 32.

DIONIZY Mały, Codex canonum eccl., rozdział 51: 509.

Dn 4,6: 110; 7,9-10: 512.

DOELGER, F. J., Ite missa est…: 312.

DONUS, biskup Messyny (rok 595), 495.

DREVES M., Analecta hymnica medii aevi: 80.

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: 246; 1,9-12: 545; 1,26: 396; 2,4: 164; 2,31: 138; 2,38: 245, 340;
3,21: 539; 4,12: 154; 5,27-29: 119; 6,3: 402; 6,5: 402; 8,2: 402; 8,12: 245;
8,13-24: 259; 8,14-17: 403; 8,16-17: 242; 8,18-24: 413; 8,20: 39; 9,4: 242;
10,4 (Glossa ordinaria): 156; 10,22: 157; 10,38: 246; 10,44-48: 259; 12,23:
326; 15,9: 151, 330; 15,10: 234; 15,28: 205; 18,18: 395; 19,2: 243; 19,22-
6: 242; 19,5: 245; 21,23-24: 395.

[581] EBERHARD biskup Bambergi, broni Piotra Lombarda, 71.

Ef 1,4: 186; 1,5 (Glossa Hieronima): 76; 1,10: 24; 1,13-14: 376; 1,22-23:
108; 2,3: 75, 126, 358; 3,4: 266; 3,9: 232; 3,17: 143; 4,3: 333, 411; 4,5: 144
(Glossa ordinaria); 4,10: 86; 4,13: 516 (Haymon), 517 (Glossa inter-
linearis); 4,22-24: 251, 254, 316; 4,25 (Augustyn, Mistrz): 171, 173; 4,30:
262 (Glossa interlinearis); 5,2: 128, 404; 5,5: 487; 5,14: 357; 5,23: 455, 464;
5,25: 421, 447 (Hieronim); 5,28: 421; 5,29: 168; 5,31-32: 419.

EGBERT z Yorku, Excerptiones (PL 89,379-400), n. 124: 473.

EKSUPERIUSZ, biskup Tuluzy (rok 405), 468.

ENCHIRIDION Symbolorum, zobacz: Denzinger.

ENGLHARDT, G., Die Entwicklung der dogm. Glaubenspsychologie: 141,
150.

EUGENIUSZ II, papież, na Synodzie Rzymskim ( rok 826), rozdział 36:
427.

EWODIUSZ, De fide contra Manichaeos PL 43,1139nn; CSEL 25-2,
951nn), rozdział 8: 531.

EUZEBIUSZ, papież, błędnie przytoczony (zobacz: PL 6,27 B): 277, 425.

EUZEBIUSZ z Emesy, zobacz Euzebiusz Galikański.

EUZEBIUSZ Galikański, Homiliae (CCL 101-101 A; PLS 3,545nn), Homilia
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XVII czyli VI de Pascha, n. 1: 282; n. 2: 296; n. 4: 301. – Homilia XXIX
(czyli XXVIII) de Pentecoste: 278.

EUZEBIUSZ z Wercelli, De Trinitate (PL 62,237nn, pod imieniem
Wigiliusza z Thapse; CCL 9,1nn, pod imieniem własnym, księga VI: 132.

EUTYCHIANIE: 108.

EWARYST, papież, rozdziały nieautentyczne, 433n.

EWODIUSZ, biskup, De fide contra Manichaeos (PL 42,1139nn; CSEL 25-
II,951nn); rozdział 22: 58; rozdział 26: 58.

Ez 3,20: 333; 5,1: 395; 13,19: 369, 370; 16,4: 252 (Glossa ordinaria); 18,8:
211 (Glossa ordinaria); 18,24: 320; 33,12: 343, 372, 377; 33,15: 343, 372,
373; 44,25: 173 (Glossa ordinaria).

Ezd I: 2,43: 400; 8,17 i 20: 400; 10,11: 484; 10,10-11: 486;

Ezd II: 3,26: 400.

FABIAN, papież (lata 236-250), przypisane mu rozdziały nieautentyczne:
310, 415, 465, 497, 499.

FANTINI, C., Il trattato ps.-agost. “De vera et falsa paenitentia”: 320.

FELIKS, biskup Messyny, nieautentyczny list do Grzegorza Wielkiego:
494n.

FERRAND, diakon Kartagiński, Breviatio canonum, n. 16: 476.

FINKENZELLER, J., Sakrament, dogmengeschichtlich, LThK 232.

FILIP de Harvegne, opat Dobrej Nadziei († 1183), Epistolae (PL 203,1nn),
100.

FLORUS diakon Lyoński (wiek IX), 34, 56, 81, 217. – De causa fidei (PL
119,80-94), n. 5: 307 (przypis). – De expositione missae, (tamże, 15-72):
299. – Epistola ... de corpore Domini tripartito (tamże, 71-80), n. 4: 307
(przypis). - Expositio epistolarum Beati Pauli (w Venerabilis Bedae opera
VI, Kolonia 1688, 31 nn): Rz 1,9: 222; 1,17: 149n; 5,5: 163; 5,8-10: 122n;
6,4: 259; 10,8: 243; 1 Kor 1,13: 263; 3,12-13: 382; 3,15: 380, 381; 7,6: 446,
448; 10,5: 252n; 11,18-20: 283; 11,29: 289; 15,28: 551n; 15,51: 515; 15,52:
511, 512; 2 Kor 1,11: 204; 5,4: 107; Ga 5,17: 106; Ef 2,3: 104; 4,5: 142;
4,13: 517; 4, [582] 25: 171; Flp 2,7: 56; 2,9: 112, 114; 3,15: 151; 4,6: 527,
528; Kol 2,9: 84; 1 Tes 4,12: 524, 525; 4,15: 514n; 1 Tm 1,5 i 8: 205; 5,12:
478, 479; Hbr 2,14: 120; 7,10: 34; 11,1: 149; 12,4: 525; miejsce
nieznalezione: 217; błąd Florusa w rubryce: 229.

Flp 1,8: 221, 223; 1,23: 98, 99, 107, 177; 1,23-24: 459; 2,6-7: 44, 58, 65,
112; 2,7: 31, 38, 42, 56, 59, 140; 2,8: 112. 116; 2,9: 112, 114 (Glossa
ordinaria et interlinearis), 115; 2,15: 199; 4,6; 527; 4,7: 185.
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FULGENCJUSZ z Ruspe, De fide ad Petrum (PL 40,753nn; CCL 91A,
711nn), rozdział 2, n. 10: 58, 68; n. 11: 68, 137; n. 14: 43, 67, 75; n. 15:
33; n. 17: 33, 34, 42; b. 19: 44; n. 22: 404; n. 23: 27, 44. - Rozdział 3: n. 38:
554; n. 41: 258; n. 43: 264. – Rozdział 18, n. 59: 31, 45. – Rozdział 27, 
n. 70: 259; błędnie przytoczony w Glossa na Rz 1,3: 25. – De incarnatione
Filii Dei (PL 65,573nn; CCL 91,312nn), n. 21: 31. – Epistola 14 (ad
Ferrandum diaconum) (PL 65,394nn; CCL 91,387nn), n. 22: 31; n. 29: 91.
– Sermo 4, de Epiphania (PL 65,732nn; CCL  91 A, 911nn), nn. 6, 8: 80. –
Sermo quidam: 91; raczej: Epistola 14, n. 29.

Ga 1,20: 221; 1,30: 221; 2,14: 270; 2,16: 234; 2,20: 128; 3,13: 119; 3,19-
20: 122; 3,20: 23, 123 (Glossa ordinaria); 3,26: 75; 3,27: 253, 254; 4,4: 24,
40, 79, 461; 4,4-5: 23; 4,5: 116; 5,2: 250; 5,6: 142, 143 (Glossa ordinaria),
146, 147, 488, 524; 5,17: 106,166.

GANDULF Z Bolonii, Sententiarum libri quatuor (wyd.: I. De Walter,
Wiedeń 1924), 273, 466.

GASSÓ, P. M. wyd.: Pelagii I papae Epistulae, 431.

GAUDEL, A., Le sacrifice de la messe: DThC 308; Messe dans l’église
latine: DThC 307.

GAUDEMET, J., Droit canonique et droit romain: 437.

GEERARD, M., Clavis Patrum graecorum II: 427.

GENADIUSZ, De viris inlustribus (PL 58,1059nn), rozdział 72: 26. - Liber
sive diffinitio ecclesiasticorum dogmatum (PL 42,1211n; wydanie 2: PL
58, 979nn), rozdział 2: 25, 29 66; rozdział 52 (gdzie indziej rozdział 22):
269; rozdział 53 (23): 310; rozdział 74 (41): 258.

GENEKLIUSZ, na Synodzie Kartagińskim II (rok 390): 378.

GEORGIUS, Jerzy, biskup Ostii: 464.

GERHOH, prepozyt Reichersberski, De gloria et honore [poprawnie: 
De glorificatione] Filii hominis (PL 194,1073nn), rozdział 18, n. 5: 168. –
Epistola XVII, do papieża Aleksandra III (PL 193,564 B – 570 A: 168. –
Walczy z poglądem III Księgi Sentencji, Dystynkcji 9, n. 5-6: 71. 

GERLANDUS Chrysopolitanus (kwitnął w 1140 roku), zobacz: HLF
XII,275nn: 288.

GEYER, B., Die Siebenzahl der Sakramente: 239n; - Verfasser und
Abfassungszeit der sogenannten Summa sententiarum: 94, 154.

GILBERT de la Porrée, biskup Poitiers, jego sposób mówienia o ludzkiej
naturze Chrystusa: 28; drugi pogląd na Wcielenie: 52; o uwielbieniu
człowieczeństwa Chrystusowego: 69n; o skutku chrztu: 252; spiera się: 41.
- Expositio in Boethii librum Contra Eutychen et Nestorium (wyd.: N. M.
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Häring, The Commentaries on Boethius by Gilbert of Poitiers, Toronto,
1966,233-364), rozdział III: 72, 73; rozdział IV: 28, 42. – Glossatura in
epistolas Pauli (rękopis: Florencja, Bibl. Laurentina, Plut. XVI,33), na Rz
5,8: 125; 5.19: 153; na 1 Kor 11,29: 286, 310; na Flp 2,9: 114; na Kol 2,9:
84; na 1 Tm 2,5: 122. – Glossatura in Psalmos (rękopis: Florencja, Bibl.
Laurentina, Plut. VII. d. 9), Ps 6,6: 556; Ps 33,17: 558; Ps 73,1: 229; Ps 98,5:
69; Ps 127,1: 193.

GLORIEUX, P., L’orthodoxie de III Sentences: 72. – Le Contra IV
Labyrinthum, zobacz: Walter ze Świętego Wiktora.

[583] GLOSSA bezimienna, Bamberga, do Księgi IV, Dystynkcji 31,
rozdziału 2, n. 5: 444.

GLUNZ, H. H., History of the Vulgate: 174.

GOFRED z Auxerre, Epistola ad Albinum Cardinalem (PL 185,587nn):
251.

GOFRED Ridelli, książę Gaety i hrabia Pontecorvo 436.

GORDIAN, biskup  Sewilli, 504.

GRACJAN, zobacz: Decretum.

GRZEGORZ Wielki, Dialogi (PL 77,149nn), Księga II, rozdział 23: 366. –
Księga III, rozdział 31: 408. – Ksiega IV, rozdział 6: 145; rozdział 29: 520;
rozdział 39: 379, 383; rozdział 58: 298 (pod rubryką: w homilii
wielkanocnej); rozdział 60: 387; błędne przytoczenie: 288. – Epistolae (PL
77,441-1328; MGH Epistolae I-II; PLS IV,1536-1575), Reg. I, list 40 (MGH
38), do Feliksa biskupa Messyny: 495; list 43 (41), do Leandra: 249; list 66
(64) do Feliksa: 495. – Reg. II, list 5 (9), do tegoż: 495; list 46 (45) do Jana
Raweńskiego: 411; błędne przytoczenie: 463. – Reg. IV, list 9, do
Januarego: 277. – Reg. VI, list 9 (8), do Donusa, biskupa Messyny roku 595:
495. – Reg. VII, list 23 (20): 425. – Reg. XI, list 45 (27): 426; list 50 (30):
426; list 64, do Augustyna (nieautentyczny, chociaż starożytny): 450, 451,
494; list 67 (52): 31. – Reg. XIV, listy 16-17 od Feliksa, biskupa Messyny,
oba nieautentyczne: 494. – Dwie nieautentyczne powagi (wieku XI): 495,
497. – Homiliae XL in Evangelia (PL 76,1075-1312), homilia 6, n. 1: 156;
homilia 7, 3. 1: 30; homilia 20, n. 8: 337; homilia 26, n. 1: 299; n. 4-5:
366; n. 5: 357; n. 8: 145; homilia 34, n. 6: 24; n. 15: 317; homilia 40, n. 2:
558; n. 7: 558; n. 8: 557, 559; błędnie przytoczony: 366. – Homiliae in
Ezechielem (PL 76,785-1072; CCL 142), Księga I, homilia 1, n. 5: 156.
homilia 5, n. 11: 181; homilia 6, n. 8: 113; homilia 10, n. 14: 315; n. 23:
327; homilia 11, n. 21: 333. – Księga II, homilia 3, n. 4-5: 183 (przypis);
homilia 4, n. 13: 148; homilia 5, n. 2: 154; homilia 7, n. 9: 157; homilia
10, n. 17: 158. – Moralia sive expositio in Iob (PL 75,515-76,782), Księga
IV, rozdział 3: 237; rozdział 36: 513 (jak: Super Psalmo 83). – Księga IX,
rozdział 34: 374. – Księga X, rozdział 21: 181. – Księga XVII, rozdział 29:
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546 – Księga XVIII, rozdział 22: 325; rozdział 52: 31. – Księga XXVI,
rozdział 27: 538n; rozdział 28: 539. – Księga XXVII, rozdział 10: 203. –
Regula pastoralis (PL 77,13nn), Księga III, rozdział 30: 317; błędne
przytoczenie: 471. – Sacramentarium Gregorianum (PL 78,25nn; wyd.? L.
C. Mohlberg), prefacja niedzieli V po Teofanii: 307; postkomunia suchych
dni wrześniowych: 260. – Miejsca błędnie przytoczone: zamiast Bedy: 85;
zamiast Gracjana, 332; zamiast Hieronima, 313, 368, 371; zamiast Izydora:
311; zamiast Lanfranka: 284, 288, 289, 290; zamiast Remigiusza: 299, 310;
od Remigiusza: 298; jemu przypisana jest Glossa super Exodum: 113; oraz
nieautentyczne dekrety: 428 (zobacz: L. Machielsen).

GRZEGORZ II, papież (PL 89,453-534), Epistola 1: 491, 496; Epistola 16,
n. 1: 491; list nieautentyczny: 479, 480; być może przytoczenie: 385.

GRZEGORZ III, papież (PL 89,557-598), Epistola 1: 491, 496; list nieauten-
tyczny: 479, 480.

GRZEGORZ VII, papież, na Synodzie Rzymskim V: 339.

GRZEGORZ z Nazjanzu, Epistola 101 (PG 37,175-194), 66.

GRILLMEIER, H., Fulgentius von Ruspe: 257.

GWIDON, mnich, autor listu przypisanego Paschalisowi I, papieżowi: 414.

[584] Ha 3,11: 547.

HALTIGARUS, biskup Cambrai, Liber poenitentialis (PL 105,653nn),
Księga 6: 376, 379.

HÄRING N. M., A Bref Historical Comment: 265. – A Study in the
Sacramentology of Alger of Liége: 292, 293, 297, 311. – Berenger’s
Definitions of Sacramentum: 232. – Character, Signum und Signaculum:
232, 243, 405. – Sprachlogische und phil. Voraussetzungen...: 28. – The
Augustinian Axiom: “Nullo sacramento...” 268, 279, 390. - The Case of
Gilbert de la Porrée: 49, 52, 59, 68, 73, 80. – The Commentaries on
Boethius by Gilbert...: 28, 42, 48, 72. – The Eulogium ad Alexandrum
Papam III...: 27, 49, 52, 55. – The „Sententiae Magistri A.”...: 420, 489. 

HAYMON z Auxerre, Glossa Listu do Rzymian (PL 117,361nn; pod
imieniem Haymona z Halberstadt), 1,3-4: 40; 5,4: 159; 11,35-36: 157; 14,5:
249. – Na 1 Kor 15,24: 541; 15,51: 515; 15,52: 516. – Na Ef 4,13: 516. – Na
1 Tes 4,15: 511. – Na List do Hebrajczyków (PL 68,685nn; PLS 4,1207;
Clavis n. 902), 12,19: 511. – Homiliae de tempore (PL 118,11nn), Homilia
137: 387. 

Hbr 2,9: 117 (Glossa interlinearis), 121; 2,11: 120 (Glossa ordinaria);  5,7:
192, 197; 5,9: 116; 6,1: 332 (Glosa Mistrza); 6,1-2: 257 (Glossa Ordinaria
oraz Mistrza); 7,9-10: 34 (Glossa ordinaria); 7,27: 308; 8,6: 235 (Augustyn,
Mistrz); 9,11-14: 404; 9,13: 233n (Glossa interlinearis); 9,15: 122; 9,27: 104
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(Glossa interlinearis i Mistrza); 9,28: 308; 10,1: 205; 10,1-4: 233; 10,5: 234
(Glossa ordinaria); 10,26: 324; 10,29: 262; 10,31: 374; 11,1: 145, 146
(wersja Augustyna); 11,6: 153, 157; 13,4: 417.

HERIBERTUS de Bosham, jego Biblia i podział Pieśni nad Pieśniami: 174.

HERMANN, Sententiae (PL 178,1695nn), rozdział 27: 130.

HERMES, Pastor (PG 2,891nn) II. Przykazanie 4. rozdział 1: 471;
Podobieństwo V,1: 318.: 570.

HEZYCHIUSZ: In Leviticum (PG 93,787nn), 2,2: 183; 9,23: 368; 16,10:
131.

Hi 1,12-22: 326; 1,14: 155 (Glossa ordinaria; 9,33: 122; 10,13: 110; 22,17:
110; 26,11: 546 (Glossa interlinearis); 28,13-14: 138; 28,28: 69 (przypis),
199; 31,34: 344; 36,6: 539; 42,2: 110.

HIERONIM, Adversus Iovinianum (PL 23[1845]211nn): I, n. 49: 447; II,
n. 4: 460. – De exodo, in vigilia Paschae (PL 40,1201nn; CCL 88,537nn):
455. – Dialogi contra Pelagianos libri III (PL 23[1845]495nn); Liber I, n.
18-19: 203. – Epistolae (PL 22,325nn; CSEL 54-56), epistola 3 ad Rufinum,
n. 6: 180; epistola 48 ad Pammachium, n. 18: 509; epistola 55 ad
Amandum presbyterum, n. 4: 470; epistola 59 ad Marcellam, n. 3: 515;
epistola 66 ad Pammachium, n. 3: 188; epistola 69 ad Oceanum, n. 6:
242; n. 6-7: 260; epistola 72 ad Vitalem, n. 2: 522; epistola 77 ad
Oceanum, n. 3: 467n; epistola 82 ad Theophilum: 142; epistola 121 ad
Algasiam, rozdział 4: 446; epistola 125 ad Rusticum: 235; epistola 130 ad
Demetriadem, n. 9: 315; błędne przytoczenie: 211. – In Ezechielem (PL
25[1845]15nn; CCL 75,1nn), 16,4: 252; 18,8: 211; 26,19: 208; 44,25: 173.
– In Ieremiam (PL 24[1845]679nn; CSEL 59; CCL 74)), 1,5: 271, 272; 4,2:
218; 31,22: 85. – In Isaiam (PL 24,17nn; CCL 73 A) 6,1-2: 560; 16,11: 202;
56,1: 202; 60,19: 547; 65,16: 513; 66,24: 559. In Prophetas minores (PL
25[1845]815nn; CCL 76-76A), In Aggaeum 1,6: 331; 2,15: 409. – In Amos
2,1: 140; 5,22: 409. – In Ioelem 1,13: 345; 2,28: 242; 3,2: 545. – In
Malachiam 2,2: 371; 2,3: [585] 313 (po imieniem Grzegorza); błędne
przytoczenie: 345. – In Nahum 1,9: 325, 326, 327. – In Osee 2,16: 314; 6,1:
553 (błędnie przytoczone jako Glossa ordinaria); 6,7: 409; 9,4: 413. 

– In Matthaeum (PL 26[1845]15nn; CCL 77,1nn), 1,18: 442; 5,28: 98; 5,33:
222; 11,3: 156; 16,19: 361; 19,9: 470; 24,29: 546; 26,1: 98; 26,26: 283;
26,37: 99; 27,5: 335; błędne przytoczenie: 367, 455. – In Quatuor epistolas
Paulinas (PL 26,307nn), Ga 6,10: 173; Ef 1,5: 76; 1,7: 285; 4,5: 270; 5,25:
447. – Liber interpretationis hebraicorum nominum (PL 26,771nn): 395.

HIERONIM, pseudo, Breviarium in Psalmos (PL 26[1845]821nn; PLS
2,74; 4,1387) na Ps 31,2: 358. – Epistola 9 („Cogitis me”) Paschasii
Radberti: 63. – Epistola 38, w rzeczywistości Euzebiusz Galikański, homilia
XVII: 282. – Expositio catholicae fidei:  w rzeczywistości: Libellus fidei
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Pelagiusza. – In Marcum (PL 30[1846]589nn), 14,18 jest Bedy: 108. – Inne:
260, 307 (Grzegorza); 376; 425 (z Makarego).

HILARY, papież (lata 464-468), błędne przytoczenie: 301.

HILARY, z Poitiers, jego zasada: „Z przyczyn należy brać znaczenie
wypowiedzi”: 99. - De synodis (PL 10,479nn), n. 49: 102. – De Trinitate
(tamże, 25nn), Księga II n. 3: 314. – Księga III n. 11: 76. – Księga V n. 37:
75. – Księga VII n. 38: 314. – Księga IX n. 40: 62. – Księga X n. 22: 58; n.
23: 100; n. 25: 59; n. 26-28: 101; n. 29-30: 110; n. 35: 102; n. 36: 103; n.
37:: 103. 111; n. 38: 111; n. 39: 111; n. 57: 52. – Księga XII, n, 6: 44.

HINKMAR z Reims, De divortio Hlotharii et Tebergae (PL 125,623-772),
pytanie  V: 477. – Epistola 22 (PL 126,132 C – 153 C), 161. – Wyjaśnia słowa
Leona I, papieża: 420 (pod imieniem Augustyna).

HÖDL, l., Der Transsubstantiationsbegriff: 296. – Die Confessio Berengarii
von 1059: 304. – Die Geschichte der scholastischen Literatur: 267, 355,
357, 366. – Die theologische Auseinandersetzung: 357.

HOLBÖCK, f., Der eucharistische und mystische Leib Christi: 232.

HOSTE, A., wydawca urywków Chromacjusza, 344.

HUGO ze Św. Wiktora, De Beatae Mariae virginitate (PL 176, 857nn), 439.
– De grammatica (wyd.: J. Leclercq, AHDLMA 14[1945]263nn), 397.  – De
sacramentis christianae fidei (PL 176.173nn), Księga I, część 6, rozdział
35: 435. - Część 7, rozdział 12: 417. – Część 8, rozdziały 4-10: 125;
rozdziały 12-13: 240. – Część 9, rozdział 1: 231; rozdział 2: 232, 233;
rozdział 3: 234; rozdział 5: 235, 237. Część 10, rozdział 7: 155. – Część
11, rozdział 4: 231. – Część 12, rozdziały 5-8: 206; rozdział 7: 210, 213,
218, 228; rozdział 10: 229. Księga II, część 1, rozdział 1: 24; rozdział 2:
24, 25; rozdział 3: 26; rozdział 4: 25, 26, 62; rozdział 5: 34; rozdział 6:
111, 113, 115; rozdział 7: 31, 95, 96; rozdział 8: 37, 40, 439; rozdział 9:
41, 50; rozdział 10: 130; rozdział 11: 50, 130, 133, 134, 136, 137, 139. –
Część 3, rozdziały 1-3: 395; rozdziały 1-14: 393; rozdział 5: 393; rozdział
7: 397; rozdział 8: 398; rozdział 9: 399; rozdział 10: 400; rozdział 11: 401,
402; rozdział 12: 403, 404; rozdział 13: 405 – Część 6, rozdział 2: 243,
244, 245; rozdział 4: 247, 248; rozdział 6: 241, 242; rozdziały 7, 9, 10:
362n; rozdział 13: 272. – Część 7, rozdział 5: 279. – Część 8, rozdziały 1-
4: 280; rozdział 3: 105, 303; rozdział 4: 303; rozdziały 6-7: 290; rozdział
9: 296, 298; rozdział 10: 307; rozdział 14: 408. – Część 10, rozdziały 1-2:
413; rozdział 3: 408, 410, 413.- Część 11, rozdział 1: 416; rozdział 2: 416;
rozdział 3: 417, 418; rozdział 4: 435n, 499; rozdział 5: 431, 432, 433, 439;
rozdział 6: 422, 433, 435; rozdział 8: 443; rozdział 9: 448, 449; rozdział
10: 456-459, 497; rozdział 12: 478; rozdział 13: 484; rozdział 14: 491,
494; rozdział 15: 496; rozdział 16: 502, 503, 507; rozdział 17: 501. – Część
12, rozdziały 3-4: 478. – Część 13, rozdział 2: 190; rozdział 4: 191;
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rozdział 5: 196; rozdziały 6-12: 162; rozdział 7: 168; rozdział 9: 165;
rozdział 11: 180, 182. – Część 14: 315; rozdział 1: 352; rozdział 2: 316;
rozdział 3: 373; rozdział 5: 373; rozdział 8: 364; rozdział 9: 386; rozdziały
15 i 17: 517. – Część 15, rozdział 1: 390; rozdział 2: 391; rozdział 3: 391,
392. – Część 16, rozdział 8: 525; rozdział 11: 527. – Część 17, rozdział 11:
510; rozdział 28: 540. – Księga III, część 3, rozdział 12: 407. – De Verbo
incarnato, Konferencja II (PL 177,318 D – 320 B): 47, 50. – Miscellanea I
(PL 177,469nn), tytuł 18: 154.

HUGO ze Św. Wiktora, pseudo, Quaestiones super epistolas Pauli (PL
175,431nn), 311.

[586] HUMBERT, biskup Silva Candida, Responsio in libellum Nicetae,
rok 1054 (PL 143,983nn), n. 32: 476.

INNOCENTY I, papież (402-417), Epistolae (PL 20,463nn; Clavis Patrum
latinorum, n.1641-1643; DS 211-219): Epistola 2 ad Victricem, rozdział
9: 489; rozdział 13: 480, 481; rozdział 14: 480; Epistola 6: ad Exsuperium
episcopum Tolosanum, rozdział 4: 468; Epistola 17 ad Rufum, rozdział
3: 413; rozdziały 3-4: 408n; rozdział 5: 415; Epistola 24 ad Alexandrum,
rozdział 3: 408. – Rozdział niepewny: 498.

INNOCENTY II, papież na Soborze Laterańskim II (roku 1139), rozdział
2: 335.

IWO z Chartres, Decretum (PL 161,47 B – 1022 C), Część VIII, rozdział 23:
436; Część IX, rozdział 82: 502; Część XII: 213; rozdział 34: 224; rozdział
35: 224n; rozdział 70: 227. – Epistolae (PL 162,11 nn), epistola 287: 303. –
Panormia (PL 161,1041nn), Księga I, rozdział 137: 53. – Księga III, rozdziały
29, 32; 415; rozdziały 76, 78: 411. – Księga VI, rozdziały 11-12: 437. – Księga
VII, rozdział 66: 502. – Księga VIII, rozdział 108: 227; rozdział 112: 227;
rozdziały 115-116: 223n; 117: 225; rozdziały 124-134: 213. – Sermones (PL
162,505nn), Sermo II (De excellentia sacrorum ordinum etc.): 393-403.

Iz 1,16: 317; 3,14: 539; 6,1-2: 560 (Glossa interlinearis); 7,9: 151
(Septuaginta); 8,4: 86; 11,1-3: 191; 11,2: 87; 11,2-3: 190; 26,10: 542, 543;
26,18: 316; 26,19: 510; 30,15 (Septuaginta):: 377; 30,26: 546 (Glossa
ordinaria et interlinearis), 547; 40,20: 286; 41,14: 122; 43,25: 359; 43,26:
344 (Septuaginta); 46,8: 212; 49,7: 122; 49,26: 122; 52,11: 400; 53,4: 96;
56,1: 202 (Glossa interlinearis; Hieronim); 58,1: 397; 60,16: 122; 60,19:
547 (Glossa ordinaria et interlinearis); 61,1: 397; 63,16: 122; 65,7: 546;
65,16: 513 (Hieronim); 65,17-18: 513; 66,22: 546; 66,24: 559n (Glossa
ordinaria et interlinearis).

IZYDOR biskup Sewilli, De ecclesiasticis officiis (PL 83,737nn), Księga II,
rozdział 14: 399; rozdział 25: 268, 274. – De ordine creaturarum (PL
83,913nn), rozdział 5: 546, 547. – Etymologiae (PL 82,73nn), Księga VI,
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rozdział 19, n. 38-42: 311. - Księga VII, rozdział 12, n. 1-3: 396, n. 4-13:
406; n. 15: 407; n. 16-17: 403; n. 18-19: 407; n. 20-21: 403; n. 22: 401; n.
23: 400; n. 24-25: 397; n. 26-28: 407; n. 29-30: 399; n. 31: 398; n. 32: 396.
– Księga IX, rozdział 6, n. 23-29: 492; n. 29: 493; rozdział 7, n. 9: 424; n.
17-18: 500. – Quaestiones de Vetere et Novo Testamento (PL 83,201nn;
wyd.: R. E. McNally, Traditio 19[1963]43-50; o wątpliwej autentyczności),
In Exodum, rozdział 29, n. 3: 208; n. 11: 210. – Sententiarum libri III (PL
83,537nn), Księga I, rozdział 22: 261, 270; rozdział 27: 542, 544. – Księga
II, rozdział 6: 319; rozdział 16: 317; rozdział 31: 225, 227. –
Synonymorum libri II (PL 83,827nn), Księga I, n. 77: 317, 319. – Księga II,
n. 7: 462; n. 53: 215; n. 58: 225. – Błędne przytoczenie: 265, 423, 492, 496.

IZYDOR pseudo, Epistola ad Laudefredum episcopum (PL 83,893nn), n.
3: 399; n. 4: 498; n. 6: 397; n. 7: 400; n. 8: 401; n. 9: 403. – Decretales
Pseudo-Isidorianae (PL 130,1nn). 278, 318, 394, 481. 

J 1,1: 43, 77; 1,3: 77, 208; 1,9: 399; 1,12: 75; 1,14: 31, 38, 42, 43, 46, 50,
52, 58, 61, 62, 77, 79, 102, 134, 200; 1,16: 75, 84 (Glossa ordinaria), 188;
1,17: 24, 240; 1,25: 240; 1,29: 359; 1,32: 265; 1,33: 181, 246, 264, 265; 2,2-
10: 419; 2,15: 396; 2,19: 36; 2,20: 36 (Glossa ordinaria); 3,5: 39, 239, 247,
248, 256, 258, 271; 3,13: 140; 3,14-15: 119 (Glossa interlinearis); 3,18: 539;
3,22: 247, 248; 3,23: 241; 3,31: 105 (Glossa ordinaria); 3,34: 83, 84, 90;
3,36: 358, 531; 4,2: 247; 5,21: 544 Glossa ordinaria); 5,22: 544; 5, 27: 543
(Glossa ordinaria), 544 (Glossa ordinaria); 5,28: 511; 5,28-29: 511, 545;
5,40: 165; 6,31-33: 134; 6,38: 107; 6,41: 280; 6,48: 303; 6,51: 298, 303,
455; 6,52: 298; 6,54: 285; 6,54-55: 291; 6,56: 285; 6,57: 287; 6,58: 306;
6,61: 291; 6,62-64: 304; 6,64: 291; 6,67; 182, 291; 7,23: 334; 8,7: 370; 8,11:
320; 8,12: 399; 8,25: 80;  8,34: 121; 8,36: 116; 8,58: 80; 9,3: 326; 9,21: 274;
10,9: 396; 10,17: 129; 10,17-18:133n (Glossa ordinaria); 11,14: 357, 360;
11,25: 257; 11,33: 352; 11,39-44: 337; 11,44: 343, 361; 11,51: 368;; 12,8:
291, 292; 12,24: 303; 12,27: 86, 97; 13,1nn: 250; 13,4-5: 400; 13,27: 110;
13,31: 110; 13,34: 165, 167; 13,37: 97; 14,1: 70; 14,2: 548, 552; 14,6: 560;
14,12: 267 (Glossa ordinaria); 14,21: 289 (przypis); 14,29: 149; 14,30: 120;
15,13: 162, 177: 16,15: 109; 17,1: 76, 161; 17,3: 549; 17,24: 543 (Glossa
ordinaria); 18,4-6: 101; 19,26: 176; 19,34: 249, 281; 19,37: 542; 20,22: 164;
20,23: 351, 357, 359, 360; 20,28: 145; 20,29: 149; 21,18: 107 (Glossa
ordinaria et interlinearis); 21,25: 354.

J I, 1,8: 33; 2,27: 181 (Augustyn(; 3,1: 165; 3,89: 177 (Augustyn); 4,8: 163;
4,12-16: 181 (Augustyn); 4,16: 163; 4,17: 194; 4,18: 191, 194; 4,20: 163.

JAN VII, papież (lata 872-882), Epistolae (PL 126, 651nn), epistola 226 ad
Anselmum Lemovicinae ecclesiae episcopum.: 503.

JAN Damasceński, De fide orthodoxa (wyd. E. Buytaert, 1955), błędnie
przytoczone w drugim wydaniu Sentencji (1916) przez zaniedbanie rubryk:
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93n; pewne wyrazy niekiedy przypisuje sie jemu z tego samego powodu:
29. – Księga III, rozdział 2: 32, 35, 65; rozdział 3: 28, 54, 61; [587] rozdział 4:
28, 53, 60; rozdział 6: 29, 45; rozdział 7: 37, 53, 68, 139; rozdział 8: 70.

JAN diakon (kwitnął 870), Sancti Gregorii Magni vita (PL 75,59nn), Księga
II, n. 37-38: 494.

JAN Kasjan, Conlationes (PL 49,477nn; CSEL 13,1nn), konferencja 1,
rozdział 14: 521.

JAN Mediocris, (Złotousty łaciński), 336.

JAN prepozyt, Epistola, do Filipa z Harveng: 100.

Jk 2,10: 205, 338; 2,13: 529; 2,19: 143; 2,23: 143 (Glossa ordinaria); 5,14-
15: 391; 5,15: 352 (Glossa ordinaria); 5,16: 337, 348, 352 (Glossa
interlinearis).

Jl 2,1: 512; 2,11: 512; 2,13: 337; 2,28: 242 (Glossa ordinaria); 2,31: 546;
3,2: 545 (Hieronim i Glossa ordinaria).

JORDAN, książę Kapui (lata 1078-1091), 436.

[588] JORISSEN, H., Die Entfaltung der Transsubstantiationslehre: 296.

JOSI, E., Alessio, santo (Bibliotheca Sanctorum I,814-823), 425.

Joz 2,3-6: 213; 5,14: 511; 20,6: 118.

Jr 1,5: 271 (Glossa ordinaria); 4,19: 256; 10,12: 534 (Glossa ordinaria);
17,18: 325, 326; 31,22: 84 (Glossa ordinaria).

JULIAN Pomeriusz (pod imieniem Prospera), De vita contemplativa (PL
59,415nn), rozdział 7 n. 2-3: 347n.

JULIAN z Toledo, Prognosticon futuri saeculi (PL 96,453nn; CCL
115,17nn), Księga II, rozdział 4: 557; rozdział 9: 523; rozdział 11: 552;
rozdział 15: 521; rozdział 17: 520; rozdział 19: 379; rozdział 24: 558;
rozdział 31: 556; rozdział 32: 522, 557, 559. – Księga III, rozdziały 2 i 4:
545; rozdział 7: 544; rozdział 8: 542; rozdział 9: 542; 543; rozdziały 11-
13: 537;; rozdział 16: 515; rozdział 20: 516; rozdział 22: 517; rozdziały
27-28: 521; rozdziały 29, 31, 32: 517; rozdział 35: 540; rozdział 36: 512;
rozdział 40: 519; rozdział 41: 520; rozdział 43: 520; rozdział 49: 540;
rozdział 51: 559; rozdział 57: 513.

JULIUSZ I, papież (lata 337-352), osiem nieautentycznych dekretów
(zobacz: Clavis Patrum, n. 1627; PLS 1,191n), 301, 302, 303, 377, 428,
496, 497.

JULIUSZ Paweł, prawnik, Libri quinque Sententiarum (wyd.: Krüger i i.,
Collectio librorum iuris anteiustiniani, II) tytuł 20, rozdział 4: 465.

JUNGMANN, J. A., Missarum sollemnia, 312. – Von der „Eucharistie” zur
„Messe”, 312. – Zur Bedeutungsgeschichte... Missa, 312.
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KANON Rzymski: 312.
KASJODOR, In Psalterium czyli Expositio Psalmorum (PL 70,9nn; CCL
97-98), Ps 18,13: 384; Ps 21,3: 109; Ps 22,2: 238; Ps 31,2: 358; Ps 31,5: 343;
Ps 49,3-5: 532; Ps 50,16: 530; Ps 56, Ps 56, podział: 64; Ps 67,34: 511; Ps
98,5: 69; Ps 100,1: 530; Ps 102,8: 533; Ps 118,62: 512; Ps 127, do wstępu i
wiersza 1: 193; Ps 138,6: 90..
KEHR, p. f., Italia Pontificia, V: 463, 506; VI-1: 414, 506; VI-2: 499; VII-1:
376; VIII: 425, 436, 500.
KLEMENS papież (pseudo), (Epistola ad Iacobum: 481; Epistola II (ad
Iacobum): 394.
Koh 5,3: 478.
Kol 1,12: 395; 1,13-14: 116; 2,3: 91; 2,9: 39, 84; 2,14: 117, 119; 2,16-17:
205; 2,18: 86; 3,9-10: 251. 
KONSYSTORZ w Reims (rok 1148), 100.
Kor I 1,12: 266 (Glossa ordinaria); 1,13: 87; 1,24: 33; 2,8: 140; 2,10-11:
90; 2,12: 90; 3,7: 265; 3,11: 142 (Glossa ordinaria i Mistrza), 149; 3,12: 380,
381 (Glossa ordinaria), 382; 3,13: 380; 3,15: 380 (Glossa Mistrza), 527; 4,4:
329; 4,5: 512; 5,5: 362 (Glossa Mistrza); 5,7: 33; 6,2: 538 (Glossa Mistrza);
5,7: 33;6,2: 538 (Glossa Mistrza); 6,9-10: 318; 6,16: 426; 6,19: 271; 7,1:
418; 7,2: 441; 7,3-4: 451; 7,4: 426; 7,5: 422, 453, 503; 7,6: 418, 442, 447
(Glossa ordinaria i Mistrza), 448 (Glossa interlinearis), 458; 7,7: 175; 7,10:
468, 469, 505  (Ambrozjaster); 7,11: 469; 7,12-13: 484 (Glossa Mistrza),
485 (Glossa interlinearis i Mistrza), 491; 7,14: 449, 488 (Glossa ordinaria);
7,15: 486, 489, 491; 7,25: 485; 7,28: 449; 7,36: 419, 449; 7,39: 436, 466,
484 (Augustyn), 508; 7,40: 508 (Glossa ordinaria); 8,4: 207 (Glossa
ordinaria); 10,1-4: 281; 10,4: 238, 290; 10,6: 234; 10,11: 234, 460; 11,13:
227; 10,16: 306; 10,17: 285; 11,3: 451, 454, 464, 469; 11,20-29: 283, 284;
11,23-25: 403; 11,24: 397 (Glossa interlinearis); 11,25: 288 (Glossa
ordinaria); 11,27: 288, 308 (Glossa ordinaria); 11,29: 283 (Glossa
interlinearis), 286, 288, 308, 412; 11,34: 412; 12,8: 198; 12,11: 191; 13,1:
180 (Glossa ordinaria); 13,2: 144 (Glossa ordinaria et interlinearis), 372;
13,3: 147, 333; 13,7: 333; 13,8: 158, 180, 183, 191; 13,8-10: 158, 182, 183;
13,9: 166; 13,10: 161, 166; 13,12: 161, 199, 549; 13,13: 147, 158; 15,10:
538; 15,22: 514; 15,24: 541 (Glossa ordinaria); 15,26: 121; 15,28: 552
(Glossa ordinaria); 15,31: 221; 15,36: 514; 15,41: 548; 15,44: 518, 553;
15,51: 515 (Glossa interlinearis); 15,52:511 Glossa Florusa, ordinaria 
i Mistrza), 514, 516 (Glossa interlinearis), 537; 16,5: 219; 16,28: 552.
Kor II 1,11: 203; 1,15-23: 219 (Glossa Mistrza); 3,6: 229 (Glossa ordinaria
i Mistrza); 3,18: 395; 5,5: 376; 5,10: 524; 5,14: 484; 5,15: 105; 5,19: 123;
6,1: 262; 6,6: 181 (Glossa ordinaria); 6,7: 404; 11,14: 438; 11,28: 308
(Glossa interlinearis); 11,31: 221; 12,7: 326; 12,17: 288; 12,21: 340n, 342
(Glossa Mistrza); 13,4: 87, 140.
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Kpł 2,2: 183 (Glossa ordinaria); 9,23: 368 (glossa ordinaria); 11,31: 364;
rozdziały 13-14: 234; 14,2: 362; 14,2-4: 349; 16,7-8: 131 (Glossa ordinaria);
16,8-10: 131; 16,10: 131 (Glossa ordinaria); 16,22: 132; 17,11: 300; 18,6-
18: 460; 19,11: 213 (Glossa ordinaria), 217 (Glossa ordinaria); 19,18: 162;
21,12-13: 258 (Glossa ordinaria); 21,13: 267 (Glossa ordinaria); 21,15: 268;
24,10: 363 (Glossa ordinaria); 24,14: 327; 25,29: 322 (Glossa ordinaria,
albo Lombarda?).

Krl I 9,2: 182; 16,7: 377; 21,4: 455; 25,22-25: 226; 25,42-44: 461.

Krl II 5,13: 461; 12,13: 324; 24,10-15: 324; 24,17: 324.

Krl III 11,1-3: 461; 17,10-16: 155.

Krl IV 1,14: 294; 5,20-27: 413.

Krn I 21,1-14: 324; 2,17: 324; 23,5: 396.

Krn II 4,9: 403 (Glossa ordinaria).

KÜRZINGER, J., Zur Deutung der Johannestaufe: 241.

LANDGRAF A. M., Die Ansicht... zur Taufform: 244. – Das Axiom “Non
alium modum possibilem...”: 125. – Das Axiom “Verbum assumpsit
carnem...”: 29, 36. – Beiträge... zur Terminologie... Intention: 313. – Die
Bestimmung des Verdienstgrades: 177. – Commentarius Porretanus in 1
epistolam ad Corinthios: 286. – I Cor III,10-17 bei den lateinischen Vätern:
379. – Definition der Lüge... Frühscholastik: 215. – Zur eröffnenden Frage
... Taufritus: 274. – Die... Frage Quid sumit mus: 314. – Zur Frage von der
Unwiederholbarkeit...: 269. – Glaube und Werk bei... Cornelius: 156. –
Kindertaufe und Glaube: 255, 262. – Die knechtische Furcht: 192. – Der
Kult der menschlichen Natur Christi...: 68, 69. – Die Lehre vom Episkopat
als Ordo: 406. – Zur Lehre von der Konsekrationsgewalt...: 311. – Die
Linderung der Höllenstrafen...: 529. – Die Mittlerschaft Christi: 122. – Die
Nachlassung der lässlichen Sünde: 341, 379, 384. – Nebenfragen: res und
sacramentum ... Taufe ...: 261. – “Potestas auctoritatis, ministerii...”: 266.
– Das Problem: “Utrum Christus... in triduo mortis”: 29,130. – Problèmes
relatifs aux premières Gloses...: 429, 444. – Das Sacramentum in voto:
255, 342, 345. – Die spekulativ-theologische Erörterung der hypostatischen
Vereinigung: 41. – Die Stellungnahme... zum Adoptianismus: 72. – Die
Stellungnahme ... ob Christus ein Geschöpf sei: 77. – Die Sterblichkeit
Christi: 100, 103, 105. – Die Streitfrage vom Wiederaufleben der Sünden:
388. – Die Summa des cod. Lat. 109 ... von Zwetll ...: 252. – Die Tilgung
der lässlichen Sünde: 379. – Die Unsündbarkeit Christi: 82, 105. – Die
Unterscheidung zwischen Hinreichen ...: 128. – Untersuchung zum
Christologischen Streit...: 49. – Unverlierbarkeit ... der Caritas: 180. – Das
Verdienst Christi: 111, 113, 114. – Der verfolgte Feind und ... Versprechen
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...: 213. – Die Wirkung der Taufe im Fictus ...: 252, 260. – Die Wirkungen
der Beschneidung: 236. – Das Wissen der Seele Christi: 84. – Zwei Gelehrte
aus der Umgebung des Petrus Lombardus: 438, 536.

LANDULF VI [VII] KSIĄŻĘ Kapui (rok 1062), 426.

LANFRANK Kantuaryjski, De corpore et sanguine Domini (PL 150,407nn;
nieraz przytaczany jako Augustyn w Liber sententiarum Prosperi), rozdział
10: 53, 292, 297; rozdział 13: 295; rozdział 14: 293; rozdział 15: 309;
rozdział 18: 292; rozdział 20: 282, 284 (pod imieniem Grzegorza), 289,
290.

Lb 3,5-10: 401; 4,5-16: 401; 5,8: 404; 6,5: 395; 6,18: 395; 6,27: 362, 368;
8,24: 401; 12,10: 326; 15,35: 327; 19,11-12: 234; 19,22: 270, 364; 21,9: 119;
22,28: 271; 23,19: 86; 30,16: 454; 32,25 i 28: 118.

LE BACHELET, X., Hilaire,DThC, 100.

LEBON, J.: La christologie de Timothé Aelure: 26.

LE BRAS, G., Mariage, DThC, 433. – Pénitentiels, DThC, 385.

[589] LECLERCQ, J., wyd.: De grammatica Hugona ze Świętego Wiktora,
397. – L’amour des lettres et le désir de Dieu: 162. – Origèn au xiie siècle:
162.

LEFEBVRE, C., La notion d’équité chez Pierre Lombard: 532.

LEON Wielki, Epistolae (PL 54,593nn), epistola 16 ad episcopos Siciliae:
rozdziały 5-6: 273; epistola 35, rozdział 3: 31 (pod imieniem Augustyna;
zobacz: DS 299 pod koniec); epistola 80, rozdział 2: 410; rozdział 108 ad
Theodorum, rozdział 2: 349; rozdziały 4-5: 377; rozdział 156 ad
Anatholium, rozdział 5: 410; epistola 159 ad Nicetum, rozdziały 1-4: 482;
rozdział 6: 376; epistola 166 ad Neonen (przypis): 269; epistola 6: 376;
epistola 167 ad Rusticum, pytanie 3: 476; pytanie 4: 420; pytanie 7: 371;
pytanie16-17: 272; epistola 168, rozdział 2: 350; błędnie przytoczone: 472.
– Sermones (PL 54,141nn; CCL 138-138 A), kazanie 38, n. 4: 142; kazanie
63, rozdział 4: 93.

LEON IX, papież, 476; zobacz: Humbert.

LEPIN, M., L’idée du sacrifice: 308.

LIO, H., Estne obligatio iustitiae...: 187.

LONGÈRE, J., wyd.: Liber poenitentialis Alani ab Insulis: 376.

LOTTIN O., Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles (tom I-VI): – La
connexion des vertus chez S. Thomas: 202. – La doctrine d’Anselme de
Laon sur les dons: 190. – Les dons du S-Esprit au xiie siècle...: 190. – Les
vertus cardinales et leur ramifications...: 187. Les écrits d’Anselm de
Laon... en dehors du „Liber Pancrisis”: 288; du „Liber Pancrisis”: 172, 346;
d’authenticité plausible: 66, 490; La soi-disant: Lettre... sur la cène”: 300;
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Guillaume de Champeaux, de passibilitate Christi: 104; de perceptione
Eucharistiae: 303; L’école d’Anselme: 202, 253, 346.

Łk 1,15: 29, 271; 1,23: 435 (Glossa ordinaria); 1,32: 91 (Glossa ordinaria);
1,34: 434n (Beda), 435 (Glossa interlinearis); 1,35: 32; 1,38: 32; 1,41: 271;
2,40: 84, 86; 2,52: 85 (Glossa ordinaria), 86; 3,3-16: 240; 3,21: 248 (Glossa
ordinaria); 3,21-23-35: 416; 3,22: 27; 4,18: 397; 4,23: 398; 4,34: 143; 5-4:
356; 5,14: 361; 6,13: 404; 6,27: 170, 174, 176, 178; 6,31: 212; 6,37: 387;
7,12-15: 337, 352; 7,19: 156 (Glossa ordinaria); 8,2: 334; 8,8: 332; 8,20:
176 (Glossa ordinaria); 8,21: 176; 8,30: 334; 8,33: 398; 8,51-54: 352; 9,1-
2: 247; 10,1: 404; 10,20: 182; 10,27: 174; 10,30-37: 170; 10,33-34: 23, 231;
10,36-37: 170; 11,22: 119; 11,26: 387; 11,41: 329, 330; 11,42: 330; 12,10:
379; 14,1: 99; 14,26: 176; 15,8: 24 (Glossa ordinaria); 15,9: 24; 16,9: 525;
16,18: 419; 16,19-22: 525; 16,22: 521; 16,22-31: 557; 16,23: 556, 557
(Glossa ordinaria); 16,24: 521; 16,26: 558 (Glossa ordinaria); 16,27-28:
556, 558 (Glossa ordinaria); 17,14: 343, 349, 351; 17,15: 343; 19,41: 97;
20,36: 553; 21,18: 517; 21,27: 546; 22,7nn: 250; 22,19-20: 281, 403; 22,32:
86, 111; 22,42: 108, 110; 22,51: 101; 22,56-60: 119; 22,62: 347; 23,15: 126;
23,41-43: 373; 23,42: 377; 23,43: 255, 375, 377; 24,16: 305.

MACCARONE, M., „Vicarius Christi”..., 404.

MACHIELSEN, l., Les spurii de S. Grégoire: 428, 463, 46, 466, 491, 495,
496, 497.

MADOZ, J., Le symbole du XIe Concile de Tolède: 43.

MAGISTER A., zobacz: Anzelm z Laon.

MAKARY, Patriarcha Antiochii, potępiony na VI Soborze Powszechnym (lat
680-681), 109; Makary Rzymski, pustelnik, 425; dwaj wschodni święci, 425.

MAKSYM Wyznawca, Capitula de caritate – nie znajdują się wśród źródeł
Mistrza, 162.

MAKSYM, biskup Turynu, Sermones (PL 57,221nn; CCL 23,2nn), homilia
53, czyli Kazanie 76, n. 2: 347.

MANEGOLD z Lautenbach, mistrz (kwitnął po 1084 roku), In Psalmos (PL
93,477nn, gdzie jako pseudo-Bedy), do Ps 118,121: 536; na Apostoła, 300;
że woda w kielichu oznacza lud, 302.

[590] MAROT, H., Eusèbe pape, DHGE, 425.

MARTIN R. M., Le péché originel d’après Gilbert: 153. – Wyd.: Tractatus
de sacramentis Piotra Pożeracza, 273.

MARTINI, P. C., Ambrosiaster: de auctore, operibus, theologia: 70.

Mdr 1,5: 253; 1,11: 217; 1,14: 535; 1,15: 189; 3,8: 537; 4,8-9: 403; 5,3: 554;
6,24: 232; 8,7: 188; 8,20: 36; 9,15: 553; 11,25: 185.
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MELCHIADES, papież, pseudo, Epistola II ad omnes Hispaniae episcopos
(PL 130,240), 278.

MERCIER, P., wyd.: XIV Homélies du IX siècle (SC 61), kazanie VII, n. 1:
316.

MEYVAERT, P., Bede’s Text of the Libellus Responsionum…: 450. – Les
„Responsiones” de Saint Grégoire…: 450.

MIANO V., Il commento alle lettere di Santo Paolo di Gilberto Porretano:
114, 122.

MICHEL, A., Mitigation des peines de la vie future: 529. – Sacraments,
DThC: 240.

MIKOŁAJ I, papież, Epistolae et decreta (PL 119,769nn), epistola 26 ad
Carolum vel Albinum (nieautentyczna): 477; epistola 50 (czyli 148) ad
Carolum Calvum: 427; epistola 66 ad Rodulfum, rozdział 6: 477; epistola
97 ad consulta Bulgarorum, rozdział 2: 505; rozdział 3: 423; rozdział 48:
456; epistola 130: 503, 507; epistola 157 (nieautentyczna): 465. – Nie au -
ten tycz ne postanowienie o wieku wyświęcanych, 415.

MIKOŁAJ II, papież, Epistola 8-9, czyli postanowienia Synodu Rzymskiego
z 1059 roku: 492; Confessio Berengarii: 305; Decretum contra simoniacos
(roku 1060), n. 5: 414.

MILTIADES, papież, zobacz: Melchiades.

Mk 1,4-8: 240; 1,7: 29 (Glossa ordinaria), 30; 1,8: 246; 1,9: 248 (Glossa
ordinaria); 3,11-12: 143; 4,8: 332; 4,26-27: 183; 5,6-7: 143; 5,9: 334; 5,37-
42: 352; 5,41: 353 (Glossa ordinaria); 6,7: 247; 7,32-37: 334; 7,34: 398;
10,11: 419; 11,9: 154; 12,30-31: 174, 176; 12,31: 179; 14,7: 291, 292;
14,12nn: 250; 14,22-24: 281, 403;14,33: 96, 97; 14,34: 99; 14,35: 107, 108;
14,36-38: 107; 14,36: 110; 14,38: 108 (Glossa ordinaria); 14,66-72: 119;
14,72: 347; 16,6: 97; 16,9: 398; 16,15: 78.

Ml 1,2-3: 187; 1,12: 271; 2,2: 313, 369, 371 (Hieronim); 2,3: 313 (Glossa
interlinearis); 3,6: 86.

MOHRMANN, C., Credere in Deum: 143. – Missa: 312.

MOMBRITIUS, B., Vitae sanctorum: 425.

MORIN, G., uwagi do Sermo 393, przypisywanej Augustynowi.

Mt 1,2: 147 (Glossa interlinearis); 1,18: 42, 442 (Glossa ordinaria); 1,20:

429; 1,25: 79; 3,2: 316 (Glossa ordinaria); 3,5-11: 240; 3,6: 241, 355 (Glossa
ordinaria); 3,8: 329, 337 (Glossa ordinaria); 3,11: 240 (Glossa interlinearis
et ordinaria), 241; 3,12: 532, 541; 3,15: 117; 3,16: 248; 4,2: 86; 4,17: 316;
5,3: 525; 5,3-12: 205; 5,8: 152, 543; 5,21-22: 210; 5,27-28: 228; 5,28: 98
(Glossa ordinaria); 5,29-30: 488; 5,31: 460 (Glossa ordinaria); 5,32: 419,
468, 487, 503; 5,34: 221, 223 (Glossa ordinaria); 5,34-36: 222 (Glossa
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ordinaria); 5,37: 221, 222 (Glossa ordinaria); 5,44: 170, 174, 176, 178; 5,45:
323; 6,8: 528; 6,9: 341; 6,12: 178, 341, 447; 6,13: 222; 6,14-15: 179; 7,6:
394; 7,12: 212 (Glossa interlinearis); 7,23: 180; 8,4: 361; 8,12: 554, 555
(Glossa ordinaria); 8,16: 398; 8,24: 99; 9,4: 326 (Glossa ordinaria); 9,12:
23; 9,19: 169; 9,23-25: 337; 9,24-25: 352; 10,5: 247; 10,18: 119; 10,26: 512;
10,28: 193; 11,3: 156 (Glossa ordinaria); 11,30: 402; 12,27: 398; 11,29: 110
(Glossa interlinearis),120; 12,32: 379 (Glossa ordinaria); 13,8: 332; 13,39:
532; 13,40-41: 541; 13,41-42: 540; 13,43: 519; 13,49: 532; 13,49-50: 540;
14,7-11: 225; 15,14: 351, 385; 15,27: 388; 16,19: 356 (Glossa ordinaria et
interlinearis), 361 (Glossa ordinaria), 366, 367, 471; 16,23: 101; 18,11: 105;
18,15-17: 362; 18,18: 344, 351, 359, 360, 363; 18,23-25: 253; 18,32-33: 386,
387; 18,32-35: 328; 18,34: 386, 387, 541 (Glossa interlinearis); 19,5: 498,
507; 19,6: 474, 495, 503; 19,8: 460; 19,9: 419, 468; 19,28: 538 (Glossa
ordinaria); 20,1-16: 548; 21,9: 154; 21,25: 241, 266; 22,13: 357, 554, 555;
22,36-40: 162; 22,37: 165 (Glossa interlinearis), 166; 22,37-39: 164, 174;
22,39: 165, 169, 179; 22,40: 205, 206; 23,2: 264; 23,9: 473; 23,15: 39;
23,26: 330; 24,29: 546 (Glossa ordinaria et interlinearis); 24,30: 545, 546;
24,31: 540, 541; 24,35: 540 (Glossa ordinaria et interlinearis); 25,6: 511;
25,29: 260; 25,30: 554, 555 (Glossa ordinaria); 25,34: 537, 541; 25,35: 539,
541; 25,41: 520, 537, 541; 25,42: 537, 539, 541; 25,46: 531, 532; 26,10-13:
526; 26,11: 291, 292; 26,17nn: 250; 26,25: 128;  26,26: 283 (Glossa
ordinaria), 290, 294; 26,26-28: 281, 282, 403, 405; 26,28: 119; 26,33-35:
103; 26,37: 99 (Glossa ordinaria); 26,38: 96, 103, 111; 26,39: 96, 98, 99,
105, 107, 108, 110, 111; 26,41: 103, 403; 26,42: 111; 26,48: 128; 26,75:
347; 27,5: 335 (Glossa ordinaria); 27,18: 128; 27,35: 97; 27,46: 131; 27,50:
134; 28,18: 115; 28,19: 247, 248, 264; 28,29: 244.

[591] Na 1,9: 325, 326, 327, 388.
NATALINI, V., Relazione ontologica della grazia…: 278.

ODO z Soissons (Ursicampianus), współczesny Lombardowi mistrz w Paryżu,
jego pogląd na formowanie ciała Pańskiego, 36; zagadnienie mocy chrztu,
267; przeciwstawia pewne rozwiązanie Lombarda, 483; błędnie przytoczony
przez Landgrafa, 536.

OMNEBENE, mistrz (kwitnął w Bolonii około 1150), 392.

ORYGENES, Homilia in Exodum (PG 12,297nn; GCS 29), homilia 8: 207.
– Homilia in Leviticum (PG 12,297nn; GCS 29), homilia 8: 207; homilia
14: 363; homilia 15: 322. – Homilia in Numerorum (PG 12,585nn; GCS
30), homilia 6: 455. – Homilia in Ieremiam (PG 13,255nn; GCS 6),
homilia 8: 534; Homilia in Cantica (PG 13,37nn; GCS 33), homilia 2: 173.
Homilia in Matthaeum (PG 13,829nn; GCS 38), homilia 12: 366. – In
Epistolam ad Romanos (PG 14,833nn), na 1,2: 59; na 8,3: 36.
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OTT L., Hat Magister Rufinus die Sentenzen des Petrus Lombardus
benützt? 431n. – Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur der
Frühscholastik: 34, 72, 84, 89, 92, 93, 94, 96, 105, 152, 180, 192, 250, 255,
256, 257, 263, 268, 303, 420, 422, 424, 431, 439, 478. – Walter von
Mortagne und Petrus Lombardus…: 89, 92, 94, 97, 125, 393, 424, 425,
431, 437, 442, 443, 449, 456, 458, 470, 473, 478, 482, 483, 487, 488, 491,
499, 501, 505, 506n.

Oz 2,16: 314 (Glossa ordinaria); 6,1: 553 (Glossa ordinaria).

P I 1,18-19: 125; 2,9: 395; 2,24: 121 (Glossa interlinearis); 3,18: 308, 359;
4,1: 135; 5,10: 554.

P II 2,22: 98, 317, 388, 480; 3,10: 540 (Glossa interlinearis), 541 (Glossa
ordinaria).

PALMER, P., The Teology of Res et Sacramentum: 389.

PASCHALIS I, papież (lata 817-824), Epistola 5 (nieautentyczna) do
arcybiskupa Mediolańskiego: 414.

PASCHALIS II, papież (lata 1099-1118), Epistola 414 ad Bonum seniorem,
n. 1: 506; n. 2: 507.

PASCHAZJUSZ, papież, błędnie przytoczony: 414.

PASCHAZJUSZ Radbert [pod imieniem Hieronima], Ad Paulam et
Eustochium (PL 30[1846]122nn; wyd.: A. Ripberger), n. 12 (albo 75): 63.
– De corpore et sanguine Domini [pod imieniem Augustyna] (PL
120,1259nn; CCL-CM 16,1nn), rozdział 4: 295, 299; rozdział 9: 310;
rozdział 11:300 (przypis); rozdział 12: 311; rozdział 13: 300; rozdział 15:
282; rozdział 17: 301.

PAULIN z Akwilei, Liber exhortationis [pod imieniem Augustyna] (PL
40,1047nn; PL 99,197nn), rozdział 7: 180.

PELAGIUSZ I, papież (lata 556-561), Epistole (wyd.: Gasso & Battle),
epistola 144: 431.

PELAGIUSZ, herezjarcha, De fide Trinitatis (urywek), 70. – Libellus fidei
ad Innocentium papam (wydania spisane w tomie I Sentencji, Dystynkcja
25, rozdział 3, n. 6), n. 4: 27, 40; n. 5: 44, 97.

PETIT, L., Jean de Jerusalem, DThC, 226.

PINCKAERS, S., Les origines de la definition de l’espérance: 159.

PIOTR Abelard, o przypadłościach Eucharystii, 305; szkoła jego i miłość,
180. – Wyznanie wiary „Universis” (PL 178,105nn), 366. [592] – In
epistolam ad Romanos (PL 178,783nn;  CCL-CM 11,39nn), I, do 3,4: 82n;
II, do 3,26: 257;  do 5,19: 386. – Ethica (PL 178,633nn), rozdział 26: 366. –
Sic et non (PL,178,1329nn), rozdział 66: 53; rozdział 73: 86; rozdział 80:
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100; rozdział 117: 53; rozdzial 137: 202; rozdział 151: 347. – Theologia
„Scholarium” [czyli Introductio ad theologiam] (PL 178,979nn; tekst
krótszy w CCL-CM 12,401nn),), Księga I, rozdział 1 (czyli n. 13-14 w tekście
krótszym): 162; rozdział 2 (czyli n. 18): 147. – Capitula haeresum Petri
Abaelardi (wyd. E. M. Buytaert, Antonianum 43(1968)419nn; oraz w CCL-
CM 12,473nn), rozdział 5: 72.

PIOTR Lombard, archidiakon Paryski: 85; drugi Berengariusz (według
Waltera ze Świętego Wiktora): 306; pierwsze czytanie Sentencji: 87; dwa
razy wykładał Sentencje: 47; podzielone na cztery księgi: 23, 231, 560;
które potem podzielił na rozdziały: 23, 265; pewne słowa, które wyskrobał,
potem dołożył: 76; przekaz ustny według Pożeracza: 237; przekaz ustny 
o powrocie grzechów co do winy: 388; i o trzecim poglądzie na Wcielenie:
55; zmienił pogląd na uwielbienie człowieczeństwa Chrystusa: 69n; pogląd
jego, czy Chrystus jako człowiek jest czymś: 73; o mądrości Bożej: 88; 
o postępie Chrystusa w mądrości: 87; odczyt publiczny Glossa in Psalmos:
97n, 538; poprawił brzmienie Księgi III, Dystynkcji 13, n. 8: 88; w jego
księgach dzieła Hilarego i Pelagiusza dopiero po roku 1148: 44; w rękach
miał Enchiridion Augustyna: 215; i Decretum Gracjana (rok 1154): 180. –
Sententiae, Księga I, Dystynkcja 1, rozdział 3: 38; Dystynkcja 5, rozdział
1: 43; Dystynkcja 8: rozdziały 4-8: 533; Dystynkcja 10, rozdział 2: 209;
Dystynkcja 15, rozdziały 2 i 4: 24; Dystynkcja 17: 148, 184; Dystynkcja 17-
18: 38; Dystynkcja 19, rozdział 2: 533; Dystynkcja 30, rozdział 1: 186;
Dystynkcja 31, rozdział 6: 38, 209; Dystynkcja 38, rozdział 1, n. 2: 528;
Dystynkcja 48, rozdział 1: 107, 108; rozdział 2: 107, 128. – Księga II,
Dystynkcja 11, rozdział 2: 91; Dystynkcja 18, rozdział 2: 435; Dystynkcja
19, rozdział 2: 95; Dystynkcja 20, rozdział 5: 94; Dystynkcja 22, rozdział
5: 94, 432, 446; Dystynkcja 24, rozdział 1: 95; rozdziały 3-5: 107; rozdziały
4-5: 30; rozdział 13: 107; Dystynkcja 25, rozdział 3: 83; rozdział 6: 105;
Dystynkcje 26-27: 262; Dystynkcja 26, rozdział 4, n. 4: 148; Dystynkcja 29,
rozdział 5: 112; Dystynkcja 30, rozdział 7: 104; Dystynkcja 32, rozdział 1:
121; Dystynkcja 33, rozdział 5: 98; Dystynkcja 35, rozdział 2, n. 1: 208;
Dystynkcja 40, rozdział jedyny, n. 6: 193; n. 11; 128. – Glossa in Psalmos
(PL 191,55 nn), na Ps 1,5 (później dodany): 538; 5,5: 82; 5,7: 213; 5,8: 192; 6,6:
556; 6,8: 555; 7,5: 224; 7,14: 111; 9 (do tytułu) 532; 11,3: 171; 14,2: 187n;
18,6: 104; 18,8: 228; 18,10: 196; 18135: 384; 20,06: 542; 21,3: 109 (re-
dakcja publiczna); 21,7: 106, 109 (w obu druga redakcja); 24,7: 535; 24,10:
537; 24136: 535; 27,7: 112; 29,3: 124; 31,1-2: 358; 31,5: 343; 32,1: 108; 32,2:
206; 32,5: 535; 33,17: 558; 34,13: 116; 48,6: 130; 49,3: 540; 49,3-5: 532;
49,5: 540; 50,13: 346; 50,16: 530; 54,12: 210; 56,4: 537; 57,1: 212; 73,1:
229; 75,12: 478; 77,8: 143; 87,4: 93, 95, 96; 87,11: 365; 88,2: 513; 93,15:
96, 99, 108; 98,5: 69, 71; 100,1: 529, 530; 101,24: 150; 102,8: 533; 103,2:
251; 104,37: 211; 108,9: 556; 111,4: 533; 118,27: 171; 118,62: 512; 118,73:
151; 118,76: 151;118,96: 142; 118,113: 176; 118,137: 327; 118,151: 529;
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118,169: 318; 130,2: 134; 133,1: 163; 135,4: 534; 135,9: 199; 138,6: 90;
140,2: 371; 146,3: 23, 231; 149,6: 538. – Glossa in beati Pauli Epistolas
(PL 191-192), pierwotna In ad Romanos 1,3 (zobacz Wstęp, n. 1: 59, 64;
n. 2: 41; n. 3: 57; n. 4: 62; n. 8: 54; n. 9: 60; n. 10: 61; nn. 11-12: 44, 51,
61, 137; n.13: 67; n. 14-21: 41; n. 16-17: 67; n. 18: 44, 58; n. 20: 26, 44; n.
21: 44; n. 22: 77; n. 24: 51, 61n; n. 25: 76; n. 26: 65; n. 27: 74; n. 28: 72,
74; n. 29: 74; n. 31: 48; n. 32: 80, 81; n. 33: 80; n. 34: 40; 1,4: 75; 1,9: 221,
223; 1,17: 141, 142, 144, 147, 149, 160; 2,5-6: 553, 554; 3,25: 118; 3,26:
121, 161; 4,10-11: 238; 5,4: 159; 5,5: 163; 5,8: 117, 125, 185; 5,9: 81; 5,10:
122, 128; 5,14-15: 116; 5,19: 153, 155; 6,3: 118; 6,4: 116, 118, 259; 6,5:
118, 251; 6,6: 93, 121; 6,6-8: 118; 8,3: 35; 8,10: 95; 8,11: 105; 8,15: 193;
8,16: 209; 8,19: 78; 8,23: 121; 8,32: 128; [593] 9,23: 182; 10,8: 243; 11,29:
260; 11,33: 532; 11,35-36: 156; 12,3: 75; 13,8: 167; 13,9: 165, 206; 13,9-
10: 164; 13,10: 165, 202; 14,5: 142. – In 1 ad Corinthios 1,12: 266; 1,13:
263, 267; 2,8: 60, 129, 133, 138, 140; 3,10-15: 379; 3,11: 142; 3,12: 381,
382; 3,15: 380, 383; 4,1: 401; 5,5: 362; 6,2: 538; 7,1: pierwotna rozprawa
De coniugio (zobacz: Wstęp): 416nn; n. 1: (421); n. 2: 422; n. 3: 419; n. 4:
422; n. 5: 441; n. 6: 462; n. 7: 442; n. 8: 442n; n. 9: 443; n. 10: 446; 7,2:
418; 7,3: 451; 7,6: 418, 447, 448; 7,10-11: 469; 7,12: 485, 487; 7,12-15:
484n; 7,13: 487; 7,14: 488; 7,15: 488, 489; 7,39: 509; 7,40: 508; 8,4: 207;
10,5: 252; 10,16: 294, 306; 10,17: 285, 287; 11,10: 313; 11,18-20: 283;
11,19: 314; 11,25: 283, 307; po 11,25: pierwotna rozprawa De sacramento
altaris (źródło Księgi IV, Dystynkcji 8-13): 280 (zobacz: Wstęp); n. 1 i 3:
283; n. 4: 299; n. 5-10: 284; n. 9: 232; n. 10: 286; n. 12: 301; n. 13: 288; n.
15: 294; n. 16: 296; n. 17-21: 288; n. 24-26: 296; n. 26: 304; n. 27-30: 304;
n. 29: 305; n. 31: 301; n. 32: 303; n. 34: 302; n. 36: 307; 11,26: 288; 11,27:
308; 11,29: 286, 310; 12,1:17: 190; 12,8: 199; 13,1: 148;  13,2: 144; 13,8:
182; 13,10: 183; 13,13: 158, 159, 381; 15,28: 551; 15,20: 221; 15,41: 548, 551;
15,51: 515. – In 2 ad Corinthios 1,11:203; 1,15-23: 219; 5,4: 107; 12,15:
177; 12,21: 340, 342; 13,4: 60. – In ad Galathas 2,20: 128; 3,13: 206; 3,20:
123n; 4,4-5: 23; 5,2: 250; 6,6: 142, 143; 5,17: 106 (Glosa Mistrza); 6,10:
173. – In ad Ephesios 2,3: 104; 4,4: 209; 4,5: 142, 144; 4,13: 516n; 4,23:
171; 4,32: 386; 5,3: 419; 6,2: 206, 209. – In ad Philippenses 2,7: 56n; 2,9:
112, 114; 3,15: 151, 166; 3,18: 183; 4,6: 527, 528. – In ad Collossenses 2,3:
50, 200; 2,9: 84; 2,14: 118; 2,15: 119. – In 1 ad Tessalonicenses 4,12: 524,
525; 4,15: 511, 523; 4,16: 514, 515; 5,2: 512. – In 1 ad Timotheum 1,5:
159, 162, 168, 171, 173, 205’; 1,8: 205; 2,3: 146; 2,5: 23, 122, 123; 5,12:
478, 479. – In 2 ad Timotheum 4,1: 515. – In ad Hebraeos 1,5: 114; 1,11:
541; 2,14: 82, 120; 2,14-15: 125; 5,7: 197; 5,9: 128; 6,1: 332; 6,2: 257; 7,10:
34; 8,6: 235; 8,6-7: 229; 9,13: 233;, 234; 9,15: 117; 9,25: 128; 9,27-28: 104;
10,1-6: 308; 10,3: 309; 10,26-27: 324; 10,31: 373; 11,1: 146, 147, 148, 149;
11,6: 153; 12,4: 525; 12,19: 511. – Sermones (Zobacz: Wstęp do tomu
pierwszego, [99*]nn), Sermo 4 (De natali), 24, 25, 120, 125; Sermo 7 
(in Circumcisione), 237; Sermo 16 (in ramis palmarum), 125, 203, 327;
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Sermo 18 (in Annutiatione), 25, 32, 67, 125; Sermo 19 (in Coena Domini),
168, 171; Sermo 22 (in Parasceve), 131. – Prawdopodobne dzieła (jeszcze
nie znalezione), In Exodum: 280. – In Leviticum: 258, 267, 322, 363. – In
Ieremiam: 534. – In Cantica Canticorum: 173. – In Matthaeum: 355. – In
Lucam: 346, 556. – In Ioannem: 280, 289.

PIOTR Pożeracz (Manducator), dziekan Mistrza i jego następca w szkołach
Świętej Maryi, pozostawił świadectwa o tekście i myśli Lombarda: na Księgę
III, Dystynkcję 5, rozdział 2, n. 2: 46; na Dystynkcję 10, rozdział 1, n. 3:
73; tamże, n. 5: 74; na Dystynkcję 13, n. 7-8: 87n; na Dystynkcję 25,
rozdział 1, n. 2: 153; na Dystynkcję 29, rozdział 2, n. 5: 173n; na Księgę IV,
Dystynkcję 1, rozdział 8: 237; na Dystynkcję 4, rozdział 7, n. 5: rozdział
262; na Dystynkcję 5, rozdział 5, n. 2: 273; na Dystynkcję 14, rozdział 3, n.
1: 318. – Błędnie przypisuje się jemu pogląd Manegolda z Lautenbach: 536.

PIOTR z Poitiers, Sententiarum libri V (PL 211,789nn), Księga IV, rozdział
7: 29.

PIOTR z Poitiers pseudo, Summa divinae paginae (rękopisy wyżej, s. [2]),
glosa do Księgi III Sentencji, Dystynkcja 5, rozdział 2, n. 2: 46; Dystynkcja
10, rozdział 2: 76; Dystynkcja 13, n. 7-8: 87; Dystynkcja 27, rozdział 5:
165; do Księgi IV Sentencji, Dystynkcja 4, rozdział 7, n. 1: 261; Dystynkcja
6, rozdział 5, n. 2: 273; Dystynkcja 12, rozdział 2, n. 2: 304; Dystynkcja
13, rozdział 2, n. 3: 315; Dystynkcja 14, rozdział 4: 321; Dystynkcja 24,
rozdział 10, n. 2: 401; Dystynkcja 27, rozdział 9, n. 7: 429; Dystynkcja 31,
rozdział 2, n. 5: 444; Dystynkcja 34, rozdział 1: 462; Dystynkcja 46,
rozdział 5, n. 4: 536.

[594] PITRA J. B., wyd.: Quaestiones Magistri Odonis Suessionensis: 37.

PIUS I, (lata: 140-155), postanowienia nieautentyczne, 318, 477.

Pnp 2,4: 171, 173 (Glossa ordinaria); 8,6: 181.

POENITENTIARIUM summorum Pontificum (wyd.: H. J. Schmitz),
capitulum 105: 385.

PORRETANIE, 252

PORTALIÉ, É, Adoptionisme au xiie siècle, DThC 72.

POSCHMANN, Die abendländische Kirchenbusse: 315; Busse und Letzte
Ölung: 315.

PRINCIPE, W. H., William of Auxerre’s Theology of the Hypostatic Union: 49.

PRAWO Rzymskie, Digesta 23,1, leges 7,11, 12: 437. – Novellae LXXIV,5:
432.

PROSPER z Akwitanii, Sententiae ex Augustino delibatae (PL 45,1859nn;
51,427nn), n. 172: 193; n. 341: 286; n. 362: 552; błędnie przytoczony
zamiast Lanfranka: 53, 295, 297; zamiast Juliana Pomeriusza: 347.
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Prz 1,7: 191 (Glossa ordinaria), 194, 197; 5,17-18: 180; 5,22: 120; 9,10:
197; 18,3: 345; 18,17 (Septuaginta): 337; 18,22: 470; 26,11: 317, 388, 480.

Ps 5,5 (Glossa interlinearis oraz Lombarda): 82; 5,7: 213 (Glossa ordinaria),
217; 6,; 556 (Augustyn); 7,14: 111; 9, tytuł: 532 (Glossa ordinaria); 10,6:
164, 165, 169; 11,3: 171 (Glossa ordinaria); 18,6: 104 (Glossa ordinaria
oraz Lombarda), 135; 18,8: 228 (Glossa ordinaria oraz Lombarda); 18,10:
191, 193, 194; 18,13: 329, 384 (Glossa ordinaria); 18,15: 122; 21,3: 97
(Glossa Lombarda), 98, 109; 22,2: 238 (Glossa interlinearis); 22,5: 285;
24,7: 535 (Glossa ordinaria); 24,10: 530, 535 (Augustyn); 24,13: 536; 26,13:
209; 27,7: 112; 30,2: 161; 30,20: 531; 30,21: 527; 31,1-2: 358 (Glossa
ordinaria); 31,5: 343, 346, 358; 31,23: 539; 32,5: 535; 34,13: 116 (Glossa
interlinearis); 34,14: 170; 35,7: 532; 36,5: 347; 37,10: 375; 40,11: 161; 49,3:
540 (Glossa ordinaria oraz Lombarda); 49,5: 540; 49,14: 222; 50,8: 384;
50,11: 358; 50,13: 346 (Glossa interlinearis); 50,16: 530 (Glossa ordinaria);
50,19: 343, 358, 375, 465; 54,12: 211 (Glossa ordinaria); 57,1: 212 (Glossa
ordinaria); 57,11: 560; 61,9: 337; 64,5: 48 (Augustyn); 64,12: 24; 64,34:
511 (Glossa ordinaria); 67,34: 545; 68,5: 119 (Glossa interlinearis), 121;
68,6: 384; 68,16: 345; 73,1: 229 (Glosa Gilberta i Lombarda), 236 (Glossa
ordinaria); 73,23: 555; 75,12: 478 (Glossa ordinaria); 76,10: 126, 328, 531;
77,5: 310, 298; 77,8: 143 (Glosa Lombarda); 77,25: 280; 77,35: 122; 80,10:
80; 87,4: 93, 96; 87,6: 132; 87,11: 365 (Glossa ordinaria oraz Lombarda);
88,2: 513 (Glossa ordinaria); 90,16: 289 (przypis); 96,3: 540; 98,5: 69
(Glossa ordinaria et interlinearis), 71 (Glossa ordinaria); 100,1: 529 (Glossa
ordinaria), 530 (Kasjodor); 101,14: 24; 101,25: 150 (Glossa ordinaria et
interlinearis); 102,2: 533 (Kasjodor i Lombard); 103,2: 251 (Glosa
Lombarda); 103,24: 24; 104,37: 211 (Glossa ordinaria); 108,7: 335; 111,10:
194, 197; 111,4: 350, 374, 533 (Glossa ordinaria); 118,73: 151 (Glossa
ordinaria); 118,75: 151 (Glossa ordinaria); 118,96: 142 (Glosa Lombarda);
118,121: 536 (Manegold); 118,137: 327 (Glossa ordinaria), 328 (Ambroży);
118,151: 530 (Glossa ordinaria); 127,1: 193 (Glossa ordinaria); 129,1: 345;
135,4: 534; 138,6: 90; 140,2: 372 (Glossa ordinaria); 143,9: 206; 146,3: 23,
231 (Glossa ordinaria); 147,5: 364 (Glossa ordinaria et interlinearis); 148,5:
79, 294; 149,6: 538 (Glosa Lombarda).

Pwt 4,24: 132; 5,6-21: 206 (Glossa ordinaria); 5,7-8: 207; 5,11: 208-209
(Glossa ordinaria); 5,12: 208 (Glossa ordinaria); 5,16: 173, 209 (Glossa
ordinaria et interlinearis); 5,17: 210; 5,18: 210; 5,19: 210 (Glossa
interlinearis); 5,20: 212; 5,21: 228; 6,5: 162, 166; 7,3-4: 484; 7,14: 457;
10,3: 286; 12,23: 300; 17,17: 461 (Glossa ordinaria); 17,20: 461; 21,11-12:
441; 22,24-25: 429; 23,21: 222; 24,1: 460; 243,1-4: 470; 25,5-10: 457; 32,22:
325.

QUAESTIONES super epistolas Pauli (PL 175,431-634), zależne od Glosy
Lombarda, 311.
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RABAN Maur, De clericorum institutione (PL 107,293nn): Księga I,
rozdział 25: 276; rozdział 30: 278, 279. – Epistola ad Heribaldum czyli
Poenitentiale (PL 110,467nn): rozdział 20: 502; rozdział 29: 463; błędne
przytoczenie przez Gracjana: 386.

Rdz 1,28: 417, 418, 441; 1,31: 185, 535; 2,8: 557 (Glossa ordinaria); 2,17:
389; 2,23: 416; 2,24: 389, 416, 419, 457, 495, 498, 507; 3,6: 117; 3,9-13:
354; 3,23: 117; 3,24: 112, 117; 4,9: 354; 4,19: 457; 8,11-12: 261; 9,1: 417,
418, 449; 14,18: 281; 14,18-20: 34; 16,2: 458; 16,2-4: 457; 17,10-11: 238
(Glossa ordinaria); 17,10-12: 237; 17,11: 238; 17,12: 238, 239; 17,14: 239;
17,23-27: 237 (Glossa ordinaria); 12,31-36: 457, 459; 21,4: 238; 25,22-25:
271; 27,19-24: 218; 29,16-34: 460; 29,17-18: 441; 29,24-25: 438; 30,1-23:
457; 42,15-16: 223.

RECAPITULATIO ordinationis officialium ecclesiae (CCL 148,181nn), 
n. 97: 396.

REGINALD, syn Gotfryda, księcia Gaety, 436.

REGISTRI Ecclesiae Carthaginensis excerpta (CCL 149,182nn), n. 43: 378.

REINHARD, H. J. F., Die Ehelehre der Schule des Anselms von Laon: 420,
456, 472; o kanonach zobacz niżej pod hasłem Sententiae Magistri
Anselmi.

[595] REMIGIUSZ z Auxerre, De celebratione missae (Maxima Bibliotheca
Patrum XVI,952nn; PL 101,1175nn) 298 (pod imieniem Grzegorza), 299
(jako Grzegorz), 310, 376 (przypis).

REMIGIUSZ z Auxerre, pseudo, Commentaria in Genesim (PL 131,51nn),
238.

RIGGIO, G., Liturgia et pastorale della Confirmazione: 277.

RIJMERSDAEL, A., wydawca, razem z D. Van den Eynde, Gerhohi Praepositi
Reichersbergensis Opera inedita: 558.

RIVIÈRE J., Le dogme de la Rédemption: 118. – „Muscipula diaboli”.
Origine...: 120.

ROBERT Pullus, Sententiae (PL 186,649nn), Księga I rozdział 13: 536.

ROLAND Bandinelli, Sententiae (wyd.: A. M. Gietl): 72, 162, 321, 386, 

392.

RUFIN z Akwilei, Historia ecclesiastica (PL 21,461nn), Księga I, rozdział
14: 273. – Historia monachorum (PL 21,387nn), rozdziały 28-29: 425.

RYSZARD du Mans (Cenomanus), OFM, błędnie podawany za wydawcę
Glossa Mistrza do „Apostoła”, 105.

Rz 1,3: 40, 59 (Orygenes); 1,4: 59, 65, 74, 76; 1,9: 221 (Glossa ordinaria),
223; 1,17: 141 (Glossa ordinaria); 1,25: 70; 1,28: 555; 2,1: 369, 468; 2,5:
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525; 2,15-16: 537; 3,20: 234; 3,22: 118; 3,25: 118 (Glossa interlinearis);
3,26: 121; 4,3: 143 (Glosa Lombarda); 4,11: 239 (Glosa Lombarda); 4,11-
12: 236 (Glosa Lombarda), 239 (Glosa Lombarda); 4,24: 238; 5,5: 359; 5,8:
118, 125 (Glossa ordinaria); 5,9: 118, 126 (Glossa ordinaria); 5,10: 122;
5,12: 34; 6,11: 251; 6,3-4: 254; 6,6: 121; 6,9: 308; 6,19: 464; 7,23: 166, 417;
8,3: 35, 59, 87; 8,10: 95 (Glosa Lombarda), 103, 417; 8,15: 75, 76, 193,
209; 8,20: 78, 208; 8,23: 121; 8,24: 160; 8,30: 309; 8,32: 118, 128; 9,11-13:
271; 9,13: 187; 9,16: 262; 9,23: 182 (Glossa ordinaria), 531;; 10,3: 201;
10,10: 256; 10,14: 157; 10,17: 151, 152; 11,16: 53; 11,29: 260 (Glosa
Lombarda); 11,33: 86, 532  (Glossa ordinaria); 12,3: 141, 322; 13,8: 167
(Glossa ordinaria); 13,9: 164, 165, 167; 13,10: 202, 205; 14,5: 142 (Glossa
ordinaria), 249 (Haymon); 14,23: 486, 490.

SACRAMENTARIUM Gelasianum (PL 74,1055nn; wyd.: C. Mohlberg): 395.

SACRAMENTARIUM Gregorianum (PL 78,9nn; wyd.: C. Mohlberg): 307

SALOMON biskup Konstancji (lata 858-867): 503.

SALTET L., Les réordinations: 408.

SANTIAGO Otero, H., La actividad sapiencial de Christo...: 84, 85, 86. –
Gualterio de Mortagne († 1174) y las controversias ...: 89. – El „nihili-
anismo” cristologico...: 49.

SCHMITZ , H. J., Die Bussbücher...: 385.

SCHMOLL, P., Die Busslehre der Frühscholastik: 315.

SCHÖNMETZER, A., opracował XXXII wydanie: H. Denzinger: Enchi-
ridion Symbolorum.

SCHUPP J.: Die Gnadenlehre des Petrus Lombardus: 118, 152, 180, 187,
192, 202, 235, 261, 357, 386.

SENTENTIAE [pseudo-]Anselmi (wyd.: E. Bliemetzrieder: 456.

SENTENTIAE Atrebatenses (wyd.: O. Lottin, Psychologie et morale,
V,403nn) 173, 174.

SENTENTIAE Divinae paginae (wyd.: F. Bliemetzrieder, BGPTMA XVIII,
zeszyt 2-3): 256.

SENTENTIAE Divinitatis (wyd.: B. Geyer, BGPTMA VII, zeszyt 2-3): 386.

SENTENTIAE Florianenses (wyd.: H. Ostlender, Florilegium patristicum
19), n. 41: 130, 132; n. 44: 130.

SENTENTIAE Hermanni (PL 178,1695nn): rozdział 2: 147; rozdziały 27:
130; rozdział 29: 304; rozdział 31: 162, 456; rozdział 32: 162.

SENTENTIAE Magistri Anselmi (wyd,: H. J. F. Reinhardt, Die Ehelehre der
Schule des Anselm von Laon, BGPTMA, nowa seria, tom 14,167-244) 420, 472;
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rozdziały 7-8: 437; rozdział 45: 458; rozdział 105: 465; rozdział 111: 443;
rozdział 135: 456; rozdział 144: 436; rozdział 210: 502; rozdział 217: 494.
SENTENTIAE Parisienses (wyd.: A. M. Landgraf): 130.
SERGIUSZ, papież, błędnie przytoczony, 307.
SEXTUS Pytagorejczyk, Sententiae, n. 222: 447.
[596] SIJEN, G. P., La passibilité du Christ chez Philippe de Harveng: 100.
SIMON, M., La glose de l’épître aux Romains...: 125.
SIMON, Mistrz (kwitnął 1145-1160), Tractatus de sacramentis (wyd.: 
E. Weisweiler, Louvain 1937): 241, 392.
SOBORY: zobacz: Synody.
STAERK, A., Mitteilungen aus den lateinischen Handschriften zu Sankt
Petersburg: 323, 548.
STATUTA Ecclesiae antiqua (CCL 148,162nn), rozdział 37: 268; rozdział
41: 268; rozdział 91: 404; rozdział 91: 402; rozdział 93: 400; rozdział 94:
399; rozdział 95: 398; rozdział 96: 397; rozdział 97: 396.
STENGER, P., The Episcopacy as an Ordo: 406.
STEFAN II, papież (rok 754): 480.
STRABO Walafryd, do Rdz 17,10-11: 238. Zobacz: J. de Blic, RTAM
16)1949)13; oraz Druga Księga Sentencji Piotra Lombarda, Dystynkcja 1,
(przypis).
SUMMA sententiarum (PL 171,1067nn; 176,41nn), Księga I rozdział 1:
146n; rozdział 2: 145, 146, 147, 149, 150, 159; rozdział 3: 152, 153, 154,
155, 156; rozdział 14: 125; rozdział 15: 24, 25, 41, 47, 48, 60, 61, 62;
rozdział 16: 31, 34, 36, 37, 84, 85, 91; rozdział 17: 92, 93, 94, 96, 97, 99,
105, 109; rozdział 18: 62, 75, 77, 82, 113, 125, 160, 162; rozdział 19: 130,
132, 138. Księga III, rozdział 5: 213; rozdział 17: 190, 191, 192, 196. - Księga
IV, rozdział 1: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240; rozdział 3: 208,
209, 237; rozdziały 3-6: 206; rozdział 4: 209, 210, 211; rozdział 5: 216, 218;
rozdział 6: 228; rozdział 7: 172, 174, 175, 176; rozdziały 7-8: 162; rozdział
8: 184, 186. – Księga V, rozdział 1: 240, 241, 242, 248; rozdział 2: 243, 250,
251; rozdział 3: 244, 245; rozdział 4: 243, 244, 249; rozdział 5: 251, 252,
254, 255, 256, 257; rozdział 6: 259; rozdział 7: 235, 258; rozdział 8: 263,
265, 268; rozdział 9: 271, 272; rozdział 10: 248; rozdział 11: 261, 274;
rozdział 12: 270, 271; rozdział 13: 275. – Księga VI, rozdział 1: 277, 278;
rozdział 2: 280; rozdziały 2-9: 280; rozdział 3: 284; rozdział 4: 282, 296,
297, 304; rozdział 5: 290, 294, 296, 298; rozdział 6: 301; rozdział 7: 53,
293; rozdział 8: 304; rozdział 9: 291, 292, 302, 307; rozdział 10: 315, 316,
336, 347; rozdział 11: 343, 355, 359, 361, 374; rozdział 12: 319, 321;
rozdział 13: 327, 386, 388; rozdział 14: 356, 363, 365, 369; rozdział 15:
390, 391, 392. – Księga VII (mianowicie: De sacramento coniugii Waltera 
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z Mauretanii, czyli de Mortagne) rozdział 1: 416, 441; rozdział 2: 417, 419,
467; rozdział 3: 446, 449, 450; rozdział 4: 419, 442, 443; rozdział 5: 456,
457, 460, 461; rozdział 6: 422, 423, 433, 436, 437; rozdział 7: 422, 432;
rozdział 8: 483, 484, 486, 490, 491; rozdział 9: 482, 483; rozdział 10: 434,
439, 479, 480, 481; rozdział 11: 491, 492, 497, 498; rozdział 12: 501, 502,
505; rozdział 13: 471n, 505, 506n; rozdział 14: 473, 474; rozdział 15: 475;
rozdział 16; 465; rozdział 18: 425, 443; rozdział19: 467, 468, 469, 470, 471;
rozdział 20: 484, 487, 488, 503, 504, 505; rozdział 21: 508, 509.

SUMMULA Prima rerum origo: 172.

SYAGRIUSZ, czyli pseudo-Augustyn, Sermo 238 (PL 39,2185nn): 41.

SYMBOL Quicumque (Atanazego): 142,145, 153.

SYMBOL Konstantynopolski: 93.

SYMBOL pierwszego Synodu  w Toledo (rok 400), DS 188nn; tu n. 196:
135. 

SYMBOL szóstego Synodu  w Toledo (rok 638), DS 491: 42, 55. 

SYMMACHUS papież (lata 498-514), błędne przytoczenie: 502.

SYNOD Rzymski (rok 826): 427.

SYNOD szósty, zobacz: Sobór Konstantynopolski III.

SYNODY, zobacz: Conciliorum eocumenicorum Decreta (Bolonia 1973),
Denzinger-Schönmetzer [DS], Enchiridion symbolorum etc. (wyd. 32,
1963); C. Munier, Concilia Africae (CCL 149); tegoż: Concilia Galliae A.
314 – A. 506 (CCL 148) wraz z L. Gaudemet. Conciles galois du IVe siècle
(SC n. 241) wreszcie C. de Clercq, Concilia Galliae A. 511 – A. 695 CCL
148 A. – Synod Agateński (rok 506), n. 16-17: 415. – Agrypiński: 494; –
Apaneński: zobacz niżej: Synod epaoński. – Arles (rok 314), rozdział 11
(10): 466. – Arles (rok 524), n. 1: 415. – Orleański (rok 538), rozdział 11
(10): 497; błędnie przytoczony przez Gracjana: 466, 496. – Awerneński (rok
535), zobacz Synod Klaremontański. – Benewentański (rok 1091), rozdział
1: 405. – Braga III czyli IV (rok 675), 1: 303; rozdział 2: 301. – Chalons-
sur-Saõne (rok 813), rozdział 30: 474; rozdział 31: 503. – Clermont (rok
535), rozdział 6: 484. – Compiègne (rok 757), rozdział 11: 429; rozdział
20: 464. – Epaoński (rok 517): błędnie przytoczony: 379. – Florencki (rok
1439), Dekret dla Ormian: 301. Kartagiński II (rok 390), rozdział 1: 476;
rozdział 3: 378. Kartagiński IV (rok 398), któremu przypisuje się jakiś
dokument karnościowy, n. 99-100: 268; błędnie przytoczony: 274.
Kartagiński V, błędnie przytoczony, 268. – Konstantynopolski II (rok 553),
9: 69; Konstantynopolski III (rok 680-681), sesja 18, definicja: 109; błędnie
przytoczony: 476. – Laterański (rok 1060), n. 5: 414. Laterański (rok 1063),
rozdział 1: 415. – Laterański II (rok 1139), rozdział 22: 335. – Lerida (rok
546), przytoczony pod nazwą Werdeński: 456. – Lyoński, błędnie
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przytoczony: 492. – Mâcon, błędnie przytoczony: 496. – Meaux, dwa razy
błędnie przytoczony: 489, 496; zobacz Synod Treburski (rok 895). –
Neocezarea w Poncie (rok 314-319), – rozdział 7: 509; rozdział 11: 415
(przypis). – Nicejski II (rok 787), rozdział 20: 426; czynność czwarta: 226.
– Piacenza (rok 1095), 385; rozdziały 3-4: 414. – Piątoszósty czyli Trullański
(rok 692), rozdział 6: 476. – Reims, błędnie przytoczony: 454. – Rzymski
(rok 1059), rozdział 11: 492. – Salegunstadt (rok 1022), rozdział 3: 456. –
Sens (rok 1140/1141): 72, 366. – Toledański I (rok 400/405), Symbol n. 5:
48; n. 6: 135. – Toledański VI (rok 638), rozdział 1: 42, 45. – Toledański
VIII, błędnie przytoczony zamiast Synodu VI: 42. – Toledański XI (rok 675),
n. 43-44: 43, 45; Toledański błędnie przytoczony: 430. – Treburski (rok
895), rozdział 39: 489; rozdział 40: 472; rozdział 41: 430; rozdział 48:
506, 507; błędnie przytoczony: 429, 474. – Trojański (rok 1093), rozdział
1: 499. – Trosly (rok 909), rozdział 8: 430. – Werdeński, błędnie przyto-
czony zamiast Leridańskiego: 456. – Wermerieński (rok 753), rozdział 12:
466; rozdział 21: 454; błędnie przytoczony: 504n.

Tb 3,25: 527; 4,16: 212; 12,12: 527.

TEETAERT, A., La confession aux laïques...: 351.

TEODOR Kantuaryjski, Poenitentiale, błędne przytoczenie: 376.

TEOFIL, Vita sancti Macarii Romani (PL 73,415nn), rozdział 18: 425.

TERTULIAN, De paenitentia (PL 1,1223[1835]; CSEL 76,129nn; CCL
1,321nn), n. 4: 315.

Tes I 4,12: 510 (Glossa interlinearis); 4,14-16: 510; 4,15: 511 (Glossa
ordinaria); 4,16: 541, 545; 5,2: 512 (Glossa interlinearis oraz Lombarda).

Tm I 1,5: 159, 163, 205; 2,5: 23, 31, 66, 80, 122, 154; 3,1-7: 404, 405; 3,2:
509; 3,8-12: 402; 3,8-13: 405; 3,10: 402; 5,11-12: 479; 6,10: 183; 6,16: 555.

Tm II 2,8: 266; 2,25-26: 120; 2,26: 121; 3,5: 269; 4,1: 516 (Glossa
interlinearis).

[597] TOMUS Damasi papae, gdzie indziej jako Epistola 4 (PL 13,358n;
56,686nn; DS 152-180; tu n. 166), n. 14: 135.

Tt 1,5: 405; 1,5-9: 404, 405; 1,15: 330..

TYCHON, reguła pierwsza: 83.

TYMOTEUSZ, arcybiskup Aleksandrii i Tymoteanie: 26.

URBAN I, papież (lata 220-230), nieautentyczna Epistola ad omnes
christianos (PG 10,135nn), rozdział 7: 278. 

URBAN II, papież (lata 1088-1099), na Synodzie Trojańskim (roku 1093).
(nieautentyczna) 1: 499; na Synodzie w Piacenza (roku 1095), (nieauten-
tyczna)y 3-4: 414. – Epistolae (PL 151,283nn), epistola 96: 436; epistola
123: 499; epistola 271: 506, 508.
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VAN BUCHUM, L. A., L’homélie pseudo eusébienne...: 277.

VAN DEN EYNDE, D., Essai chronologique... P. Lombard: 192. – Les
définitions des sacrements: 232, 240, 389. – Nouvelles précisions
chronologiques... xiie siècle: 280. – L’oeuvre litt, de Geroch...: 71, 229, 556.
– William of St. Thierry and the Author of the Summa Sententiarum: 251,
280, 284.

VAN DEN EYNDE, D. i O., oraz A. Rijmersdael, Gerhochi Praepositi
Reichersbergensis Opera inedita: 558.

VERNET, F., Eucharistie du IXe á la fin du XIe siècle, DThC: 307.

VIGHETTI, O., I sacramenti della penitenza e dell,ordine ... S. Innocenzo
I: 408.

Walafryd, zobacz Strabo.

WALTER z Mauretanii, o boleści Chrystusa: 96; o trzech stopniach miłości:
177; przytacza papieża Leona: 93; dalekie źródło Lombarda (do Księgi III,
Dystynkcji 15, rozdziału 1): 92. – De sacramento coniugii, zobacz niżej,
Summa sententiarum, księga VII. – De Trinitate (PL 209,575-595), rozdział
5: 26, 37. – Epistola ad Hugonem (PL 186,1052 B – 1054 B), o wiedzy
Chrystusa: 89.

WALTER ze Świętego Wiktora: Contra quatuor labyrinthos Franciae
(wyd.: P. Glorieux, Archives d’histoire doctr. et litter. du Moyen Age
19[1953]187-334). – Księga I, rozdziały 1-2 (przeciw Księdze III Sentencji,
Dystynkcji 6-7): 49, 50, 51. – Księga II, rozdział 3 (przeciw Księdze III
Sentencji, Dystynkcji 6-7): 49. – Księga III, rozdział 1 (przeciw Księdze III
Sentencji, Dystynkcji 6-7): 49; (przeciw Księdze IV Sentencji, Dystynkcji 12,
rozdział 3): 306. – Księga IV, rozdział 13 (przeciw Księdze III Sentencji,
Dystynkcji 2, rozdział 2): 29. – Pierwsze dodatki (przeciw Księdze III
Sentencji, Dystynkcji 22, rozdział 1-3): 135, 136, 137, 139. – Dodatki
późniejsze (przeciw Księdze III Sentencji, Dystynkcji 13): 88.

WEISWEILER H., Die älteste scholastische Gesamtdarstellung der
Theologie: 172. – Maître Simon et son groupe „De sacramentis”: 240, 315,
393. – Eine neue frühe Glosse zum vierten Buch...: 429. – Sakrament als
Symbol...: 232. – Das Sakrament der Firmung...: 277. – Das Sakrament
der Letzten Ölung... Frühscholastik: 390, 391, 392. – La «Summa
sententiarum» source de Pierre Lombard: 416.

WICKI, N., Das „Prognosticon...” als Quellenwerk des Petrus Lombardus:
510.

WIGILIUSZ Z Thapse, Adversus Eutychetem (PL 62,95nn), Księga V, n. 15:
124. – Contra Felicianum Arianum de unitate Trinitatis (wśród dzieł
Augustyna, PL 42,1157nn), rozdział 11: 61; rozdział 12: 61; rozdział 14:
129, 133, 139; rozdział 16: 139.
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WILHELM z Champeaux, De sacramento altaris (PL 163,1037nn), 303; 
o wyrażeniu „Człowiek Pański”: 66; o brakach przyjętych przez Chrystusa:
104n.

WILHELM ze Św. Teodoryka, Disputatio adversus Petrum Abaelardum
(PL 180,249-282): rozdział 8: 72; rozdział 9: 305. – Epistola ad
Gaudfridum et Bernardum (list 326 w listach św. Bernarda, PL 182,531 A
– 533 A), n. 3: 306. – Tractatus de sacramento altaris (PL 180,341-366):
280.

WILMART, A,, Les ordres du Christ: 393.

WITALIS kapłan Brykseński: 506.

Wj, 1,15-21: 213; rozdziały 7-11: 325; 11,2: 211 (Glossa ordinaria); 12,13n:
281; 12,35-36: 211; 14,20-30: 281; 16,4: 280; 16,18: 301; 16,20: 281; 20,2:
208 (Glossa ordinaria); 20,2-3: 207 (Glossa ordinaria); 20,3-4: 207; 20,3-
17: 206 (Glossa ordinaria); 20,4: 207; 20,7: 208 (Glossa interlinearis); 20,8:
208, 209; 20,12: 173, 209 (Glossa ordinaria et interlinearis); 20,13: 210;
20,14: 210 (Glossa ordinaria et interlinearis); 20,14-15: 228 (Glossa
ordinaria); 20,15: 210 (Glossa interlinearis); 20,16: 212 (Glossa
interlinearis et ordinaria); 20,17: 228 (Glossa interlinearis); 21,22-23: 
445 (Augustyn); 21,23: 446; 23,26: 457; 25,10: 286; 25,31: 113 (Glossa
ordinaria); 25,37-38: 399 (Glossa ordinaria); 26,3: 189 (Glossa ordinaria);
26,20: 399 (Glossa ordinaria); rozdziały 28-29: 404; 28,38: 366 (Glossa
interlinearis); 28,41: 268; 29,24: 268; 30,30: 268; 32,31-32: 324; 34,16: 484,
486; 37,1: 286.

WURM, H., Decretales selectae... Romanorum Pontificum...: 468, 480. –
Studien ud Texte zur Decretalensammlung...: 489.

WYDAWCY  Kolegium Świętego Bonawentury, Wstęp do tomu I, s. 60*nn:
69, 109.

WYDAWCY Mauryni i pewne teksty Ambrożego: 110.

WYZNANIE Berengariusza z Tours: 305.

XIBERTA, B. M., Enchiridion de Verbo incarnato: 66, 109.

Za 14,7: 546 (Glossa interlinearis).

ZACHARIASZ, PAPIEŻ (LATA 741-752), Epistolae et Decreta (PL 89,917nn),
Epistola 6 (7) ad Bonifacium: 272; epistola 11 ad Bonifacium: 244;
nieautentyczny list (wieku XI): 495; nieautentyczne dekrety: 466, 473, 493.

ZEIMENTZ, H., Ehe nach der Lehre der Frühscholastik: 420.
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[598] IV. TEOLOGIA

Abraham, mniejszy od Melchizedecha, któremu oddał dziesięciny 34;
pierwszy miał przykazanie obrzezania 237; i służebna Sary (Ambroży) 458;
pochwała jego czystości (Augustyn) 459; łono Abrahama 236.

Adam i uformowanie Ewy z jego żebra 416; grzechem obowiązał rodzaj
ludzki (Augustyn) 81; bardziej zgrzeszył, bo obfitował we wszelkie dobro
(Pseudo-Augustyn) 338; czy poza rodzajem Adama wcielenie jest możliwe
81.

Akolita po grecku, ceroferariusz po łacinie 399; święcenie jego ustanowił
Kościół 399, 405.

Aleksy św. opuścił oblubienicę 425.

Aniołowie umocnieni w łasce nie mogą grzeszyć 83; bardzo obficie
posiadają dary Ducha (Ambroży) 190; co poznają 91; są naszymi bliskimi
170; za to są miłowani 169n; wysłannicy Boga 528; ofiarują Bogu nasze
modlitwy i śluby 527, 528; nie są obecni, gdy Eucharystię odprawia
świętokupca lub błędnowierca 313; posługa ich na sądzie 540n.

Apostolski, to jest Papież, jako wikariusz i następca Piotra 404.

Apostołowie święcili biskupów, kapłanów i diakonów 405; z Chrystusem
sądzić będą pokolenia Izraela 538.

Archiwa Stolicy Apostolskiej 504.

Arcybiskup władcą biskupów (Izydor) 406.

Arcykapłan władca kapłanów (Izydor) 406; Najwyższy Arcykapłan,
wikariusz i następca Piotra 404; arcykapłani pełnią obowiązki Apostołów
404.

Arka Pańska typem Kościoła 286.

Balsam w poświęceniu krzyżma 390.

Bałwochwalstwo i szkodliwy zabobon to nierząd (Augustyn) 487.

Bezgrzeszność Chrystusa 82n.

Bicze zdarzają się na pięć sposobów (pseudo-Beda) 326.



Bierzmowanie 276-279; czy godniejsze od chrztu i w jaki sposób 278n;
forma 276; szafarz 277; moc tego sakramentu 278; czy może być
powtarzany 279.
Biskup pierwszy w święceniach Kościoła 403; miano godności i urzędu
406; znaczy: nadzorca (Izydor) 406; posługuje się kluczami w Kościele 348,
349; szafarz Bierzmowania 277; doradca przed pojednaniem pokutującego
378; biskupstwo święceniem czteroczęściowym 406; to rozróżnienie
wprowadzone przez pogan (Izydor) 407; biskupstwo przeszkodą mał-
żeńską 476.
Blacha złota na czole kapłana Starego Przymierza 366.
Bliźni, kto 170n; w jaki sposób nazywany 171; każdy człowiek (Augustyn)
164; człowiek, anioł, Chrystus 170; kto wobec innych był miłosierny, albo
kto wymaga obowiązku miłosierdzia (Augustyn) 170; nie może być
miłowany bez Boga (Augustyn) 167; ma być miłowany w dobru i dla Boga
164; Czy ma być miłowany cały bliźni, to jest dusza i ciało 168; czy wszyscy
ludzie jednakowo mają być miłowani 172nn.
Błąd i niewiedza 217n; właściwością błędu potwierdzić fałsz jako prawdę
(Augustyn) 218; błędy niektórych o prawdziwej pokucie 324n; cztery błędy
w zgodzie małżeńskiej 437n; które wykluczają zgodę 438, 473n; które nie
438n; niweczące zgodę małżeńską 438; błąd dotyczący Lei 438.
Błędnowiercy czym są 314; głowę mają zranioną (Innocenty I) 408; 
w Kościele ich nie ma (Cyprian) 409; świadectwa, że nie mogą ważnie
udzielać sakramentów 409n; powagi, że mogą 410nn; ich chrzest 268n; kto
odchodzi z Kościoła nie traci prawa udzielania chrztu (Augustyn) 410n;
odcięci od Kościoła, złorzeczą w swych błogosławieństwach (Gracjan) 369;
czy sprawują Eucharystię 311-314, 412; czy mogą udzielać wyższych
święceń 408-413; niektórzy z nich dopuszczają jedyną pokutę (pseudo-
Augustyn) 322; cóżby im pomogło cierpieć dla Chrystusa (Augustyn) 333.
Błędnowierstwo pierwsze uczniów, którzy odeszli (Augustyn) 290n; 
o obecności Chrystusa w Eucharystii 290nn; błędnowierstwo nie ma
Kluczy, ani prawdziwych kapłanów (Ambroży) 356; błędnowierstwo
przeszkodą małżeństwa chrześcijańskiego (Ambroży) 484.
Błogosławieństwo kapłana jest ważne, ponieważ spełnia postać Chrystusa
368; należy do ozdoby i uroczystości małżeństwa 433; błogosławieństwo
dobrego chrześcijanina 368.
Błogosławiony, kto naprawdę (Augustyn) 550n; błogosławieni w chwale
nie będą mieli w sobie żadnej pozostałości złej woli (Fulgencjusz) 554;
wiary i nadziei nie mają, lecz wierzą i ufają 160n; widzą światłość Bożą,
skąd mogą też widzieć wszystko inne 559; czy widzą złych w piekle i ich
męki 557nn.
Bogacz umarły, jego dusza trzymana w ogniu (Julian z Toledo) 521; przed
sądem (Augustyn) 556; bogactwa powodują pewne uczucie cielesne 382.
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Bojaźń i boleść Chrystusa w męce (Augustyn, Ambroży) 96n; zdanie
Hilarego 110n; bojaźń czysta w Chrystusie 197n.

Bojaźń Pańska 191-198; Beda wyróżnia dwie bojaźnie, służebną i przy-
jazną 191; Augustyn i Kasjodor cztery: ziemską czyli ludzką, służebną,
początkową, czystą 192n; w rzeczywistości nie są sobie przeciwne 193; tym
bojaźniom sprzeciwia się bojaźń kary ludzkiej, czyli naturalna, będąca
skutkiem grzechu 104, 193, 198; ta nie wystarcza do czynienia dobra 206;
bojaźń kary jakim sposobem w Chrystusie 198. – Służebna początkiem
mądrości (Beda) 191; na jakiej zasadzie 197; nie pozostaje, gdy przyjdzie
miłość 194-196; nie było jej w Chrystusie 198. – Początkowa, nie całkiem
służebna i nie całkiem czysta, ponieważ nie bez lęku 194; jest początkiem
mądrości 197; nie było jej w Chrystusie 198; – Czysta albo synowska czyli
przyjazna 191, 193, 195; przygotowuje miejsce miłości 195, a wtedy jest wy-
pędzana na zewnątrz 194, 196; powoduje bezpieczeństwo w duchu 192, 196;
ponieważ ile miłujemy, tyle mniej się lękamy 196; rzeczywiście pozostaje na
wiek wieków 191, bo inny użytek, czyli obowiązek, będzie miała w przy-
szłości 192; sprawi, że Boga będziemy czcili; była w Chrystusie 192, 197.

Bożek jest niczym w świecie (Orygenes, Augustyn) 207n.

Bóg, który nie ma żadnych przypadłości (Ambroży) 79; w nim nie może
być stworzenia (Ambroży) 79; w swej doskonałości wie wszystko
(Augustyn) 528; zna miary wszystkich rzeczy, także mąk (Hieronim) 327;
badacz nie tylko czasu lecz i serca 377; świadek sumienia 227; będzie sądził,
lecz nie ukaże się na sądzie ostatecznym 543n; zawsze sądzi zgodnie 
z prawdą 361. – Miłość Boża, istota Boża 184; przewyższa wszelkie ludzkie
pojęcie 185; miłuje wszystko, co uczynił 185; miłość co do istoty i co do
skutków 186; niektóre dzieła należą do miłosierdzia, inne do jego dobroci
534n; łagodność w każdym jego dziele 537; wszystkie drogi jego zmiło-
waniem i prawdą 535nn. – Wszystkie stworzenia swoje miłuje 185; w nas
kocha to, co sam uczynił, nienawidzi to, co myśmy uczynili (Augustyn) 185;
duszę wewnętrznie oczyszcza i rozwiązuje powinność wiecznej śmierci 363;
łaskawość dla ludzi (Złotousty) 323; wobec grzeszników (Kasjodor) 343;
nigdy nie odtrąca pokutującego (Złotousty) 323; człowieka oczyszcza
wewnętrznie i wyzwala 358n, 360; tu okazuje miłosierdzie, tam surowość
382n; mocy swej nie skrępował sakramentami 235, 258; najwyższe dobro,
szczęście i życie wszystkich w chwale 549. – Boga należy miłować, jak 165n;
w nim samym i bardziej niż każdego człowieka (Augustyn) 164, 172; więcej
niż nas 170; nie może być miłowany bez bliźniego (Augustyn) 167, – Znać
Boga, co to jest i w jaki sposób (Augustyn) 152; czy poznanie Boga w niebie
różni się w samych świętych (Augustyn) 551. – Cudowny i niewypo-
wiedziany artysta (Augustyn) 518; sprawca małżeństw chrześcijańskich
(Ambrozjaster) 489.

Ból jakim sposobem jest odczuwany 93; ból więzów cielesnych nie jest 
z natury, lecz za karę (Augustyn) 94; ból ciała nie może istnieć bez duszy
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(Augustyn) 96; ból (skrucha) i prawdziwa pokuta 320; miara bólu więcej
znaczy w pokucie niż czas 376; ból wewnętrzny wystarczy niekiedy za karę
grzechu, jak widać u łotra 375. – Ból Chrystusa niejasno omawia Hilary
100nn.

Bóstwo nie może być oglądane bez radości 542; jak jego pełnia mieszka 
w Chrystusie 84; czy oddzielone zostało od ciała przez śmierć Chrystusa
130nn.

Brak jakby wrósł w naturę (Augustyn) 104.

Braki ludzkie, które przyjął Chrystus 92-103; przyjął te, które mu przyjąć
wypadało, a nam było potrzeba 95; wolą zmiłowania 93, 95; albo dla
okazania prawdziwego człowieczeństwa, albo dla spełnienia swego dzieła
95; boleści odczuwał i lękał się ich 96, 97; prostuje się błąd niektórych 
w tej dziedzinie 96-100.

Bramne, żony dwóch braci 500.

Bratowa, żona brata 500.

Budowa ze złota, srebra, drogich kamieni, co to jest 382.

Być z kogoś, jak się pojmuje (Ambroży) 40.

Cały, a nie całe, Chrystus 138n; „cały” wyraża osobę (hipostazę), „całe”
naturę (Damascen) 139.
Cel przykazania, miłość Boga i bliźniego (Augustyn) 163.
Cena naszego pojednania Chrystus 128.
Chleb i wino nad inne pokarmy utrzymują i weselą człowieka 285;
Melchizedech ofiarował Abrahamowi 281; stanowią materię Eucharystii
281; ich postać sakramentem 284, 285; znak rzeczy świętej, jedności
Kościoła 284 i pokoju 285.
Chorzy umysłowo nie mogą zawrzeć małżeństwa 465; jednak obłęd nie
rozwiązuje małżeństwa już zawartego 465n.
Chrystus, imię osoby (Damascen) 62; Syn Boży z nazwy i własności
(Hilary) 76; przeznaczony 74; poglądy 60, 65; z łaski i natury, a nie przez
przysposobienie 74nn; nie jeden z wielu synów (Ambroży) 79; jeden jest,
Bóg i człowiek (Damascen) 70; jedna osoba, Bóg i człowiek 51 (Augustyn),
63 (Augustyn), 291; jedna osoba, dwie substancje 28 (pseudo-Hieronim),
63 (Augustyn); ten sam Syn Boży i syn człowieczy 25, 39 (Augustyn), 51;
doskonały Bóg, doskonały człowiek 29 (Damascen), 31 (Leon Wielki); jest
wszystkim, co jest Boga (Orygenes) 534; miał wszelką władzę 115; jak
olbrzym (Ambroży) 135; młody człowiek, wieczny Bóg (Augustyn) 80;
człowiek prawdziwy i pełny (Fulgencjusz) 58; nie nazywa się człowiekiem
ubóstwionym 65, ani człowiekiem Pańskim 65n; nie całość z części 62
(Damascen), 63b; niepodzielony (Ambroży) 87; lecz jedna osoba w dwóch
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naturach (Damascen) 53n; zagadnienie, czy osoba prosta stała się złożona
(drugi pogląd) 52nn; czy osoba jako człowiek 72nn. – Człowiekiem się stał
40; czy zaczął, czy zawsze był 80; narodził się z Ducha Świętego z Maryi
Dziewicy 38n, 51 (Augustyn); z nasienia Dawida 41; nie jest synem Ducha
39; jako człowiek stworzenie 79; doskonały mężczyzna w łonie Dziewicy
85; jakim sposobem zwany uczyniony, jakim sposobem zrodzony 40n, 78n,
uczłowieczony 64 (Kasjodor); jakim sposobem dwakroć narodzony 67n;
Chłopiec ten stworzył gwiazdy 80. – Co przyjął ze stanów człowieka 105;
przyjął duszę rozumną i pojętną (Ambroży) 87; które braki człowieka
przyjął 92-103; z naszego wziął, by ze swego dał 93; wolą zmiłowania
przyjął nasze braki 95; lecz mądrość i łaskę miał od samego poczęcia 84n;
jak postępowało jego ludzkie pojmowanie 88n; czy mógł rosnąć w wieku,
mądrości, i łasce 84-89; jego wiedza i mądrość czy równa z Bogiem 89nn;
miał dwojaką mądrość (Ambroży) 86n; nie miał niewiedzy 94; jego bez-
grzeszność 82n, 105; nie miał mocy bez miary 91; ból i mękę prawdziwie
odczuwał 96n, gdyż był cierpiętliwy według swojej ludzkiej natury 135;
zobacz także: Cierpiętliwość. – Głowa, w której pełnia łaski 84, już od
Wcielenia; miłość miał tak wielką, od której większa być nie może 162; nie
miał cnoty wiary i nadziei, lecz wiedzę, chociaż wierzył i ufał 160n; tak że
modlił się o zmartwychwstanie 161; wiedzę i mądrość posiadał w pełni
200; dary Ducha  Świętego miał bez miary 90, 191n; cnoty kardynalne były
w nim jak najpełniej 188; i czysta bojaźń, którą przede wszystkim Boga się
lękał 197; jaką miał bojaźń kary 98nn, 106-109, 198; dlaczego modlił się 
w męce 109; jakim sposobem opuszczony na krzyżu 131. – Samarytanin 
i lekarz 23, całego człowieka uzdrowił w szabat 334 (pseudo-Augustyn);
otwarcie jego boku ukazuje Chrzest i Eucharystię 281; Chrystus jest tym,
kto chrzci 264; ponieważ zachował sobie moc zarówno Chrztu jak Pokuty
265, 266n, 357n; niewidzialny kapłan w Eucharystii 282, 296; cały pod obu
postaciami 292, 296, 300; tam jest źródłem i pochodzeniem całej łaski 280;
źródłem życia 133 (Wigiliusz); kapłan i sędzia, odpuszcza grzechy 359
(Ambroży); i w Kanie Galilejskiej cudem poparł zaślubiny 419; ukazał 
w sobie wszystkie święcenia 393n; ostiariusza 396; lektora 397; egzorcysty
398; akolity 399, subdiakona 400; diakona 402n; kapłana na ołtarzu krzyża
404. – Zwyciężył, dlatego otworzył dostęp do chwały 116; i króluje z Ojcem
540 (Grzegorz), wyniesiony dla swego poniżenia 112; będzie sądził żywych
i umarłych 515n, ponieważ jest synem człowieczym 543, 544 (Augustyn);
a mianowicie w postaci sługi 542, 543n; straszliwy dla niezbożnych 
i łagodny dla sprawiedliwych 544.
Chrystusa przywdziejmy, dla uświęcenia życia 254; ponieważ mamy
wiedzę i mądrość o tym, który jest Bogiem i człowiekiem 200.
Chrzest arian uznaje się, święceń nie (Innocenty I) 408, ich duchownych
nie należy przyjmować jako wyświęconych 408.
Chrzest Chrystusowy 240-276, pierwszy sakrament nowej łaski 240;
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pierwsza deska po rozbiciu okrętu 316; sakrament powszechniejszy 
i doskonalszy od obrzezania 238; przyczyna 251. – Co to jest 243; kiedy
ustanowiony 247 (poglądy), 248 (Lombard); dlaczego 251; dlaczego w wo-
dzie 248; oznaczony w wodzie z boku Chrystusowego 249; polega na
słowie i tworzywie 243; forma przed męką Chrystusa 247n; forma czyli
słowo obecnie 244, 245n, 269; forma bezpieczniejsza 247, co, jeśli źle
wypowiedziana 272; nie powtarza się 264n, 269; władza chrztu zastrzeżona
przez Chrystusa sobie 265n. – Szafarze 268; chrzest darem Boga, a nie
szafarza 264nn, 268; Trójca chrzci człowieka wewnętrznie 248; dlaczego
jednakowo udzielany przez dobrego i złego 263n; ważnie chrzczą
błędnowiercy i odszczepieńcy (Augustyn) 263n; Arianie 408; dlatego nie
muszą być ponownie chrzczeni, którzy od błędnowierców powracają do
Kościoła 410n; lecz ich chrzest nie będzie miał zbawienia (Fulgencjusz)
264; wiernym świeckim dozwala się w konieczności 268, 504. – Czas,
mianowicie należy udzielać w sobotę Wielkanocy, albo Zielonych Świąt
273n. – Skutek, czyli rzecz: czystość wewnętrzna 251; i uświęcenie 257;
usuwa grzechy, udziela łaski i daje, albo umacnia cnoty 238; czyni wiernym
(Augustyn) 259; ponieważ ochrzczeni umierają starości grzechu 154; stają
się synami Ojca Boga oraz Kościoła Matki (Augustyn) 39; jaki skutek 
w niemowlętach 262; w już usprawiedliwionych 260. – Chrzest pragnienia
255n, 257n; chrzest krwi 255, 257; dla zabawy 272n; chrzest w łonie
niemożliwy 270n.
Chrzest Janowy 240-243; w samej wodzie 240, i w imieniu mającego
przyjść (Hieronim) 242; na pokutę, nie na odpuszczenie 241, przygotował
na chrzest Chrystusowy 240, 241; w pewien sposób sakrament 241n;
ochrzczeni przez Jana, potem znowu chrzczeni chrztem Chrystusowym
242.
Chwała niebiańska, stopnie i różność światłości 548n; nie zmniejsza się na
widok kary niezbożnych 559.
Ciało Chrystusa jest tej samej natury, co wszystkich ludzi (Fulgencjusz) 33;
bez wady, albo grzechu, poczęte i zrodzone 33; podlegające grzechowi 
w Maryi przed zjednoczeniem ze Słowem 34; jednocześnie poczęte z krwi
Dziewicy (Damascen) 33, oczyszczone 32n i przyjęte oraz uświęcone 30,
33, 36; stąd Słowo przyszło do ciała niepokalanego 36, wyjątkowej
wzniosłości 34; które nie pożądało wbrew duchowi, albo wbrew Bogu 106.
Moc odrodzenia przyniosło wodom w swoim chrzcie 248. Wielbione jest
w jednej osobie Słowa (Damascen) 70; nie oddzielone od Bóstwa w śmierci
Chrystusa 130-134. – Ile dni formowane 36n; przyjęte za pośrednictwem
duszy 29; uwielbione za upokorzenie i mękę 112; jakie ciało dał Chrystus
na Ostatniej Wieczerzy, jakie teraz 303; nieśmiertelne i niecierpiętliwe 304,
305; niepodzielone na części 291; na każdym ołtarzu i gdziekolwiek
sprawuje się 292, słowem niebiańskim sprawowane z substancji chleba
296n; przyjmowane przez dobrych i złych 288.
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Ciało i Krew Chrystusa, rzecz zawarta i oznaczona w Eucharystii 284; czyli
sakrament i rzecz 285; niewidzialnie 292; niewidzialne, zrozumiałe,
duchowe 293; ciało ofiarowane za zbawienie ciała, krew za duszę naszą
(pseudo-Ambroży) 300; wewnętrznego człowieka krzepi i odżywia 285.
Ciało ludzkie należy kochać 168; trudne i ciężkie jest kierowanie nim 553;
lecz co tu dla duszy było ciężarem, po zmartwychwstaniu będzie dla niej
chwałą(Augustyn) 553; co powstanie na sąd (Augustyn) 517, 518n;  w jakim
wieku i wzroście, 516, 518n; nie zwierzęce lecz duchowe (Augustyn) 553;
u świętych bez braków 518; lecz będą różnić się światłością 548n; tak jak i źli
będą różnie karane w piekle 548.
Ciało mistyczne Chrystusa, rzecz a nie sakrament w Eucharystii 285.
Ciało pożąda, bo dusza cieleśnie pożąda (Augustyn) 106, 166; ciała
wszystkich zmartwychwstaną (Augustyn) 510.
Ciemności wewnętrzne i plamy grzesznika w tym życiu 357, 364, 555; od
których jeżeli się nie uwolni, zostanie wrzucony w przyszłym życiu w ciem-
ności zewnętrzne 357; dlaczego tak się nazywają 555; czym są 555, 556.
Cierpiętliwość i Męka Chrystusa 92-105, 111-118; kapłan, żertwa i cena
pojednania 128, Chrystus prawdziwie cierpiał, nie pozornie (Pelagiusz) 44,
97; ponieważ dobrowolnie przyjął cierpiętliwość 103n, i nie bał się cierpieć
(Augustyn) 99; jako człowiek niepokoił się, płakał, był krzyżowany
(Ambroży) 97; jako człowiek miał smutek z miłości do mnie (Ambroży) 97;
moditwa jego w konaniu raczej za nas (Hilary) 110n; czy wtedy zwątpił
110; trzeba rozróżnić mękę od cierpienia wstępnego 98n; w męce uosabiał
Kościół (Augustyn) 98; ducha oddał, a nie stracił (Ambroży) 134; nie był
zamknięty w otchłani (Ambroży); czy był człowiekiem przez trzy dni śmierci
135n; Chrystus zasłużył sobie chwałę niecierpiętliwości i nieśmiertelności
112; mógł jednak to osiągnąć bez zasługi męki, bo przez mękę niczego
sobie nie zasłużył, czego przedtem nie zasłużył sobie przez cnoty 116; jego
męka i śmierć są dla nas formą cnoty i przyczyną uwolnienia 116; W jakim
wieku Chrystus umarł 517.
Cierpliwość Boga wobec grzeszników (Augustyn) 323; cierpliwość
górowała w Hiobie 203.
Cnota, każda ma początek i wzrost i doskonałość 183; każda doznaje
szkody przez jedną wadę (pseudo-Augustyn) 338; są połączone i równe, 
w kimkolwiek są (Augustyn) 202, 203; kto ma jedną, ma wszystkie
(Augustyn) 204; jakim sposobem można mówić, że są bardziej lub mniej
posiadane (Augustyn) 204n.
Cnoty kardynalne 187-189; dlaczego tak się nazywają 188; ich pożytek
czyli cel 188n; czy i jak są posiadane w przyszłym życiu 189; cnoty te były 
i są w Chrystusie 188.
Cnoty teologiczne, jak krótko po Lombardzie są nazywane, 141-184;
zobacz: Wiara, Nadzieja, Miłość.
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Coś, czy Chrystus jako człowiek był „czymś” 72 nn.
Cudzołożnik, każdy gorętszy miłośnik żony (Sekstus Pitagorejczyk) 447.
Cudzołóstwo, co to jest 483, 500; zbrodnia (Augustyn) 452; wielkie zło
481n; nie niweczy małżeństwa, lecz wiarę 443n, 469; czy wolno cudzo-
łożnym potem zawrzeć małżeństwo ze sobą 429, 471n; cudzołożny nie
może oddalić cudzołożnej i na odwrót 468n; cudzołożnym nakłada się karę
niezawierania małżeństwa 429; czy wolno mężowi zabić żonę cudzołożną
477. Cudzołóstwo duchowe tych, które związane są ślubem wstrzemię-
źliwości 480n.
Cyprian św. nie chciał uznać chrztu udzielonego przez błędnowierców 
i odszczepieńców 369n.
Cyrografy wszystkich win, zgładzone krwią Chrystusa (Augustyn) 119.
Czary tamujące spółkowanie 465.
Czas łaski i pełni, od przyjścia Zbawiciela 24; czasy do przestrzegania przy
chrzcie 273n; kiedy nie należy błogosławić małżeństw 456.
Cząstki, czyli okruchy Eucharystii, co oznaczają (pseudo-Sergiusz) 307.
Cześć, miłość zmieszana z poddaniem 192; w Chrystusie 192, 197.
Człowieczeństwo oznacza czasem jedną naturę wszystkich ludzi 28; ściśle
należy je pojmować jako duszę i ciało 27n, czyli całą naturę ludzką 29, 47;
a nie tylko jakąś właściwość 28; Chrystus przyjął je całe, aby całe wyleczyć
i uświęcić 27; wielbione jest dlatego, że zjednoczone z Bóstwem 68-71.
Człowiek Chrystus Jezus, jak się to pojmuje 48n; człowiek zaczął być
Bogiem w osobie Słowa (Hugo) 50n; Chrystus nie powinien być zwany
człowiekiem Ubóstwionym, albo człowiekiem Pańskim 65n; człowiek
przyjęty nie może być równany z substancją Bożą (Kasjan) 90; dlaczego
człowiek nazywany jest Bogiem i wzajemnie 136.
Człowiek składa się z duszy i ciała 28 (Damascen), 169 (Augustyn); tę samą
naturę mają wszyscy (Damascen) 28; imieniem i obrazem króla odznaczony
24; śmiertelność, czyli zdolność umierania miał także przed grzechem 103;
obecnie brak naturalny 104; cztery stany człowieka 105; człowieka napra-
wia łaska Pośrednika 23; uleczony przez Samarytanina 231; dzięki łasce
staje się Chrześcijaninem (Augustyn) 52; nowym człowiekiem przez chrzest
251; czy jeden drugiego przewyższa w cnotach 203n; jak staje się mądry
201; każdy człowiek naszym bliźnim 170; czy wszscy równo mają być
miłowani 172nn; czy wszyscy chcą być szczęśliwi 549n.
Czwórca w Bogu wykluczona, ponieważ jeden jest Chrystus (Augustyn)
51.
Czyny dobre, tylko wykonane z miłości Boga (Augustyn) 143n; jak działa
w nich Bóg i my 267; trzy: post, jałmużna, modlitwy, czuwają przeciw
grzechowi (Augustyn) 341; umarłych grzebać i groby budować (Augustyn)
525; wykonane bez miłości, na co się przydadzą 332n; wykonane przed
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grzechem, przez pokutę odżywają i są nagradzane 319, 332; czyny dobre 
i grzechy nie mogą powstawać jednocześnie 332; czyny dobre i złe
przywołane będą na sądzie (Augustyn) 513; dobre grzesznikowi w niczym
nie pomogą, tylko do łagodniejszej kary 333n; czyny martwe, które to 442.
Czyny zewnętrzne i stopnie cnót 204; czyny wewnętrzne i równość cnót
teologicznych 158.
Czystość bezżennych lepsza niż małżeństw (Augustyn) 460.
Czyściec 371-374; 379-383; 523-525; 526n; ogień chociaż nie wieczny,
przedziwnym sposobem ciężki (pseudo-Augustyn) 373. 380 (Augustyn);
nim ma być czyszczony, kto odwlókł nawrócenie 373; jak długo trwa
oczyszczenie (Augustyn) 380; nim gładzone są winy powszednie prędzej
czy później 380; jakimi pomocami wspierani są zmarli 523nn.

Dary Ducha Świętego 190-201; są cnotami (Ambroży) 190; bez miary miał
je Chrystus 90; jego mądrość i umiejętność 198-200; u aniołów najobficiej
190; nie zanikną w życiu przyszłym 190.

Dawid lekkomyślnie przysiągł, lecz z pobożności nie wypełnił 226; wiele
razy pokutował 324; pokora w nim górowała 203; dlaczego mówi się, że
Chrystus uczyniony z jego nasienia 41.

Dekalog 206, 228; jako harfa o dziesięciu strunach (Augustyn) 206.

Demony mają ciała powietrzne (Augustyn) 520; czy po sądzie będą
przełożeni ludziom dla męczarni 541n; czy przysięga złożona na demony
ma być przyjęta 224.

Denar robotników, jako życie wieczne 548.

Deska ratunku pierwsza, chrzest, druga, pokuta (Hieronim) 315n.

Deszcz, symbol miłosierdzia Bożego 328.

Diabeł, w jaki sposób Chrystus nas od niego odkupił 118nn; zwyciężony
sprawiedliwością, a nie potęgą Chrystusa 125nn; nigdy nie zasłużył mieć
władzę nad człowiekiem 127; wytchnięty na chrzcie 276; niech zastanie
ciebie zajętego (Hieronim) 235.

Diakon 401nn; zwany lewitą 401; szaty 402; apostolskie pochodzenie
święceń 402; kiedy może chrzcić (Izydor) 268; siedmiu diakonów w każ-
dym kościele macierzystym 402; diakonat przeszkodą małżeńską 475 n.

Dobra nasze pochodzą z miłości Bożej 186; dobra ojczyzny były w Chry-
stusie 161; dobra przyszłe przedmiotem nadziei 160; dobra małżeństwa
nie w każdym małżeństwie 443n.

Dobroć Boga nigdy nie odrzuca pokuty, nawet krótki czas odprawianej
(Złotousty) 323; dobroć jako cześć Boga 69, 199; ukazuje się w jego
dziełach 534n.
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Doktorzy różnie myślą o wymaganiach do odpuszczenia grzechów 342; 
o wyświęconych przez błędnowierców 408.
Dolina Jozafata jako miejsce sądu 545.
Dorosły, władca swej woli (Augustyn?) 253, 328; dorośli niech żałują
dawnego życia zanim przystąpią do sakramentu wiernych, czyli chrztu
(pseudo-Augustyn) 253, ponieważ bez wiary i pokuty nie otrzymają łaski
odpuszczenia (Lombard) 253; jeżeli już mają wiarę i miłość, co im daje
chrzest 260; w chrzcie otrzymują łaskę działającą i współdziałającą 262;
przyjmują rzecz i sakrament  252; udział wiary w ich usprawiedliwieniu 257;
jeżeli umierają z pragnieniem chrztu, czy jest ważne 257n; w zmartwych-
wstaniu wszyscy powstaną w tym samym wieku 512, 518, jednak o różnym
wzroście 518.
Doskonali nie myślą podobać się światu 382, ponieważ budują ze złota,
srebra, drogich kamieni 382; do doskonałych należy miłować nieprzyjaciół
i dobrze im czynić 178n; im nie wypada kłamać (Augustyn) 213; dosko-
nałość miłości osiąga się w drugim życiu 166.
Drewno, siano, słoma oznaczają rzeczy światowe 382; co to znaczy budować
z takich (Augustyn) 380, 381.
Drogi Pańskie wszystkie miłosierdzie i prawda 530-537; miłosierdzie i praw-
da (Augustyn) 530; miłosierdzie i dobroć (Kasjodor) 530, 531n; jako dwa
przyjścia Chrystusa Pana (Augustyn) 535; jako drogi, którymi wstępujemy
do Pana (Augustyn) 535.
Duch ludzki zawsze siebie jest świadomy, pojmuje, miłuje (Augustyn) 165.
Duch Święty, miłość i dar Ojca i Syna 38, 148, umiłowanie 163, pochodzi
ze źródła życia (Ambroży) 190, bo sam jest miłością i wspólnotą Ojca i Syna
209; zawsze obecny w Panu, pozostaje w świętych, aby mogli mieć życie 
i cnoty (pseudo-Beda) 181; Dar Boga 39, darami swymi weseli miasto Boże
(Ambroży) 190. – Sprawca wcielenia pańskiego (Ambroży) 40; uczynił
Chrystusa, na ile jest człowiekiem (Augustyn) 40; jednak nie jest ojcem
Chrystusa 38n; bo działanie było całej Trójcy 26, 38n; oczyścił i przygoto-
wał ciało Dziewicy 32; oczyszczając Maryję i przygotowując moc przyjęcia
i zrodzenia Bóstwa Słowa (Damascen) 32; tak iż Dziewica wyjątkową łaską
została uprzedzona i napełniona 34, nowym sposobem rodzenia
(Fulgencjusz) 33, poczęła wiarą z Ducha Świętego 37-40, 51, 82. – Chry-
stusowi dany nie według miary 84; nad innych miał Ducha Bożego 90, bo
Duch na niego zstąpił i pozostał 181; dary Ducha Świętego miał bez miary
90, i pełnię charyzmatów 113, mądrości i rozumu 87; Duch, znakiem
szczególnym uznania Syna Bożego (Beda) 181; dlaczego nie został
wcielony 25. – Dwakroć dany Kościołowi, raz z ziemi, raz z nieba 164; nie
jest posyłany w ciele 25; jego dary 190-201; udziela łaski chrztu (pseudo-
Izydor) 265, dlatego odrodzeni jesteśmy z wody i Ducha Świętego 239,
246, 247, 257; nie był dany w chrzcie Janowym 240, 242; otrzymywany na
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umocnienie w Bierzmowaniu 278; jak jego działanie różni się w tych
sakramentach (Raban) 279; bierzmuje się krzyżmem 276, bo głównie 
w nim dawany jest Pocieszyciel 390; przez Ducha konsekrowane jest ciało
i krew Chrystusa (Paschazjusz) 295, który tam działa niewidzialnie
(Augustyn) 297; gdzie nie ma Ducha nie może być ofiary (Cyprian) 409; 
W Duchu Świętym dokonuje się przebaczenie grzechów (Augustyn) 209,
359, 360; siedem Święceń z powodu siedmiorakiej łaski Ducha 394; nie
jest udzielany święconym przez błędnowierców 408, 409 (Cyprian);
wewnętrzne namaszczenie chorych 391; małżeństwo obrazuje jedność
Chrystusa i Kościoła, która jest w miłości 421, 440, 449; obecności Ducha
Świętego nie ma w objęciach małżeńskich 455n.

Duch w człowieku, jako wyższa część duszy 30; stąd środkiem we
Wcieleniu 30; duch rozumu i mądrości darami Ducha 201; co robią 
w człowieku 201; część ich w duszy Chrystusa 87n.

Duchowni, (clerici) czyli wylosowani (sortiti) 395n.

Dusza Chrystusa godniejsza od wszystkich stworzeń 90; w niczym nie
równa się Stwórcy (Walter) 89; rozumna i pojętna (Ambroży) 87; mądra
darmową mądrością 87, 89; wolna od pożądliwości cielesnej 106; kiedy
wlana 36n; środek jedności we wcieleniu 29, 130; cierpiętliwa, lecz przez
zasługę pokory stała się niecierpiętliwa 112; była pełna boleści (Augustyn)
96; gdy wyszła, ciało Chrystusa było martwe 134; nie została złożona 
w śmierci 132; czy szczęśliwa po śmierci 113n.

Dusza życiem ciała, Bóg życiem duszy 343n; jak różni się od ducha 30;
kiedy dana jest ciału i człowiek zaczyna żyć w łonie 446 (Ambrozjaster),
522 (Augustyn); ma podobieństwo do ciała (Augustyn) 521; używa ciała
jako narzędzia 93; dusza zmazana grzechem 364; jest osobą gdy istnieje
sama w sobie 48; dusza odłączona nierówna aniołom w poznaniu Boga
(Augustyn) 553; jej mieszkanie po śmierci a przed zmartwychwstaniem
(Augustyn) 523; czuje co zachowano jej na sąd ogólny (Kasjan) 521, nadal
ma pragnienie rządzenia ciałem, co przeszkadza w pełnym poznaniu Boga
(Augustyn) 553; czy dusza potępiona płonie ogniem materialnym (Julian)
520n; czy wie co tu się dzieje (Augustyn) 556, po zmartwychwstaniu ciała
będzie miała doskonały sposób swej natury (Augustyn) 553.

Dwużeństwo w Starym Przymierzu 461.

Działanie, którym dobrze używamy rzeczy, przypisuje się umiejętności
(Augustyn) 199; różni się od kontemplacji (Augustyn) 199.

Dziedziczenie rzeczy aż do siódmego stopnia (pseudo-Grzegorz) 496.

Dzieła Boże, w jaki sposób jedne zwane są dziełami miłosierdzia, drugie
dziełami sprawiedliwości 533n.

Dzieło sprawiedliwości i dzieło miłosierdzia ze strony kapłana w sakra-
mencie pokuty 362.
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Dzień Pański, jako przyjście Chrystusa na sąd 512; dlaczego zwie się wielki
546; będzie ciągle po sądzie 546; ponieważ Bóg będzie wieczną światłością
dla swoich (Hieronim) 547; słońce i księżyc będą stały w swoim układzie
(Izydor) 547.

Dziesięcina Lewiego w Abrahamie, ale nie Chrystusa 34n.

Dziewice chrześcijańskie, czego się od nich wymaga (Augustyn) 479n.

Dziewictwo Maryi, Syn je zachował 42; Maryja i Józef 439n; Jana i czystość
Abrahama (Augustyn) 459; dziewictwo chrześcijańskie, wzniosłość
(Augustyn) 479; dwojakie: duszy i ciała (Ambroży) 461n.

Egzorcyzm przed chrztem, co to jest 275n; egzorcysta 398.

Eucharystia 280-315; Eucharystia po grecku, po łacinie Dobra Łaska 280,
312; wybitniejsza wśród sakramentów Nowego Prawa 283; tajemnica 312;
tajemnica wiary 292, 297, 310; tajemnica jedności i pokoju 284, 285, 286;
węzeł jedności Kościoła 285; lekarstwo 310, 349; chleb anielski 280;
sakrament zbawienia 310; manna niebiańska przedobrażona już w Starym
Przymierzu 280; pożywienie na drogę (wiatyk) 281; środek leczniczy 349.
– Ustanowienie 281n; na pamiątkę męki 307; jako tajemnica jedności 285;
na wzrost miłości 310; na lek niemocy 310; i pokrzepienie duchowe 280.
– Sakrament, bo co innego się widzi, a co innego pojmuje (Augustyn) 306;
materia i forma 282; dlaczego pod inną postacią 299n; dlaczego pod
dwiema postaciami 300n; materia, chleb z pszenicy i wino 302n; forma,
słowa Chrystusa 282; w słowie Stwórcy i mocy Ducha Świętego (Alger 
z Liege pod imieniem Augustyna) 311; o sposobie przemiany 290nn,
296nn; co sakramentem a co (podwójną) rzeczą 284; tylko sakrament,
sakrament i rzecz, oraz tylko rzecz 285; czy właściwie nazywana ofiarą albo
wyniszczeniem 308n; ofiara (sacrificium) jako święty czyn (sacrum factum)
(pseudo-Grzegorz, czyli Izydor) 312; przypadłości gdzie zapodmiotowane
304; dwa sposoby spożywania 286n. – Moc: odpuszczenie grzechów
powszednich i doskonałość cnoty 289 (Lanfrank), 309; w chrzcie jesteśmy
oczyszczeni, przez Eucharystię w dobru doskonaleni 280; broni duszy 
i ciała (Ambrozjaster) 300; jakich warunków wymaga od sprawującego
313n; w wiernych 339; trzeba przyjmować na czczo 283; czy po spółko-
waniu 451 (Grzegorz?), 455 (Hieronim); nikt nie spożywa ciała Chrystusa,
zanim go przedtem nie uwielbi (Glosa) 71.

Eusebia, czyli dobra cześć.

Eutychianie mówią, że w Chrystusie jest jedna wola 108.

Filozofia niech milczy bo sakrament wiary wolny jest od dowodów
filozoficznych (Ambroży) 136; jak filozofowie określają mądrość (Augustyn)
198; lekarze mówią, że 46 dni doskonali się postać ludzkiego ciała 36.
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Flamines, archiflamines... stopnie kapłanów u pogan (Izydor) 407.

Forma oznacza naturę, albo naturalną pełnię (Fulgencjusz) 44; co to jest
forma (postać) Boża 44, 58 (Hilary); forma (postać) sługi, natura ludzka 
w Chrystusie 42, którą wysłużył chwałę 112; forma i intencja do zachowania
w sakramentach 273; forma (postać) chleba w Eucharystii łamana i dzielona
na części 305.

Gehenna, jezioro ognia cielesnego (Augustyn) 520.
Głos wielki na sądzie, od którego powstaną wszyscy umarli 541, czyim
głosem będzie 511; Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie naprzeciw jemu 511.
Głód i pragnienie u Chrystusa 93.
Godność albo urząd w Kościele 368, 405n.
Grabież zakazana siódmym przykazaniem, czwartym na drugiej tablicy 210.
Grzech powszedni możemy wyznać bliźniemu (Beda) 352n; lecz
doskonalej jest wyznać go na spowiedzi 384; grzechy powszednie są jak
jakieś łatwopalne zabudowania (Augustyn) 380; do ludzkiej ułomności
wpełzają małe, lecz częste (Augustyn) 341; mnożąc się mogą nas obciążyć
jak jeden grzech wielki (Augustyn) 341; wystarczające zadośćuczynienie
341n; niektóre po tym życiu mają być zniszczone i oczyszczone w ogniu
naprawczym 380, 383.
Grzech, żaden nie może być przyjęty u Chrystusa (Augustyn) 39; łaską
zwyciężony przez Świętą Maryję Dziewicę (Augustyn) 33; grzechowi umiera
każdy, kto przyjmuje chrzest (Augustyn) 252; odpuszczenie grzechów
dokonuje się w Duchu Świętym (Augustyn) 209, 359, 360; Bóg odpuszcza
przez skruchę serca 355; i przez pokutę, również często 322n; czy
powracają, gdy są powtarzane 253, 319, 386nn; czy jakieś są odpuszczane
po tym życiu 379. – Grzech ciężki, śmierć duszy 343; grzechy w sercu, 
w czynie, w zwyczaju (Augustyn) jakby trzy śmierci 336; zniewagę Duchowi
Świętemu wyrządza grzech ciężki i wygania go 262; człowieka czyni
niegodnym Sakramentu Ołtarza 308; i niezdolnym do czynów sprawie-
dliwych 332; duszę plami 364; nie wszystkie grzechy równe (Augustyn)
204n; cudzołóstwo, grzech ciężki (214), lecz wbrew naturze w małżeństwie
najgorszy (Augustyn) 481n. – Grzech powinniśmy Sędziemu nieustannie
wyznawać językiem serca 353; najpierw Bogu, potem kapłanowi, a gdyby
go nie było, także towarzyszowi 353; mają być wyznawane w cielesnej
obecności 349; kapłanowi wyjawiamy grzechy cięższe 353, przynajmniej
raz na spowiedzi 384; grzechy ukryte oczyszczane są spowiedzią tajną 
i ukrytym zadośćuczynieniem 352, 353; spowiedź generalna gładzi grzechy
śmiertelne, których się nie pojmuje 384; grzechy jawne, wymagają jawnego
środka zaradczego (Glossa ordinaria; Beda) 353.
Grzesznik jako taki nie powinien być miłowany (Augustyn) 172; jakim
sposobem winien wszystkiego (pseudo-Augustyn) 338; co ma uczynić dla
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przebaczenia (Hieronim) 345; jałmużnę najpierw sobie samemu niech da
331; jest podwójnie skrępowany 355n, 357; samego siebie związać i roz-
wiązać nie może 354; chociaż rozwiązany wobec Boga, w obliczu Kościoła
nie jest uważany za rozwiązanego, jak tylko przez sąd kapłana (Hieronim)
361; niech zda się na sąd i władzę kapłana (pseudo-Augustyn) 338; jedność
Kościoła pomaga grzesznikowi (pseudo-Augustyn) 352; co czyni nie -
wdzięcz ny grzesznik, który wraca do wymiotów 388.

Herod przysiągł nieostrożnie, a dopełnił zbrodnią 255.
Hiob, cierpliwość w nim zajaśniała 203.
Hipostaza jako osoba Boża (Damascen) 45; jedna zjednoczona z ludzką
naturą w człowieczeństwie Boga Słowa 45; stąd dwie natury, jedna
hipostaza z obu złożona (Damascen) 53, czyli w dwu naturach 54.

Imię ponad wszelkie imię, dane Chrystusowi jako człowiekowi 114, by 
w postaci sługi zwany był jednorodzonym Synem Boga, 114, 115; imię, nie
imiona, we wzywaniu Trójcy Świętej 247; pewne imiona zapisane w księdze
żywota, a potem usunięte 182.
Inny inaczej: nie inny Chrystus z Ojca, inny z Dziewicy, lecz inaczej
(Ambroży) 79.
Intencja różna powoduje różne czyny (Augustyn) 129; intencja sprawo-
wania potrzebna w sakramentach 273; prawa intencja w chrzczącym 245nn;
intencja ochrzczenia do konieczności 272nn; intencja sprawowania
Eucharystii 313n; intencja wprowadzenia w błąd, w kłamstwie 215.
Intonujący (Izydor) 407.
Izraelici, czy dopuścili się kradzieży, kiedy złupili Egipcjan 211n; ich
wyzwolenie i nasze 281.

Jako, wiele ma znaczeń 73.
Jakub patriarcha, być może ochrzczony w łonie 271; czy kłamał wpro-
wadzając ojca w błąd 218; jego żony 438, 458.
Jałmużna, co to jest i jaki jej porządek 330; różne rodzaje 329n; większa
jałmużna: przebaczyć (Augustyn) 330; wobec duszy własnej (Augustyn)
330; może podnieść ciężar pokuty 376; jałmużny próżno dawane przez
zbrodniarzy (Augustyn) 320.
Jan Chrzciciel uświęcony w łonie 271; poruszył się, a nie uwierzył
(Augustyn) 271; zbadać tajemnicy wcielenia nie zdołał 29n; czy wątpił 
w śmierć Chrystusa i zstąpienie do piekieł 155n.
Jedność Kościoła rzecz oznaczona, a nie zawarta w Eucharystii 284; jest
tajemnicą naszego pokoju i jedności (Augustyn) 285, 286; jedność Kościoła
pomaga grzesznikowi (pseudo-Augustyn) 352.
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Jeremiasz uświęcony w łonie 271.
Jozafat, tłumaczy się: Sąd Pana 545.
Józef Święty, jego zgoda na małżeństwo 439, które było doskonałe 
w świętości 440; obrońca i świadek czystości Maryi 442.
Judasz, nic mu pokuta nie pomogła (Hieronim) 335.

Kamienie drogie, dobre uczynki 381.
Kanony Kościoła zostawiają miarę czasu w czynieniu pokuty raczej do
osądu kapłana 376.
Kapłan (sacerdos), czyli dający święte (sacrum dans) 403; czyli święty wódz
(sacer dux) 403; urząd 403n; święcenia 404; zastępuje Chrystusa w Kościele
325, zastępuje uczniów 404; kapłani lekarzami dusz 365; orędownik za
grzechy pokutujących (Leon Wielki) 350; winien wybijać się umiejętnością
i rozeznaniem 365; wielu jest niegodnych życiem i wiedzą 365; kapłanom
nakazuje się powściągliwość 461; kto nie ma życia i wiedzy niech nie
odważa się błogosławić, albo sądzić 370n; najpierw niech siebie osądzi
zanim innych zwiąże (pseudo-Augustyn) 370; jaki powinien być sędzia
kościelny 369, który innych związuje i rozwiązuje 370; złe życie kapłana
nie krzywdzi wiernych, jeżeli czynią oni dobro, które on głosi (Grzegorz)
368; niegodny kapłan wlewa łaskę ludziom przez swoje posługiwanie
(Ambrozjaster) 367n; czy będą potępieni, którzy bez klucza wiedzy i formy
dobrego życia odważają się innych związywać albo rozwiązywać 369;
błędnowierstwo nie ma prawdziwych kapłanów (Ambroży) 356. – Szafarz
chrztu (Izydor) 268; jego oddziaływanie na grzeszników 361n; Bóg dał
kapłanom władzę związywania i rozwiązywania 351, 357nn, 367; jakim
sposobem kapłan związuje i rozwiązuje, jaki jego udział 359-362; co
odpuszcza penitentowi na spowiedzi 355n; jego sąd na spowiedzi z grze-
chów 346; nie wszyscy mają klucz, czyli umiejętność rozeznania 365; co,
gdy nakłada pokutę kapłan nieumiejętny 375; jakiego szukać do spowiedzi
z grzechów (pseudo-Augustyn) 351; czy własnego kapłana należy wybrać
do wyznania grzechów 385n; bezpieczniej i doskonalej jest wyznawać
kapłanowi grzechy zarówno śmiertelne jak powszednie 353. 
Kapłani Starego Przymierza żonaci 457.
Kapłaństwo, jaka godność urzędu i święceń (Ambrozjaster) 368; wielu
przyjmuje niegodnych życiem i wiedzą 365; poza Kościołem nieważne
(Leon Wielki) 410; przeszkoda małżeństwa 475n; zakazane jest, by mąż
wdowy i dwakroć żonaty został kapłanem 431.
Kara doczesna nie zawsze uwalnia od cierpień po tym życiu 325; karci albo
człowiek, albo Bóg 374; człowiek karci pokutując 374.
Kara naszych grzechów, jak Chrystus zaniósł na krzyż 93, 121n; w Chry-
stusie była kara grzechu, ale nie wina grzechu 35; czy bez odczucia
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cierpienia (Hilary) 100-103; karalność i kara doczesna pozostają w nas po
chrzcie 261; starość nasza podwójna 93; kara doczesna za grzech 121, 355;
karze albo człowiek, albo Bóg (Augustyn) 374. – Kara po śmierci, jeżeli
skrucha w tym życiu nie wystarczy na pomszczenie grzechu 374, 383; kara
wieczna, czy kiedyś dane będzie złagodzenie 529-532; kara piekła wspólna
wszystkim potępionym (Augustyn) 531; tak wielka, że żadne znane nam
męczarnie nie mogą być z nią porównane (Augustyn) 531.

Kara śmierci doczesna, dla niektórych początkiem kary wiecznej 325; kary
po tym życiu (Hieronim) 327.

Karność pokutna nie jest w ten sam sposób zachowywana we wszystkich
kościołach 322.

Katechizm, czyli pytania przed chrztem 274n; katechizować, to pouczać 
o symbolu i podstawach wiary 276.

Katechumen, czy umierającemu wystarczy pragnienie chrztu 257nn;
katechizm w przygotowaniu neofitów 275nn; ich namaszczenie w chrzcie
390.

Kazirodztwo, co to jest 500; największe zło 481n; co sądzą kanony 466.

Klątwa, sposób wiązania i rozwiązywania 362; czy wyklęci sprawują
Eucharystię 311nn.

Klepisko będzie przewiane na sądzie 532.

Klucze 355-363; dane Piotrowi 355n; są duchowe 356; dwa: umiejętność
rozróżnienia i moc osądzania 356; kiedy dawane i komu 365; jaka część
Boga 357n, 363; używanie ich 356n, 363; nie wszyscy kapłani mają klucz,
czyli umiejętność rozróżniania 365; czy wszyscy mają drugi klucz, miano-
wicie moc wiązania i rozwiązywania 366.

Kłamać, to mówić wbrew temu co ktoś w duchu myśli (Mistrz) 215; nie
przystoi doskonałym (Augustyn) 213.

Kłamstwo 212-218; co to jest (Augustyn) 215; zakazane 212; trzy rodzaje
(Augustyn) 213; osiem rodzajów (Augustyn) 214; każdy rodzaj grzechem
(Augustyn) 215; wszelkiego rodzaju należy unikać (Izydor) 215; bo nie jest
od Boga 215; nawet jeżeli komuś pomaga, zawsze grzechem (Augustyn)
217; kiedy powszednie 213, 214; kiedy potępienia godne 214; kłamstwo
dla żartu, czy to grzech 217; u Jakuba wydaje się, że było nie kłamstwo,
lecz tajemnica (Augustyn) 218.

Kmotrzy przy chrzcie mówią za niemowlę, a nie za siebie samych 274; nie
mówią za dorosłych 274; ich wiara pomaga niemowlętom do odpuszczenia
grzechu pierworodnego (Augustyn) 340; nie mogą się pobrać 502; ani 
z duchowym synem ani córką 502; czy  mąż i żona mogą razem trzymać
dziecko 508; inny przypadek 506n; mają być kochani 505.

Kobiety, jaki lek na grzech pierworodny miały przed Chrystusem 237.
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Komunia eucharystyczna, czy codzienna 310; tylko świecka ma być
udzielana nawróconym duchownym błędnowierczym (Innocenty I) 409.

Konsekracja dziewic przez biskupa, albo przez kapłana, za radą biskupa
378.

Konsekracja eucharystyczna, dokonuje się słowami Chrystusa (Ambroży),
282, 295, przemienia substancje 294n; dokonuje się działaniem Ducha
Świętego (Augustyn) 297; Po konsekracji nie ma tam substancji, jak tylko
ciało i krew Chrystusa 298; niektóre poglądy należy odrzucić 298; na wielu
miejscach to ciało jest konsekrowane, a jednak nie ma wielu ciał Chrystusa
(Grzegorz, czyli Remigiusz) 299; konsekracja Arian świętokradzka
(Grzegorz Wielki) 409.

Kontemplacja i czyn, jak mądrość i umiejętność 199.

Korneliusz, setnik, jego wiara 156nn; uświęcony przed chrztem 259.

Kościół jednoczy się z Chrystusem wolą i naturą 420; w osobie Kościoła
działał Chrystus podczas męki (Augustyn) 98; Kościół otrzymał zadatek
Ducha Świętego, bez którego nie ma odpuszczenia grzechów (Augustyn)
376; wiara Kościoła nie wystarczy niemowlętom bez sakramentu Chrztu
259; jedność Kościoła oznaczana, ale nie zawarta w Eucharystii 284n;
jedność Kościoła pomaga grzesznikowi (pseudo-Augustyn) 352; miłość
Kościoła odpuszcza grzechy (Augustyn) 359; miecz ma tylko duchowy 477;
modlitwy Kościoła wspierają umarłych (Augustyn) 524, 525; Kościół
pierwotny miał tylko dwa święcenia 405; ustanowił sobie subdiakonów 
i akolitów 405; o wejściu do kościoła po spółkowaniu 450; Kościół
niebiański zawsze wstawia się za wiernymi 527.

Kozioł wypuszczalny, Chrystus 131.

Kradzież, jak jest pojmowana w siódmym przykazaniu 310; czy Żydzi
popełnili kradzież łupiąc Egipcjan 211.

Krew Chrystusa naszym odkupieniem 118 od grzechu i diabła 119n; krew
zwana jest siedzibą duszy 300.

Kropla wody jak w piecu ognistym, tak grzech niszczony jest w dosko-
nałych 382.

Krzywda nie powinna być zadawana sakramentowi 393.

Krzywdą jest modlić się za męczennika (Augustyn) 525; męczeństwo
zastępuje chrzest 255.

Krzywoprzysięstwo 218-227; kłamstwo potwierdzone przysięgą 218; czy
zawsze kłamstwo 218nn; zdanie prawdziwsze 219n; kiedy ma miejsce 220;
czy jest krzywoprzysięzcą ten, kto nie spełnia tego, co nieostrożnie
przysiągł 226; krzywoprzysięstwo zakazane jest ósmym przykazaniem 212.

Krzyżmo sporządza się z oleju i balsamu 390; jego zastosowanie 390;
kapłanowi nie wolno go poświęcać 378.
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Księga żywota, skąd nektóre imiona usunięte, 182; księgi na sądzie,
sumienia osobiste 512.

Księżyc zaćmi się podczas sądu 546; potem będzie świecił, lecz pozostanie
stały 547.

Lektor, lektorat, drugi stopień duchowieństwa 397; niektórzy żałośnie
głoszą 397.

Lewi, jakim sposobem odziesięcinowany w Abrahamie 34n; z niego
powstali Lewici 401, i z nim odziesięcinowani w Abrahamie 34; stąd Lewici
czyli diakoni Nowego Przymierza 401.

Lichwa, co to 211 (Augustyn; Hieronim); zakazana w siódmym przykazaniu
211.

Litera Prawa znaczenie cielesne, litera Ewangelii wyraża pojmowanie
duchowe 210; jak różni się litera Prawa od litery Ewangelii 229.

Lubieżne okrucieństwo (Augustyn) 445.

Lud Boży w Starym Przymierzu 457; wodę domieszaną do wina pojmuje
się jako lud chrześcijański 301n.

Lud chrześcijański pod kierownictwem i przykładem świętych pasterzy 407.

Łagodność górowała w Mojżeszu 203.

Łamanie i dzielenie na części w Eucharystii 304-307; czy jest prawdziwe,
poglądy 304n; nie w substancji ciała, lecz w sakramencie, w postaci chleba
305, w postaci widzialnej 306; jako przedstawienie męki i śmierci Chrystusa
307.

Łańcuchy jeńców, więzy naszych grzechów (Augustyn) 120.

Łapka na myszy, Krzyż Chrystusa (Augustyn) 120.

Łaska nie obfitowała tak pod Prawem, jak w Ewangelii 229; uwalnia
człowieka od nędzy, aby mógł powstać (Augustyn) 94; niektórym dana
tylko do użytku (Ambrozjaster) 182; zamieszkująca, którą przywdziewamy
Chrystusa 254; niewidzialna, dotyka postaci widzialnej w sakramentach
232; jest ich mocą (Augustyn) 252; mogłaby być dana ludziom także bez
sakramentów 235; działająca i współdziałająca, czy dawana jest w chrzcie
niemowląt 262n; łaska udzielona w przyjęciu święceń 394, 405; łaska
wlewana jest godnym także przez niegodnych szafarzy (pseudo-Augustyn;
Ambrozjaster) 367n.

Łaska w Chrystusie jest to Duch Święty jako Dar Boga 39; łaska zjedno-
czenia 76; łaska ta w pewien sposób z natury, która nie może dopuścić
żadnego grzechu (Augustyn) 39; pełnia łaski w Chrystusie 84; jak więc
wzrastał w łasce 85n; łaska wyjątkowa w Maryi 33n.
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Łazarz wskrzeszony wewnątrz, zanim na zewnątrz wyszedł żywy, przykład
przebaczenia naszych grzechów 343, 357; Łazarz i bogacz, myśl Augustyna
556, 557.

Łotr na krzyżu, gdy cierpiał uwierzył (Augustyn) 255; odwołanie Augustyna
od tego przykładu 256; łotr nie dał ochrzczonym władzy grzeszenia i uporu
(pseudo-Augustyn) 373.

Łzy zmywają występek (Ambroży) 347, 353n; są gąbkami twoich grzechów
(pseudo-Złotousty) 347.

Małżeństwo 416-509; rozprawa pierwotna o 1 Kor 7,1 we Wstępie; –
ustanowione przed grzechem, jako sakrament i obowiązek 240, 416;
najpierw zdrowym jako obowiązek; potem chorym jako lekarstwo 416;
przed grzechem, pod prawem 418; potem z przyzwolenia, jako rzecz
dobra, 418n, 459; w różnym czasie pod różnym prawem 456n; od początku
między dwojgiem tylko 457n; dla świętych obowiązkowe, a nie lubieżne
(Augustyn) 459. – W Starym Przymierzu nie z obcokrajowcami czyli
poganami 484; co należy do konieczności, a co do wystroju 433n; wola
wyrażona słowami teraźniejszymi powoduje prawne małżeństwo 434; wiek
zawierających 475; bez współżycia cielesnego co przedstawia z jedności
Chrystusa i Kościoła 421; nie jest ważne, które dokonuje się bez Bożego
nabożeństwa (Ambrozjaster) 489; przeszkody ślubów 478n; dwojaka
separacja małżonków 442n. – Między wiernymi, święty znak zjednoczenia
Chrystusa z Kościołem 420, 440; znak duchowego zjednoczenia i miłości
serc 421; gdzie więcej znaczy świętość niż płodność 421; w zjednoczeniu
duchowym i cielesnym 440n; określenie 422; co jest z konieczności, co dla
ozdoby 433n. – Dobro trojakie: wiara, potomstwo, sakrament 440, 442;
usprawiedliwia spółkowanie 446n; dobro potomstwa 444n; tego dobra nie
ma w małżeństwie niewiernych 490; przyczyna główna: zrodzenie
potomstwa 441; druga: unikanie nierządu 418, 441; powody mniej rzetelne
441; zły cel lub powody mniej rzetelne nie kalają sakramentu 442. –
Umowa, czyli zgoda, wolna od przymusu 436n, wspólna zgoda, wyrażona
słowami teraźniejszymi 441; zaczyna istnieć od samych zaślubin 423n;
niektórzy mówią, że nie jest zawarte przed spółkowaniem 424; które osoby
są uprawnione 462n; to samo prawo obowiązuje między mężem a żoną
467n; potajemnie ślubujący są jakby cudzołożnikami i nierządnikami 434;
przeszkoda różnicy religii 484n; czy uprzednie cudzołóstwo stanowi
przeszkodę 471n; małżeństwa nie rozwiązuje odstępstwo jednego z mał-
żonków 490; ani zakon, czyli postanowienie doskonalszego życia ze strony
jednego 425nn; świętsze jednak są przez wspólny ślub wstrzemięźliwości
440; odmawia się małżeństwa tym, którzy zabili swe żony 477; nieumiar-
kowane korzystanie z małżeństwa w naszych czasach 457. – Małżeństwo
Maryi i Józefa 439-441; doskonałe w świętości 440; trojakie dobro w nim
(Augustyn) 421, 440; i szczególne powody 442. – Małżeństwo istnieje 
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u niewiernych 484nn; przez niektórych zaprzeczane 490; prawne jednak
jest, lecz nie uznane, ponieważ bez wiary 490n.

Małżonkami zwą się od pierwszej wiary zaślubin (Augustyn) 424; czemu
niektórzy przeczą; rozstrzygnięcie zależy od pojmowania i zgody teraź-
niejszej 428; pojmowanie Augustyna 444n; małżonkowie równi w odda-
waniu powinności małżeńskiej 451n; i tak jeden nie może ślubować
wstrzemięźliwości bez zgody drugiego 425nn; co, jeśli syna swego podjęli
ze źródła 502; po cudzołóstwie i pokucie powinni się pojednać 470n.

Manna na pustyni figurą Eucharystii 280; że tylko samym odrodzonym ma
być udzielana 281.

Maryja Dziewica oczyszczona od wszelkiej skazy grzechu 32, 33; odtąd
wolna od wszelkiego grzechu 33n; i wyjątkową łaską uprzedzona oraz
wypełniona 33, 34; w dziewictwie trwać postanowiła i spełniła (Beda) 434,
435, 439 (Augustyn); to dziewictwo oddała do Bożej dyspozycji (Augustyn)
439; i tak zgodziła się na wspólnotę małżeńską za radą Bożą 439; tak i Józef
439; tak że małżeństwo było prawdziwe 434; doskonałe w świętości, nie 
w oznaczaniu 440; doskonałe również co do trojakiego dobra małżeństwa
440; i dla innych szczególnych powodów, które miało 442; stąd byli
prawdziwie małżonkami, duchem, a nie ciałem (Augustyn) 440. – Dlatego
poczęła Chrystusa z łaski, a nie z żądzy 35, nowym sposobem rodzenia 33,
wierząc, a nie spółkując, Chrystusa poczęła (Augustyn) 82; który poczynając
się wziął z Dziewicy prawdę ciała, a gdy rodził się, zachował w Matce
nienaruszone dziewictwo (Fulgencjusz) 42.

Mądrość jako dar 197-201; różni się od rozumu i umiejętności 198, 200;
początkiem bojaźń Boża 197; ściśle dotyczy spraw wiecznych 200; stąd nie
jest mądrością filozofów 198, lecz pobożnością (Hiob) 199, przez nią duch
wznosi się do kontemplacji i rozkoszy prawdy wiecznej 201.

Mądrość odwieczna, nie istnieje w czasie ani w miejscu (Ambroży) 138;
Bóg w mądrości swojej świat stworzył i w niej odnowił 24; Mądrością jego
Chrystus (Orygenes) 534; mądrość Chrystusa 84-91; mądrość i łaska w nim
od poczęcia 84n; dwojaka: zrodzona i stworzona 86n; darmowa, czyli dana
z łaski 87, 89; czy dorównuje Stwórcy 89nn.

Melchizedech przyjął dziesięciny Abrahama, który tak okazał się mniejszy
34; Abraham ukazał obrzęd Eucharystii, gdy ofiarował chleb i wino 281.

Metropolita włada prowincją 406; obecnie zwany arcybiskupem 407.

Męczarnie złych po śmierci a przed zmartwychwstaniem 523.

Męczennik, niesprawiedliwością jest modlić się za męczennika (Augustyn)
525; męczeństwo spełnia zadanie chrztu 255.

Męstwo jako cnota kardynalna 187, w znoszeniu mozołów (Augustyn) 188;
najpełniej w Chrystusie  188; jego zastosowanie w życiu przyszłym 189;
jako dar Ducha Świętego 190; w Chrystusie 191.
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Miasto, symbol życia moralnego (Grzegorz) 327n; miasto Boże weseli się
darami Ducha Świętego (Ambroży) 190; po zmartwychwstaniu i sądzie
tylko dwa miasta, jedno Chrystusa, drugie diabła (Augustyn) 547n.

Miecz Kościoła tylko duchowy (Mikołaj I) 477.

Mieszkania w domu Ojca 547n; w niebie, jako różnej godności nagrody
(Augustyn) 552; w piekle (Złotousty) 548; jak dwa miasta (Augustyn) 548.

Miłosierdzia nikomu nie należy odmawiać (Augustyn) 170; miłosierdzie
w nakładaniu pokut, zwłaszcza umierającym 376.

Miłosierdzie Boże jest rozmaite (Leon  Wielki) 349; wszędzie (pseudo-
Augustyn) 352; Bóg miłosierny z natury, okazuje się litujący 533; które
działania Boże należą do miłosierdzia, które do sprawiedliwosci 532-537;
miłosierdzie tu, sąd w przyszłości (Augustyn) 529-535.

Miłość 162-187; Duch Święty jest miłością 148, 163; niewidzialne
namaszczenie (Augustyn) 181; korzeń, (matka, źródło), wszelkich dóbr
159, 180 (Augustyn), 183, 205n, przy czym i matka cnót wszystkich
(Ambroży, Hieronim, Leon Wielki) 142, 148, 152, 202, 203, wznioślejsze
zadanie (Augustyn) 148; całe Prawo od niej zależy 205. – Większa od wiary
i nadziei, bo pozostaje (Grzegorz) 158; a nie zanika 182, 183n; nie rodzi
się z wiary i nadziei 158n; jest przyczyną cnoty wiary 1248; powiększa
świętą bojaźń (Beda) 191; wygania strach (Augustyn) 194. – Miłość jedna,
przykazania dwa (Augustyn) 162, 164; lecz jedno w drugim 167; stąd zwie
się bliźniacza 163n; ta sama, którą miłowany jest Bóg i bliźni 163. – Cztery
stopnie miłości w stanie drogi 177; doskonałą mają sami doskonali 183; 
w dobrach wszystko znosi (Augustyn) 333; bez miłości nic nie pomogą
dobre czyny (Augustyn) 333; i powracają grzechy odpuszczone 253, 387;
czy może być utracona 180-183; miłość nieuporządkowana (Orygenes)
173n; miłość rośnie i wypełnia się w życiu przyszłym 166, 184; w po-
szczególnych błogosławionych doskonała 552. – Miłość Chrystusa na ziemi
tak wielka, że większa być nie może 162, ponieważ na sposób ojczyzny 184;
dlatego naszym pouczeniem i wzorem 118, 162.

Miłość dóbr przemijających do oczyszczenia po tym życiu 380.

Moc Boża, jedna w Trzech Osobach 246n; moc Chrystusa mniejsza od jego
wiedzy 91; w jakim podmiocie 92.

Modlitwa Chrystusa, czy zawsze spełniona 105nn; modlitwa Kościoła
wspiera umarłych (Augustyn) 524, 525; codzienna modlitwa czyni zadość
za grzechy powszednie (Augustyn) 341.

Msza, co oznacza ta nazwa 312 (pseudo-Augustyn), 408; czy właściwie zwie
się ofiarą albo wyniszczeniem 308.

Mysz co przyjmuje? 314.

Skorowidz662



Nadawanie formy cnotom przez miłość 142.

Nadmiar jako lichwa (Hieronim) 211.

Nadzieja, co to jest 159; jej przedmiot 160; jak różni się od wiary 160;
wiara podstawą czego się spodziewamy 147; nadzieja ojców w otchłani
161.

Nagrody sprawiedliwych, jako różne mieszkania (Złotousty) 548.

Naiwnych śluby winny być złamane 478.

Namaszczenie ostatnie, czyli chorych 390-393; to mianowicie, którego
dokonuje się u kresu życia, olejem konsekrowanym przez biskupa 390,
392; uświęcenie to należy do mocy sakramentu 392; ustanowione przez
Apostołów 391, z dwu powodów 391; sakrament i rzecz 391; czy może być
powtarzane 391n; niemal we wszystkich Kościołach często jest powtarzane
393; inne rodzaje namaszczeń 390.

Naprawa krzywdy jako część pokuty 336.

Narodzenie podwójne Chrystusa 67n; jedno z Ojca przed wiekami, jedno
u kresu dla nas (Damascen) 68; jakim sposobem mówi się, że Chrystus
zrodzony z Ducha Świętego 38nn.

Nasienie jest stworzeniem Bożym (Augustyn) 462; Duch nie był dla
Dziewicy nasieniem (Pelagiusz) 40.

Natura Boża, czy przyjęła naturę ludzką 41-46; niezmienione i niezmien-
nie jednoczą się w Chrystusie (Damascen) 61n; natura Boża, od której nie
ma nic lepszego i godniejszego miłości (Augustyn) 189, pozostaje
niezmieniona we wcieleniu 44n; czy należy mówić, że stała się ciałem 45,
46, 67; natura ludzka, dusza i ciało 27, prawdziwe i niezmienne człowie-
czeństwo 45, przyjęte przez Słowo, aby mnie całemu darmo dać zbawienie
(Damascen) 29 i żebyśmy byli członkami Jednorodzonego (Augustyn) 185.

Nauka jako powód ustanowienia sakramentów 235.

Nawrócenie moralne kiedy zastępuje chrzest (Augustyn) 255; nie należy
go odkładać (Augustyn) 349; nawrócenie u kresu z trudem, lub rzadko,
sprawiedliwe (pseudo-Augustyn) 372.

Nazarejczycy, czyli święci, zachowywali tonsurę 395.

Neofita, kto to 273; neofici namaszczani są w chrzcie 390.

Nędza człowieka i miłosierdzie Boga wypełnia ziemię (Augustyn) 535.

Niebo otworzyła żertwa Zbawiciela, a nie chrzest 251; niebo błogosła-
wionych, różne mieszkania (Złotousty) 548; jakie niebo przeminie na
sądzie 540.

Niecierpiętliwość Chrystusa nagrodą za mękę 112.

Nieczyści sercem, którzy (Augustyn) 330.
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Niedoskonali, którzy budują z drewna, słomy, plew 382.

Niegodny przyjmujący Eucharystię (Augustyn) 308.

Niemowlęta, umierające w Starym Przymierzu przed obrzezaniem, nie były
zbawione (Beda) 239; tak i teraz umierające przed chrztem 239, i do-
pisywane są do liczby niewiernych 259; jeszcze nie mogą posługiwać się
wolną wolą 340; dlatego bez wiary innych nie otrzymują odpuszczenia 
w chrzcie 253, stąd umierają w grzechu pierworodnym (Augustyn) 252, 
a wiernymi się stają przez sakrament wiary (Augustyn) 259; kiedy przyjmują
sakrament i rzecz 251n, oraz łaskę działającą i współdziałającą w darze, 
a nie w używaniu 262n.

Nienawiść błędną, kto ma do swej duszy, nie jest miłosierny, lecz okrutny
(Augustyn) 330.

Niepodobieństwo w duszy z grzechu 364.

Niepokutujący całkowicie umiera i wiecznie jest dręczony (pseudo-
Augustyn) 374.

Nieprzyjaciele zgodnie z przykazaniem mają być miłowani 170, 174, 176;
jaka zasługa ich miłować 177-180; proszący o przebaczenie nie jest
nieprzyjacielem (Augustyn) 178n.

Nierząd czym jest 500; występek (Augustyn) 452; nierząd (cudzołóstwo)
nie rozwiązuje małżeństwa 469; nierząd w sercu niewiernego 486, 487, za
który może być oddalony mąż, lub żona 488.

Nieskazitelność zmartwychwstałych na sąd ostateczny 516.

Niesprawiedliwie nie czyń drugiemu, czego sobie nie życzysz 212.

Nieświadomość, kara człowieka 94; pokonalna i niepokonalna 94; czy jest
grzechem 94n; nieświadomość a wiara i miłość 152; a błąd (Augustyn)
217n; jest jakimś usprawiedliwieniem w grzechu 483; nie ma jej w Chrys-
tusie 94.

Niewdzięczność grzesznika, znowu winnego 388.

Niewiasta dlaczego uformowana z boku męża 435; do jakiego użytku
uczyniona 416; jaki lek albo usprawiedliwienie miała przed Chrystusem
237; z konieczności może chrzcić 268; w małżeństwie ani sługa, ani pani
435; niektóre nie chciały przyjąć swoich mężów po niewoli (Leon Wielki)
482n.

Niewierny, kto nie ma wiary (Augustyn) 145; czy nawrócony na wiarę ma
porzucić żonę (męża) 485n; prawdziwe małżeństwo między nimi 485n;
czemu niektórzy przeczą 490; jest prawne, ale nieważne 490n; czy każda
czynność niewiernych jest grzechem 490; niewierność religijna jest
nierządem ducha (Augustyn) 487.

Niewinność może być naprawiona przez pokutę 315n.
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Niewola, zagadnienie mężów (oblubieńców), którzy powracają po długiej
niewoli 482.

Niewolnictwo i małżeństwo 473nn; czy może rozdzielić małżeństwo 473;
czy zachodzi małżeństwo między niewolnikiem jednego, a niewolnicą
drugiego 474.

Niewstrzemięźliwość, jej zło 448; usuwane uczciwością zaślubin
(Augustyn) 417; czy powód usprawiedliwiający konkubinat (Augustyn)
444n.

Obcy na sądzie, którzy to (Augustyn) 180.

Obecność eucharystyczna Chrystusa świadectwami dowodzona 294n.

Obietnica na chrzcie, co oznacza 275.

Oblubieniec i małżonek, czy to to samo 425-430; oblubieńcy, jeszcze nie
małżonkowie, mogą wybrać klasztor bez zgody wzajemnej 427; tak i oblu-
bienica 425; niektóre oblubienice są już małżonkami przed spółkowaniem
428n; dlaczego oblubienica nie od razu jest wydawana (Augustyn) 430;
która oblubienica jest wdową ze zgonem oblubieńca, a która nie 430n.

Obłęd nie  rozwiązuje małżeństwa 564n.

Obłuda, albo pycha grzesznika przeszkodą łaski 354.

Obowiązek modlitw należy do diakona (Izydor) 402.

Obrzezanie 236-239; sakrament Starego Prawa 236; niedoskonały 238;
oznaka sprawiedliwości wiary 236; wiary Abrahama 238; oczyszczało 
z grzechu pierworodnego 236, 237; dlaczego ósmego dnia 238n; kiedy
utraciło swą moc 250; dlaczego zamienione przez chrzest 238n.

Obrzezek, dlaczego na nim dokonywano obrzezania 238.

Obrzędy Starego Przymierza bardziej znakami niż sakramentami 233n.

Obyczajność niewiernego z wierną nie jest prawdziwa (Augustyn) 486.

Oczyszczenie zewnętrzne w Starym Przymierzu 234.

Oddalenie od Boga przez grzech 364; w piekle 555.

Oddalenie żony (męża) dla jakich powodów uprawnione 468n, 484-488.

Odkupienie czyli naprawienie i uwolnienie człowieka 24, płci obojga 83,
od kary wiecznej i winy 121, dlaczego przez Syna 24nn, odkupiciela 
i pośrednika 122n, i to przez mękę i śmierć jego, chociaż Bóg mógłby
innym sposobem człowieka uwolnić 125; dlatego Syn właściwie zwie się
Odkupicielem 122. 

Odpuszczenie grzechów nie było udzielane przez chrzest Jana 240, 242;
poza Kościołem nie ma odpuszczenia grzechów (Augustyn) 375n; jest
darem Boga, darem Ducha Świętego 346, 355, który jest jego sprawcą 266;
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ściśle dokonuje się w Duchu Świętym 209; Bóg daje sługom Kościoła moc
stworzoną 267; zagadnienie władzy kapłana 357n; sam Bóg człowieka
oczyszcza wewnętrznie i rozwiązuje 358n; a jednak Kościołowi udzielił
mocy wiązania i rozwiązywania 359n; przez kogo dokonuje się ono godnie
i prawidłowo 367; czy dokonuje się w samej skrusze przed spowiedzią
342n; pogląd, że nie dokonuje się bez spowiedzi 344n; odpuszczenie 
w Ostatnim Namaszczeniu 391.
Odpuszczenie jednego grzechu, z zatajeniem innych, nieważne 325.
Odrodzenie dokonuje się przez chrzest, a także przez pokutę i krew,
ponieważ także w nich dana jest moc chrztu, czyli uświęcenie 257.
Odrzuceni, czy Bóg miłował ich odwiecznie 187; w jakim ciele powstaną
519, na wieczne męki 530; na sądzie będą w dwu stanach (Grzegorz) 538n.
Odstępstwo jednego z małżonków nie rozwiązuje małżeństwa 490.
Ofiara Kościoła składa się z dwojga: sakramentu i rzeczy (Lanfrank) 53,
292n; poza Kościołem nie ma prawdziwych sakramentów (Leon Wielki)
410; ofiara na ołtarzu krzyża wspominana i przedstawiana w Eucharystii
308; ofiarą jest i zwie się to, co dokonuje się na ołtarzu 309; składana jest
także na wsparcie zmarłych (Augustyn) 524.
Ogień czyśćcowy, jaki 373; naprawczy (Augustyn) 381; ogień wieczny, jaki
i gdzie jest, nikt nie wie (Augustyn) 520; duszę bogacza trzymał (Julian 
z Toledo) 521; będzie wiecznie dręczył niezbożnych (Augustyn) 381; ile
podniesie się ogień na sądzie (Augustyn) 540; oczyści cokolwiek jest do
oczyszczenia 541.
Ojciec nie jest od nikogo innego, dlatego nie jest posłany 24n; tu trzy
uzasadnienia 24nn; czy mógł się wcielić 26; działanie Trójcy we wcieleniu
26; głos Ojca podczas chrztu Chrystusa 27; ojcem Chrystusa jako człowieka
nie jest Duch Święty (Augustyn) 38n.
Ojcze nasz, (modlitwa Pańska) gładzi drobne i powszednie grzechy
(Augustyn) 341.
Okoliczności grzechu rozważyć (pseudo-Augustyn) 337n.
Olej w święceniach kapłańskich 404; olej Chorych w ostatnim Namasz-
czeniu 390.
Orarium, to jest stuła diakona 402.
Osoba Chrystusa 41-59; czy Osoba Boska przyjęła ludzką osobę, albo
naturę 41-46; że nie przyjęła osoby 47nn; że osoba Chrystusa według
niektórych jest złożona 52nn; że nie jest złożona 55, 63; jedna osoba Syna
Bożego i Syna Człowieczego 91, 92; czy trzecią osobą w Trójcy, Chrystus
człowiek 72.
Osoba, określenie (Boecjusz) 48, 72; każdy człowiek, dusza i ciało, jest jedną
osobą  (Augustyn) 51; osoby uprawnione do zawarcia małżeństwa 462n.
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Ostiariusz 396n.

Oszustwo w przyjęciu chrztu 252n, 262, 331; oszustwo w ślubie dziewic-
twa 480; oszustwo co do stanu drugiego, czy zrywa małżeństwo 473n.

Oszustwo, zamiar wprowadzenia w błąd i kłamstwo 215; nie kłamie, kto
mówi fałsz, który uznaje za prawdę (Augustyn) 216.

Otchłań, czy sprawiedliwi w otchłani mieli wiarę i nadzieję 161; Chrystus
był tam jako człowiek co do duszy 137, gdzie rozlewał światło życia
wiecznego (Ambroży) 138.

Owoce godne pokuty (pseudo-Augustyn) 337nn.

Ozdoba i rzetelność prawowitego małżeństwa (pseudo-Ewaryst) 433.

Papież, ojciec ojców 404.

Parentela jako powinowactwo (pseudo-Grzegorz) 495; jego stopnie 491nn

Patriarcha, najwyższy wśród ojców (Izydor) 406; Patriarcha Rzymski
najwyższy ze wszystkich 406.

Pełnia mądrości i łaski w Chrystusie 84n; co to jest pełnia czasów 23n.

Piec ognisty, piekło 541.

Piekło, jezioro ognia i siarki 520, pod ziemią (Izydor); gdzie różne
pomieszczenia (Złotousty) 548; a kara tak wielka, że nie można do niej
przyrównać żadnych męczarni, które znamy (Augustyn) 531; tam bodziec
pokuty, a żadna naprawa woli (Fulgencjusz) 554; nie pochłonie ciał
potępieńców (Augustyn) 519; czy kiedyś kary zostaną złagodzone 529-532;
czy źli tam grzeszą 553n.

Pierwociny naszej masy (Damascen) 35.

Piękno małżeńskie (Augustyn) 449.

Piotr Apostoł, architekt Kościoła (Augustyn) 158; symbol jedności wiary 
i wspólnoty Kościoła (Beda); jak prowadzony na śmierć 107.

Plama cielesna nie jest powodem oddalenia żony (męża) 467; plama
duchowa, czyli niepodobieństwo, przez Boga samego jest oczyszczana 364;
plama grzechowa, zła wola 364; plama i zaduch w sercu winnego 355.

Płacz zewnętrzny i wewnętrzny (Ambrozjaster) 260n.

Płeć żeńska, czy w niej możliwe jest wcielenie 83.

Płodu zniszczenie zbrodnia (Augustyn) 445n; czy poroniony płód po-
wstanie z martwych (Augustyn) 521n.

Pochlebstwo i kłamstwo (Augustyn) 214.

Poczęcie dziewicze Chrystusa, jakim sposobem 32n.

Podmiot przypadłości Eucharystii, czy istnieje 304.

667Teologia



Podnóżek Boga, człowieczeństwo Chrystusa 69nn; wielbione czy czczone
69n; wielbione jednym uwielbieniem ze Słowem 70n.

Podobieństwo (w pierwszym przykazaniu) według Orygenesa 207.

Podstawa wiary i czynów: wiara 147n.

Poganie mieli jakąś hierarchię (Izydor) 407.

Pogrzeb kosztowny nic niezbożnemu nie pomoże (Augustyn) 525.

Pojednanie rodzaju ludzkiego dziełem Trójcy przez Wcielenie Słowa
(Fulgencjusz) 27, 44 oraz jego śmierć 122n; pojednanie penitentów bez
sądu kapłańskiego sprzeczne z postanowieniem Kościoła 354; nie powinno
się dokonywać bez rady biskupa 378; po zbrodni publicznej dokonuje się
przed wejściem do kościoła 378; pojednanie małżeństwa po cudzołóstwie
niech się nie dokonuje bez pokuty 471.

Pokora górowała w Dawidzie 203; pokora Chrystusa najdoskonalsza 117;
pokora męki zasłużyła na wywyższenie Chrystusa 112; pokora, czyli
upokorzenie człowieka, jako przyczyna ustanowienia sakramentów 234n;
pokora w działaniu jako część owocnej pokuty (pseudo-Złotousty) 336.

Pokrewieństwo aż do siódmego stopnia przeszkodą małżeństwa 491, 499;
różnie jednak liczone są stopnie 492n; co, gdy bezwiednie zaślubili się
krewni 498n; na czyje świadectwo takie małżeństwa mają być rozdzielane
499; zobacz też: pokrewieństwo cielesne.

Pokrewieństwo cielesne jako przeszkoda małżeńska 463, 491n; którzy są
spokrewnieni 491; którzy nie (Aleksander II) 500; pokrewieństwo duchowe
jako przeszkoda 501.

Pokrewieństwo duchowe 505, czyli duchowe braterstwo 501-508; między
kmotrami i duchowymi dziećmi 501; kapłanem i ochrzczonym 501; kapła-
nem i penitentem 501n; jako przeszkoda do małżeństwa między kmotrem
a córką (chrzestną) 501-505; albo między dziećmi rodzonymi i duchowymi
tego samego męża itd 505nn.

Pokrewieństwo, czym jest, i jego stopnie 491nn.

Pokusa diabła przezwyciężona śmiercią Chrystusa 119.

Pokuta, druga deska ratunku po chrzcie (Hieronim) 315, dzięki której
wstajemy po upadku 316; jest sakramentem (zewnątrz) i cnotą (wewnątrz)
316, 374, 389, 390; nazwę ma od karania (poenitentia a puniendo) 316; czym
jest według niektórych 317n; prawdziwa pokuta to odejść od grzechu
(Ambrozjaster) 318; jest trzymaniem kary, by zawsze karała mszcząc w sobie
(pseudo-Augustyn) 320; działa na trzy sposoby: przed chrztem, po i co-
dziennie 340; owocuje w sercu skruchą, w ustach spowiedzią, w czynie
pokorą (pseudo-Złotousty) 336; groźne odkładanie do końca życia 373; czyń
póki jesteś zdrowy 372; lepsza późna niż żadna 373. – Pokuta zewnętrzna,
sakrament 315-390; była już tak jak małżeństwo przed czasem łaski, nawet
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od początku rodzaju ludzkiego 389; co jest sakramentem, a co rzeczą 389n;
należy zachować troje: skruchę, wyznanie i zadośćuczynienie 336n; czy bez
spowiedzi grzech jest odpuszczany 342; dowody i powagi uzasadniające,
że grzechy odpuszczane są przez samą skruchę 343; inne, że bez spowiedzi
nie są odpuszczane 344n; pierwszego zdania broni Mistrz 345n; spowiedź
ustna zaś i zadośćuczynienie wymagane jest przynajmniej w pragnieniu 346,
a w czynie jeżeli jest czas i sposobność 348nn, ponieważ Chrystus tę władzę
przekazał przełożonym Kościoła (Leon Wielki) 349, by nikt nie pokutował
w ciemno (pseudo-Augustyn) 349, lecz wstydząc się przed Chrystusem 
z daru Ducha 345, stał się godny miłosierdzia 350; i tak pokuta naprawia
nadzieję życia (Leon) 349; nie należy odmawiać jej w razie konieczności 
i niebezpieczeństwa (Leon) 377; ani umierającym (pseudo-Juliusz) 377. –
Pokuta nałożona, czyli zadośćuczynienie, ma być nakładana zgodnie z jakością
grzechu (Leon Wielki) 376; albo według uznania pojętnego kapłana (pseudo-
Hieronim) 376; nie tak należy rozważać miarę czasu, jak bólu (Augustyn) 375;
umierającym podawana do wiadomości, a nie nakładana (pseudo-Teodor)
376. – Pokuta wewnętrzna, czyli cnota ducha 316-324; owocna tylko w tym
życiu (Fulgencjusz) 554; lecz trwa na życie wieczne 374; poczyna się bojaźnią
316; czym jest 316 (pseudo-Ambroży), 317 (Grzegorz), 318 (Ambrozjaster),
320 (pseudo-Augustyn), 344 (pseudo-Ambroży); określenie Mistrza 328; jej
części 319; są trzy (pseudo-Złotousty) 336; owocna pokuta dziełem Boga
(pseudo-Augustyn) 372; i darem Ducha Świętego (Augustyn) 346; ponieważ
bez miłości w nas nie może być tej prawdziwej pokuty (Augustyn) 333, która
usiłuje prowadzić do czystości chrzcielnej (pseudo-Augustyn) 334 i do darów
pierwotnych 332, wycinając przyczyny grzechów (pseudo-Augustyn) 329, 
i naprawiajac nadzieję życia (Leon Wielki) 349; czas pokuty aż do ostatniej
chwili życia 371; ponieważ Bóg nigdy nie odrzuca pokuty (Złotousty) 323;
lecz niebezpieczne jest odkładać pokutę do śmierci (pseudo-Augustyn)
372; czyń więc pokutę póki jesteś zdrowy 372, czyniąc godne owoce pokuty
zgodnie z jakością i wielkością winy 337. – Pokuta uroczysta 321n;
mianowicie za cięższe zbrodnie (Orygenes) 322; która zgodnie ze zwy-
czajem Kościoła jest jedna 321; kiedy wypada (Augustyn) 348n; w niektó-
rych kościołach nie jest zachowana 332.

Pokutować to doznawać kary, aby zawsze wewnątrz karała, mszcząc to,
czego dopuszczono się grzesząc (pseudo-Augustyn) 320.

Pokutujący nie może godnie pokutować, nie podtrzymywany przez
jedność Kościoła (pseudo-Augustyn) 352; nie pokutuje prawdziwie, kto nie
pragnie spowiedzi 327, ani nie pragnie i nie szuka sądu kapłana 351; bo
pokutować to znaczy trzymać karę, aby zawsze karał w sobie mszcząc to,
czego dopuścił się grzesząc (pseudo-Augustyn) 320; sam Bóg zaś go roz-
wiązuje i oświeca 358; pokutującym umierającym należy zadośćuczynienie
podać do wiadomości, a nie nakładać 376; pokutnik ubiegnięty przez
śmierć, czy jego ofiarę należy przyjąć 378n.
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Pokuty szafarz 348-371; samemu Bogu spowiadać się, nie wystarczy 351;
Bóg sam pokutującego rozwiązuje i oświeca 358; lecz trzeba spowiadać się
kapłanom, ponieważ oni służą kluczami (Augustyn) 348, i dostępuje się
odpuszczenia (Leon Wielki) 349; jak przykazał Bóg w Prawie 349; tak
naprawia się nadzieja życia (Leon Wielki) 349; szukać kapłana mądrego 
i rozeznającego 352, który umie wiązać i rozwiązywać 351, oraz osądzać
występek 355; który wtedy wiąże i rozwiązuje 356nn, używając kluczy
361nn, i wlewa łaskę urzędem swej godności 367, nie przez swoje zasługi
368; jaki powinien być, kto ustanowiony jest sędzią innych 369nn.

Poligamia 457nn; przed Prawem u patriarchów 457-460; kiedy nie była
występkiem albo grzechem (Augustyn) 457; pod Prawem 460nn.

Położne Hebrajczyków, jak kłamały 213n.

Połóg (i aborcja) kiedy należą do zabójstw 445n.

Pomieszczenia różne dusz po śmierci (Augustyn) 523.

Ponownie chrzcić błędnowiercę to grzech, katolika to zbrodnia
(Augustyn) 269; błąd Cypriana z niewiedzy 269n.

Poprawa prawdziwa i fałszywa 336.

Poronienie, kiedy zabójstwem (Augustyn) 445n, 522.

Porwanie na sąd ostateczny, jednocześnie śmierć i zmartwychwstanie
żywych (Ambrozjaster) 515; a może bez śmierci (Augustyn) 515.

Porywacz cudzej oblubienicy winien być ukarany publiczną pokutą i pozo-
stać bez nadziei małżeństwa (Synod w Trosly) 430; co to jest porwanie 500.

Porządek miłości 174n; co najpierw, co potem 172nn; porządek
powstania z martwych 510; cztery porządki (stany) na sądzie ostatecznym
(Grzegorz) 538nn.

Posłanie Boże we Wcieleniu 24n; posłanie Ducha Świętego, lecz nie 
w ciele 25; Duch dwakroć jest dawany 164.

Posługa urzędu, a nie dobra zasługa, wlewa innym łaskę (Ambrozjaster)
367n; stąd nierówni szafarze nie udzielają nierównego chrztu (Augustyn)
263n; bo moc zachował sobie Chrystus (Augustyn) 265n; substancja chleba
przez posługę kapłana staje się ciałem, a substancja wina staje się krwią
Chrystusa 296n; niegodny szafarz może zatrzymać i odpuścić grzech, lecz
nie godnie ani dobrze 367; szafarze Kościoła powinni być królami, by sobą
i innymi rządzili 395; powinni wybijać się świętością życia 407.

Posłuszeństwo Chrystusa wysłużyło chwałę ciała i niecierpiętliwość duszy
113.

Post przed Chrztem i Bierzmowaniem, przed Eucharystią 283.

Postacie widzialne w sakramentach prowadzą ludzi do niewidzialnego
235; postać chleba, sakrament widzialnego ciała 293; postać chleba i wina
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sakrament, a nie rzecz 285; pozostają po konsekracji 296; stąd coś innego
się widzi, coś innego pojmuje 299.
Postać (Flp 2,7), w trzecim poglądzie o Wcieleniu 55; wyróżnia się cztery
rodzaje postaci (Augustyn) 56n; według postaci człowieka znaleziony jest
Chrystus (Hilary) 58.
Poślubieni, małżeństwo nie dążące do zrodzenia potomstwa (Augustyn)
444.
Pośrednik Boga i ludzi. Sam Chrystus 122; ponieważ on Bogiem i on
człowiekiem (Leon Wielki) 31; jedna nas z Bogiem dopełniając posłu-
szeństwa 123; przez śmierć swoją 124; bez wiary w Pośrednika nie ma
zbawienia pod obu Przymierzami 153n.
Potępieni, czy doznają miłosierdzia Bożego w jakimś złagodzeniu kar
529nn; czy teraz wiedzą, co się tu dzieje (Augustyn) 556; ich grzechy będą
wszystkim znane na sądzie 514; ich ciała po zmartwychwstaniu nie ulegną
zniszczeniu 519; nie będą mieli żadnego spokoju, żadnej dobrej woli
(Fulgencjusz) 554; żadnego światła prawdy 554.
Potworki (ludzkie) zmartwychwstaną, lecz raczej z naprawioną naturą
(Augustyn) 522.
Powiązania sakramentów 231.
Powinność małżeńska 417, 441, 446, 449, 451nn; przypadki, kiedy
człowiek nigdy nie powinien prosić 483.
Powinowactwo gdzie zachodzi 501; jego stopnie 495n; różne tradycje
496n.
Powtórne małżeństwo prawowite w Kościele (Hieronim) 509.
Poznanie i wiara 151, poznanie zagadkowe i zwierciadłowe w tym życiu 161;
poznanie Boga przez duszę oddzieloną od ciała nie utożsamia się z aniel-
skim (Augustyn) 553; poznanie świętych obszerniejsze po sądzie 552.
Pożądliwość ciała, co i jak 106; kara grzechu, lecz nie zawsze grzech 450;
zakazana w dwu ostatnich przykazaniach Dekalogu (Augustyn) 228; a spół-
kowanie (Augustyn) 446.
Północ na sądzie (Augustyn) 512; po sądzie noc się skończy 546n.
Pragnienie rzeczy światowych 382.
Prawa małżeństwa  w różnych czasach 456nn; w Nowym Przymierzu prawo
zaślubin sprowadzone jest do pierwotnego ustanowienia (Augustyn) 461;
prawa pokuty, ich cel 375.
Prawda ciała Chrystusowego wzięta z Dziewicy (Fulgencjusz); prawda ciała
i duszy w Chrystusie (Leon Wielki) 31; prawda natury Bożej i ludzkiej 
w Chrystusie (Genadiusz) 25.
Prawda, jako męstwo (Mdr 8,7) 188; kiedy wolno zamilczeć prawdę 213;
mówić prawdę i błąd (Augustyn) 216.
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Prawo małżeństwa to samo obowiązuje między mężem i żoną 467n.

Prawo naturalne naszej miłości, którym miłujemy to, czym jesteśmy i co
jest pod nami (Augustyn) 169; prawo naturalne i pisane (Starego Przymie-
rza) nikogo nie wspiera do zbawienia 240; prawo naturalne: „Czego sobie
nie życzysz...” 212.
Prawo Stare, chociaż dobre, litera zabijająca 229; jak różni się od Ewangelii
228n; miało znaki a nie właściwe sakramenty 233n; co oczyściło (Augustyn)
234.
Prawo ściska rękę, Ewangelia rękę i ducha 228.
Prawo święceń i konsekracji, czy jest odbierane tym, którzy odcięci są 
i wyklęci przez Kościół 412.
Prezbiter po grecku, senior po łacinie (Izydor) 403; cnotami niech się
wybija 403; czy może bierzmować 277; poświęcać krzyżma mu nie wolno
378; niech nie udziela pojednania bez rady biskupa 377n; kiedy przypada
mu konsekracja dziewic 378.
Prostaczkowie, ich wiara 154n.
Prośby nasze jak Bóg zna (Augustyn) 528; znane są aniołom i świętym 
w Słowie 527.
Przebaczenie nie jest udzielane, jak tylko wszystkich grzechów 325;
połowiczne nie jest udzielane (pseudo-Augustyn) 334; bez pokory nie
wolno mieć nadziei 354, pobłażanie w małżeństwie, co to (Augustyn) 449;
przez wyznanie staje się wybaczalne to, co było zbrodnicze w czynie
(pseudo-Augustyn) 349.
Przełożeństwo wszelkie ustąpi po sądzie (Haymon) 541n.
Przemiana elementów w Eucharystii 282, 294-299; jaka ona jest 296, 301.
Przemilczanie grzechu rodzi się z pychy serca 354.
Przenośnia, gdy mówi się, iż rzecz zaistniała, gdy została oznajmiona 115;
przenośnia Augustyna, że znaki powinny mieć nazwy rzeczy oznaczanych
293.
Przepaść między dobrymi a złymi, bogaczem i Łazarzem 558.
Przepych pogrzebu pociechą żywych, a nie wsparciem zmarłych (Augu-
styn) 525.
Przeszkody małżeńskie 462-507; czy zimni 463nn; psychicznie chorzy,
gdy są w obłędzie 465n, stan prawny, niewola 473nn; święcenia 475nn;
śluby 478nn; różna religia 483; pokrewieństwo czy powinowactwo 491 nn;
różna religia 501.
Przeznaczenie Chrystusa, według drugiego poglądu na wcielenie 60;
według trzeciego poglądu 65; że osoba Syna jest przeznaczona według
przyjętego człowieka, a natura ludzka przeznaczona, aby ze Słowem
osobowo była zjednoczona 76n.

Skorowidz672



Przyjaciele, nieprzyjaciele i zasługa miłości 177nn.

Przyjęcie człowieczeństwa, wyjaśnienie 30, 48n, 132.

Przyjście Chrystusa na sąd, czy o północy 512.

Przykazania dwa miłości 162, lecz jedno w drugim 167; jak dziesięć przy-
kazań Dekalogu odnosi się do dwu przykazań miłości 205, 206; czyli do
dwu tablic 206; te z pierwszej tablicy dotyczą Boga 209; te z drugiej miłości
bliźniego 209, gdzie do piątego przykazania Ewangelia robi dodatek 210.

Przykazania obrzędowe dlaczego ustąpiły jak cień 205.

Przykazania, dziesięcioro 206-229, jak dziesięć strun harfy powinny być
dotykane miłością 229; wszystkie należą do dwu przykazań miłości, przez
miłość są wypełniane i do miłości jako celu się odnoszą 205; trzy, na pierw-
szej tablicy, należą do poznania i umiłowania Trójcy; pozostałych siedem,
na drugiej tablicy, do miłości bliźniego (Augustyn) 206, 209; pierwsze
należy do Ojca, drugie do Syna, trzecie do Ducha Świętego 209; czwarte
(pierwsze na drugiej tablicy) 209; piąte, szóste, siódme 210n; ósme z roz-
prawą o kłamstwie, krzywoprzysięstwie i przysiędze, 212-227; dziewiąte 
i dziesiąte 228; jak różnią się szóste i dziewiąte, siódme i dziesiąte 228.

Przykazanie miłości jedno, chociaż dwa 167; dlaczego dane 166n; przy-
kazania szczególnego miłowania nas samych nie ma 168n; wszystkie przy-
kazania moralne odnoszą  się do miłości 205.

Przykład życia w sługach Chrystusa 407.

Przypadłości Eucharystii jakie i w czym tkwią 304; są bez podmiotu i nie
tkwią w powietrzu 305.

Przyrzeczenie, czym innym jest przyrzec, a wiele innym uczynić 432.

Przysięga 218-227; ma trzech towarzyszy (Hieronim) 218n; kiedy należy
składać (Augustyn) 221; winna być składana Panu 222; dokonuje się przez
najcięższe zaklęcie 234; niebacznie złożona, czy ma być dotrzymana 225n;
wymuszona 227; podstępna 227; złożona na fałszywych bożków, czy ważna
224n.

Przysięganie, zgodnie z drugim Przykazaniem Dekalogu 208; czy jest złem
221; mocniejsze dokonane na Boga 223; czy wolno przysięgać na stwo-
rzenia 222n; ciągłym popada się w krzywoprzysięstwo (Augustyn) 221;
lekkomyślne przysięganie to ciężki grzech 226; czy grzeszy, kto zmusza
drugiego do przysięgania 227.

Przysposobienia nie orzeka się o Chrystusie 74nn, lecz o nas 76.

Przywdzianie Chrystusa 254.

Przyzwolenie pojmuje się na różne sposoby 418n; inna jest zgoda, inny
jest dopust 447; małżeńskie (Świętego Pawła), jak należy brać 447n;
zawiera lek, a nie nagrodę 418.
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Psalmista (święcenie) 397.

Pycha Adama, upadek wszystkich 117, pokora Chrystusa 116n; chcieć być
uważanym za sprawiedliwego, rozdzajem pychy 354; innym, ukrywać
grzech 384.

Rachela 438, 457, 458.

Radość mają dobre dusze po śmierci także przed zmartwychwstaniem
(Augustyn) 523; większą po zmartwychwstaniu i sądzie ostatecznym 523,
552; czy radość w niebie jest nierówna (Augustyn) 551n.

Rady ewangeliczne i szereg wybranych na sądzie (Grzegorz) 539.

Rahab, jak skłamała 213n.

Raj, tam byłoby łoże niepokalane i małżeństwo we czci 417.

Religia niechrześcijańska, czyli różnica kultu, przeszkodą do małżeństwa
483-487.

Religia różna przeszkodą do małżeństwa 463, 483nn. 

Rodzaj ludzki, dziesiąta zgubiona drachma 24; jest jeden, bo cały od
Adama 416.

Rodzice, nad innych winni być czczeni i kochani 173, 175; trzeba okazywać
im należną cześć i dostarczać to, co konieczne 209; zagadnienie złych
rodziców 175n.

Rozeznanie i umiejętność potrzebne u kapłanów 365n; klucz rozeznania
w sposobach wiązania i rozwiązywania (Orygenes) 363.

Rozjemca, czyli pośrednik Chrystus, do pojednania ludzi z Bogiem 122.

Rozkosz cielesna, nie każda jest grzechem 450.

Roztropność, jako cnota kardynalna 187-189; w zapobieganiu podstępom
188; czy w przyszłym życiu 189; roztropność Boga (Orygenes) 534.

Rozwód w Starym Prawie 460.

Równość małżonków w oddawaniu powinności 451n.

Równość wiary, nadziei i miłości w tym życiu 158n; odpowiedniość innych
cnót 202 nn.

Rybakom wierzy się (Ambroży) 136.

Rzecz dzieje się, gdy dociera do wiadomości 115.

Rzeczy i znaki, jak się różnią (Augustyn) 231; sakrament jako znak świętej
rzeczy 232, 233, 261; co to jest znak 233; bez podobieństwa do rzeczy
niewłaściwie zwałyby się sakramentami 233; każdej rzeczy znakiem jest to,
co jest jej przyczyną 261; rzecz sakramentu czasem wyprzedza sakrament,
a czasem następuje długo po nim 261n; rzeczy nie przyjmują ci, którzy bez
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wiary, albo pozornie przystępują do sakramentu 252; inni przyjmują rzecz,
a nie sakrament 251, 255; jakiej rzeczy sakramentem jest chrzest udzielony
już sprawiedliwemu 261; rzecz zawarta i oznaczona, rzecz oznaczona, a nie
zawarta w Eucharystii 284n; co jest sakramentem i rzeczą w pokucie 389;
w ostatnim namaszczeniu 391; znak rzeczy świętej w małżeństwie 433;
Mistrz nic nie przekazuje o bierzmowaniu i o kapłaństwie.

Rzemyki trzewików rozwiązywać, co to znaczy 29n.

Sakrament czyli przysięga 225, 227.

Sakrament wcielenia (Ambroży) 79.

Sakrament wiary, o niego prosi się na chrzcie 274; a przyjmuje w obmyciu
odrodzenia (Augustyn) 443; nie traci go nawet odstępca (Augustyn) 443.

Sakrament wierności jako główne dobro małżeństwa 442, oraz znak
rzeczy świętej, czyli zjednoczenia Chrystusa i Kościoła 443; nieodłącznie
tkwi w małżeństwie.

Sakramentalia, katechizm i egzorcyzm powinny być zwane raczej
sakramentaliami niż sakramentami 276.

Sakramenty cielesne Starego Przymierza, bardziej znaki niż sakramenty
233n; jakie miały znaczenie (Grzegorz) 237.

Sakramenty Nowego Przymierza 231-509; ustanowione dla oznaczania 
i uświęcania 233; oznaczają i dają zbawienie 236; leki na rany grzechowe
231; w nich sprawiedliwość i zbawienie 240; bo sprawiają w wybranych co
wyobrażają 252; jedne dają lek i łaskę, inne są tylko lekami, inne łaską i cnotą
nas podtrzymują 239n; są widzialną formą niewidzialnej łaski 232, 269, 284;
ustanowione dla trzech przyczyn 234n; dlaczego nie ustanowione zaraz po
upadku 240; które to są 239. – Co to jest sakrament 231-236; w ścisłym
znaczeniu: znak rzeczy świętej 232 (Augustyn), 389, 419; który sprawia to,
co oznacza 233, 236; znak łaski Bożej i widzialna forma niewidzialnej łaski
232, 233; święta tajemnica, święte oznaczające i święte oznaczone 232;
składa się ze słów i rzeczy 235, słowa i tworzywa 243; skramenty sprawowane
są słowami Chrystusa (Paschazjusz) 311; różnica sakramentu i rzeczy 251;
cały owoc widzialnych sakramentów z niewidzialnej łaski przez Ducha
(Augustyn) 268, 360. – Forma sakramentu chrztu 244-247, 269; bierzmo-
wania 279; Eucharystii 282, 284; małżeństwa 419nn. – Mocą sakramentów
łaska (Augustyn) 252; moc chrztu 253; bierzmowania 278; Eucharystii 309;
pokuty 316, 389n; kapłaństwa 405; małżeństwa 421; czy ważne są sakra-
menta, sprawowane przez błędnowierców odciętych: cztery poglądy 411nn.
– Powtarzanie sakramentów 268nn, 279, 391nn; żadnemu sakramentowi nie
należy robić krzywdy (Augustyn) 279, 411.

Sakramenty Starego Przymierza rzeczy święte oznaczały i obiecywały
235n; to znaczy ofiary, obrzezanie 236; wszystkie skończyły się ze śmiercią
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Chrystusa 283; sakramenty chrześcijańskie przedniejsze niż Żydów (Ambro-
ży) 281.
Salomon jakby początek urzędu egzorcysty 398; Salomon przekroczył
przykazanie Prawa o liczbie i jakości żon 461.
Samarytanin podchodzący do rannego, to Chrystus 231.
Sąd Boży ukryty w tym życiu (Augustyn) 532.
Sąd ostateczny 510-516, 532, 537-545; w dolinie Jozafata 545; Chrystus
sędzią żywych i umarłych 515n, 540, bo Ojciec wszelki sąd zdał na Syna
544; w postaci sługi ukaże się i będzie sądził 542, 543n; postać Boga tam
nie będzie widziana 543. – Stany na sądzie (Grzegorz) 538n; którzy będą
sądzić z Chrystusem 539n; Apostołowie i wszyscy doskonali 538; którzy
będą sądzeni 538nn; księgi zostaną otwarte 512, i tajniki serc zostaną ujaw-
nione 512n; wtedy klepisko zostanie przewiane, czym dobrzy od złych
zostaną oddzieleni 532, 541, po wyroku sędziego 532; sąd bez miłosierdzia
temu, kto miłosierdzia nie czynił 531; czy łagodniejszy sąd dla błędno-
wiercy, który umarł za Chrystusa 333. – Czy szczęście świętych będzie
większe po sądzie 552n.
Separacja małżonków, cielesna jest możliwa z różnych powodów,
sakramentalna niemożliwa 443n; nie ma miejsca, gdy któreś podstępnie
dziecko podjęło ze źródła 502.
Sędzia kościelny i duchowy jaki powinien być (pseudo-Augustyn) 369;
powinien mieć rozeznanie 370; nie pozbawiony daru umiejętności 370.
Sędzia żywych i umarłych, Chrystus w postaci sługi 542; czy w postaci
chwalebnej, czy niemocnej 543.
Skrucha, wyznanie, zadośćuczynienie 336; skrucha w sercu pokutującego
(pseudo-Złotousty) 336; pogląd, że sama skrucha odpuszcza grzech 342n;
stąd pytanie: skoro samą skruchą grzech został odpuszczony, jakie zna-
czenie ma spowiedź 355; skruchy człowieka związane są z sakramentami
23; skrucha może zastąpić chrzest 255.
Słońce widzialne, analogia wcielenia (Augustyn) 30; jak zaćmi się podczas
sądu 546; po sądzie siedemkroć bardziej będzie świeciło (Izajasz) 546; jego
obowiązek ustąpi (Hieronim) 547; lecz pozostanie stale 547.
Słowo Boże, prawdziwy Syn Boży (Augustyn) 50n; równy Ojcu 75; w Słowie
aniołowie i święci poznają, co dzieje się na zewnątrz 527; aniołowie słyszą
przez Słowo, co mają czynić, co zwiastować (Augustyn) 528; prośby nasze
dochodzą do wiadomości świętych w Słowie Bożym  527, 528; Słowo, Moc
Najwyższego, zacieniło Maryję i złączyło ze sobą ciało ożywione duszą
(Damascen) 33; wszystko przyjęło w naszej naturze (Damascen) 29, ciało 
i duszę razem 30n, zjednoczone z ciałem za pośrednictwem umysłu
(Damascen) 29; przez ducha przyjęło duszę, a przez duszę ciało (Augustyn)
30; przyjęło naturę, ale nie osobę człowieka 47n; zaraz gdy weszło do łona,
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Słowo stało się ciałem (Grzegorz Wielki) 31; całe wcielone i całe nieopisane
(Damascen) 37; nie przyjął winy, której przyjął karę (pseudo-Augustyn)
105; z człowiekiem zjednoczone także w śmierci 137n; dlatego będzie
sądziło w uwielbionej postaci sługi 542, 543 (Augustyn).
Słowo i tworzywo w Chrzcie 243n; sakramenty polegają na słowach 
i rzeczach 235; czy zniekształcone słowa powodują nieważność chrztu 272;
słowa są ustanowione po to, by przez nie do wiadomości drugiego ludzie
nieśli swoje myśli (Augustyn) 216.
Słuch wiary wewnętrzny, a nie zewnętrzny 151.
Słupy zasłony arki a cnoty kardynalne 189.
Smutek Chrystusa podczas męki prawdziwy 98nn; niejasny pogląd
Hilarego 100-103; jego pogląd na bojaźń Chrystusa 110n.
Sposób miłowania siebie, bliźniego, Boga 164nn; sposób życia tu i jego
skutek po śmierci (Augustyn) 523n.
Spowiedź sakramentalna 342-355; jest darem Ducha (Augustyn) 346;
znaczenie 355; konieczność (pseudo-Złotousty) 355; czy jest warunkiem
odpuszczenia grzechów 344n; warunkiem przynajmniej cięższych (Beda)
353; wszystkie śmiertelne przynajmniej raz trzeba wyznać 384; powszednie
wystarczy ogólnie wyznawać 384; bezpieczniej i doskonalej wyznawać
kapłanowi zarówno powszednie jak ciężkie 353; Bóg kocha prawdę
wyznającego (pseudo-Augustyn) 384; samą prawdą jest, żebyś mówił, czym
jesteś (Augustyn) 385; Bóg zaś patrzy na serce, kiedy grzesznik nie może
dojść do kapłana (pseudo-Augustyn) 351n, tak że, jeśli w sercu jest
pragnienie, dane jest odpuszczenie 346. – Spowiedzi nie dzielić pomiędzy
różnych kapłanów 339; jakiego szafarza szukać (pseudo-Augustyn) 351n,
370, 385; czy ważna jest spowiedź u towarzysza lub krewnego, gdy brak
kapłana, a grozi niebezpieczeństwo 351nn. – Spowiedź grzesznika nie ma
być ogłaszana uszom ludu (Leon Wielki) 350. – Spowiedź samemu Bogu
wystarczy według pewnego poglądu 346-350.
Spożywanie eucharystyczne dokonuje się bez łamania Chrystusa 306;
duchowe: trwać w Chrystusie i mieć go w sobie (Augustyn) 286, 287.
Spółkowanie nie sprawia małżeństwa, lecz wola (pseudo-Złotousty) 423;
po upadku Adama złe, jeżeli nie usprawiedliwione dobrami małżeństwa
417; niezawinione gdy zachodzą trzy dobra małżeństwa 446n; kiedy
powoduje winę powszednią 446; w jakim czasie nie należy prosić 454; czy
należy do istoty małżeństwa 420; nie sprawia małżeństwa 434; spółkowanie
duchowe i cielesne 420; które obcowanie cielesne jest niewinne 448; nie
dokonuje się bez pożądliwości (Augustyn) 440; niedozwolone obcowanie
cielesne zakazane szóstym przykazaniem (Augustyn) 210.
Spór, na próżno toczy się o słowa, skoro wiadomo o rzeczach 92.
Sprawca i sługa, jak się różnią 267.
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Sprawiedliwość Boga, którą sam jest sprawiedliwy i którą daje człowieko-
wi, gdy usprawiedliwia niezbożnego (Augustyn) 201; wpajana jest jako
rozdawczyni i sędzia zasług (Orygenes) 534; nią pokonuje diabła (Augustyn)
125nn; jego sprawiedliwość i miłosierdzie, nie dwie rzeczy, lecz jedna 532n.
Sprawiedliwość jako cnota kardynalna 187nn; korzystanie z niej 188, 189;
we wspieraniu biednych (Augustyn) 188; wobec tych, którzy ujęci w nie-
wolę, powracają do ojczyzny (Leon Wielki) 482n.
Stan (niewolnictwo), czy może rozdzielić małżeństwo 473.
Stany człowieka, cztery 105.
Stare Przymierze, wiara starożytnych 152nn; przyniosło tylko zewnętrzne
oczyszczenie 234.
Starość nasza dwojaka, winy i kary 93.
Starozakonne, znaki i w pewien sposób sakramenty 233; bardziej znaki
niż sakramenty 233; na służbę, a nie na usprawiedliwienie 234; wszystkie
zakończone w śmierci Chrystusa 250.
Starsi Ludu Bożego, ci którzy usiłowali wypełnić, co radzi się do dosko-
nałości (Grzegorz) 539.
Stopnie pokrewieństwa czy powinowactwa 492n.
Stręczycielstwo jako powód oddalenia żony (Augustyn) 488.
Stworzenie, czy Chrystus jest nim 77n; wszelka substancja nie będąca
Bogiem (Augustyn) 77; wszystko co Ojciec uczynił przez Syna (Augustyn)
78; dlatego Chrystus przyjęty jako człowiek 79; stworzenie nie może być 
w Bogu 79; w niczym nie równa się Stwórcy (Walter) 89; wszelkie stwo-
rzenie poddane próżności 78; Bóg zaś miłuje wszystko, co uczynił 185.
Subdiakon, 400; jego święcenia Kościół sobie ustanowił 405; subdiakonat
przeszkodą do małżeństwa 475n.
Substancja Boża jedna 43, nieuczyniona 78; nie ją zrodziła Maryja 43. –
Podwójna substancja Chrystusa (Augustyn) 51; czy trzy w Chrystusie 52nn;
substancja Eucharystii nie inna niż Chrystusa 304; substancja tworzywa
zmienia się w Eucharystii 296n; wszelka substancja, która nie jest Bogiem,
jest stworzeniem (Augustyn) 77.
Sumienie oskarży lub usprawiedliwi człowieka na sądzie 513 (Augustyn)
537.
Symbol podczas chrztu, czym jest i co znaczy 276.
Symonia, skąd nazwa i co to jest 413; trójczęściowy podział 414; czy
świętokupca może sprawować Eucharystię 312n; czy świętokupcy ważnie
konsekrują, albo wyświęcają innych 413n.
Syn, Mądrość Ojca 24; jest od Ojca 25, nie uczyniony ani stworzony 77n;
współistotny (homousios) Ojcu (Damascen) 33, tej samej substancji 
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z Ojcem (Augustyn (77), który zesłał go na świat 23; tym zesłaniem jest
samo wcielenie 24, którym on sam przyjął człowieka do jedności i jedyności
swojej 43, 46; dlaczego 24nn; stąd Syn równy Ojcu naturą, mniejszy szatą
(Augustyn) 65; Syn z natury, nie z przysposobienia 74nn; w żaden sposób
nie jest synem Ducha Świętego 38nn; Syn Dziewicy z natury i z łaski 75.

Synami Bożymi jesteśmy z przysposobienia i łaski 75n.

Synowie (i córki) duchowi, którzy to są 501n.

Szabat wieczny 209.

Szczepan, święty, największy lewita 405.

Szczęście naturalnie upragnione w tym życiu przez stworzenie rozumne:
544, 551, 556; nie wszyscy wiedzą co to jest i gdzie jest (Augustyn) 549n; czy
ma się je po śmierci, a przed zmartwychwstaniem 523; czy jest większe po
sądzie niż tymczasem 552n; radość będzie równa, w nierównej światłości
(Augustyn) 552.

Szwagier, brat męża 500.

Szwagierka, siostra męża 500.

Ślepota najwyższa: być poza Bogiem 555.

Ślub, co to jest i jego rodzaje 478; czy prywatny ślub powściągliwości jest
przeszkodą małżeńską 478; ślub uroczysty w obliczu Kościoła wyklucza
małżeństwo 463, 478, 480n; ślub wstrzemięźliwości w małżeństwie musi być
obustronny 435, 453, 4543; ślub dziewictwa Maryi w sercu, nie w ustach
(Augustyn) 439.

Śmierć Chrystusa 130-139; nasze odkupienie 118nn; czasowe rozdziele-
nie ciała i duszy, ale nie oddzielenie od Słowa Bożego 131, 133; czy w Chrys-
tusie była konieczność umierania 103n.

Śmierć, oddzielenie duszy od ciała (Augustyn) 130, 132, 134; brak ogólny
103; ciało ma nie tylko stosowność, lecz nawet konieczność śmierci 103n;
zawsze ludzkiemu uczuciu przykra 107. – Śmierć duchowa, oddzielenie
duszy od Boga (Augustyn) 130; trojaka w grzechu (Augustyn) 336n;
wieczna śmierć potępionych (Augustyn) 531.

Śpiewak, 407.

Świadectwo fałszywe zakazane 212; co to jest branie Boga za świadka
223n; jacy świadkowie są potrzebni do zerwania małżeństwa  499.

Świątynią Boga jesteśmy przez uświęcenie chrztu (Augustyn) 271.

Świeccy wierni kiedy mogą chrzcić 268; czy wystarczy wyspowiadać się
świeckiemu, przynajmniej gdy brak kapłana 351; jeżeli brak, należy spo-
wiadać się krewnemu 351 (pseudo-Augustyn), 353 (Beda); także cięższe,
gdy brak kapłana, a grozi niebezpieczeństwo (Lombard) 353.
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Święcenia 393-416; określenie święceń 405; dlaczego zwane są sakramen-
tami 405; dwa tylko zwane są święte 405; które są przeszkodą do mał-
żeństwa 463, 475n; wiek kanoniczny 415n; siedem stopni 393, 394, które
ukazuje przykład Jezusa Chrystusa 393n; siedem także dla siedmiorakiej
łaski Ducha Świętego 394; stopnie udzielane w święceniach 394; święcenia
ostiariusza 396; lektora 397; egzorcysty 398; akolity 399; subdiakona 400;
diakona 402; kapłana 404; którzy kandydaci są godni (pseudo-Klemens)
394; którzy niegodni 394. – Święcenia, czy ważnie udzielane przez
błędnowierców 408-413; wyświęceni przez błędnowierców mają ranną
głowę (Innocenty I) 408n; nie powtarza się, jeżeli wyświęcony przychodzi
do jedności (Augustyn) 410, 411; nie udziela należycie, kto odchodzi od
jedności, a jednak udziela (Augustyn) 411; święcenia udzielone przez
świętokupców, czy ważne 413n; święcenia wymuszone, czy ważne 415.

Święcenia ponowne, zagadnienie czy wyświęceni przez błędnowierców
powinni być ponownie święceni, a stąd czy błędnowiercy mogą udzielać
wyższych święceń 408-413.

Święci wzięli z pełni Chrystusa co do podobieństwa, nie co do istoty 84;
czy i w jaki sposób wiedzą, co zewnątrz się dzieje 527nn; w jaki sposób
słyszą nasze prośby i wstawiają się za nami 527nn; nie mogą pomóc
potępionym 558; niczego nie chcą poza tym, co poznają w woli Boga 529;
z Chrystusem będą sądzić narody 537, z powagą i władzą 538; po sądzie
radość większa, a poznanie obszerniejsze 552; święci Starego Przymierza
tej samej zasługi z Chrześcijańskimi (Hieronim) 460.

Święte, cokolwiek włączone w kult Boży 211.

Świętokradztwo zakazane siódmym przykazaniem 210; popełniane na trzy
sposoby 210n; świętokradczych błędnowierców nie ma w Kościele (Cyprian)
409; świętokradcza ich konsekracja 410.

Tacjanie, błędnowiercy, ganili małżeństwo 419.

Tajemnica spowiedzi wpajana przez Leona Wielkiego 350; ze strony
kapłana 385.

Tajemnica święta jako sakrament 232.

Tajemnica wiary w Eucharystii 297 (Lanfrank), 310 (Remigiusz); tajemnica
Boża 294; tajemnica Chrystusa (Grzegorz Wielki) 299; tajemnica pokoju 
i jedności (Augustyn) 285.

Teologowie odróżniają mądrość od wiedzy 198nn.

Theosebia, jako pobożność, dobra cześć, uwielbienie Boga w poznaniu 
i miłości 69, 199.

Tomasz Apostoł wierzył duchem, a nie zmysłami (Augustyn) 149.

Tonsura duchownych 395.
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Towarzysz, czy spowiadać się towarzyszowi, jeżeli brak kapłana 353.

Tradycja Ojców o wsparciu zmarłych (Augustyn) 524.

Trąba, głos podczas przyjścia Sędziego 511, jako jawny i bardzo jasny znak
sądu (Augustyn) 511.

Trędowaci oczyszczeni w drodze, figurami oczyszczonego grzesznika 343,
361.

Trójca Święta cała dokonała wcielenia Syna Bożego 26, 31, 38 (Augustyn),
43 (Synod w Toledo), 45 (Fulgencjusz), bo jak nierozdzielna i niepodzielna
jest jedność substancji trojga 27, tak i działanie 26, 27, 38; jego tajemnica
oznajmiona w chrzcie Chrystusa 248; wzywana w chrzcie do ważności 244;
niewidzialnie działa w chrzcie (Ambroży) 247; nawet gdy jedna osoba
wymieniona (Ambroży) 246n, albo imiona źle są wypowiadane 272.

Trucizny bezpłodności, dla uniknięcia rodzenia potomstwa 445.

Trzy dni śmierci Chrystusa, czy wtedy Chrystus był człowiekiem 135n,
gdzie Chrystus był (Ambroży) 138.

Trzykrotne małżeństwo uprawnione w Kościele (Hieronim) 509.

Uczłowieczenie Boga Słowa (Damascen) 45n; Bóg uczłowieczony
(Kasjan) 64, a nie człowiek ubóstwiony 65.

Uczucie i skutek w porządku miłości 172n; uczucie naturalne Piotra 107;
uczucie dwojakie: duchowe i zmysłowe 107.

Uczyniony, jakim sposobem można rzec „uczyniony” o Chrystusie 78n.

Uczynki Prawa nałożone na służbę, a nie na usprawiedliwienie (Glossa
ordinaria) 234.

Umarli zmartwychwstaną 510, zmarły bez wiary i sakramentów, czy mu
pomogą wstawiennictwa (Augustyn) 524n; umarli troszczą się o żywych,
chociaż prawdopodobnie nie wiedzą, co się tutaj dzieje 557.

Umiarkowanie 187nn; tu w powściąganiu złych rozkoszy (Augustyn) 188;
zwie się także powściągliwością 188; zresztą zachowywane w niebie (Beda)
189.

Umiejętność jako dar Ducha różni się od umiejętności i mądrości 200 oraz
naturalnego daru umysłu 201; duchowe i cielesne pojmowanie słów
Chrystusa 290nn.

Umiejętność jako dar naturalny 201; znajomość głosek konieczna czyta-
jącym 397; umiejętność rozeznania rośnie i staje się kluczem w postępie
ku kapłaństwu 365n; odniesienie między wiedzą a wiarą 150n; wiedza
zagadkowa i zwierciadlana tu, tam ogląd 161. – Dar Ducha 201, dzięki
któremu dobrze używamy rzeczy doczesnych i roztropnie obracamy się na
tym świecie (Augustyn) 199; polega na powstrzymaniu się od zła (Hiob)
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199; jakie ma znaczenie 200; jak różni się od mądrości 198n; i od rozumu
200. – Wiedza Chrystusa, czy równa Bogu 89nn; zdanie Mistrza 90; wiedza
Boga o rzeczach i prośbach naszych (Augustyn) 528.
Umierający, nie należy odmawiać im pokuty (Leon Wielki, pseudo-Juliusz)
377.
Umiłowanie, dziełem wiary (Augustyn) 144; umiłowanie Boga i bliźniego,
pełnią wszystkich Pism (Augustyn) 206; przyrównane do mocy śmierci,
ponieważ zabija w duchu umiłowanie świata (Grzegorz) 181; jedno jest, 
w jednym Duchu, a dwojakie z powodu dwu umiłowanych 163, 164, i dwu
przykazań 163, 167; w których ujęte są wszystkie rodzaje rzeczy umiło-
wanych (Augustyn) 169. – Co ma być ukochane miłością 167; czworo: Bóg,
my, bliźni, ciało (Augustyn) 168; Chrystus jako człowiek, jak bliźni i jak my
(Augustyn) 170; aniołowie jak bliźni dobroczyńcy 170; to jest miłość
uporządkowana 171. – Bliźni cały ma być umiłowany, w duszy i ciele 168;
w naturze i cnocie 176; w Bogu i dla Boga 164nn; czy wszyscy ludzie równo
mają być umiłowani 172nn; umiłowanie nieprzyjaciół 174, 176, jest wielką
cnotą 179; umiłowanie światowe nie jest prawdziwym umiłowaniem 167.
Umoczenie Eucharystii, czy dozwolone 303.
Umowy małżeńskie, niektóre o przyszłości, niektóre o teraźniejszości
430; sama umowa małżeńska dokonuje małżeństwa (Ambroży) 423, 428.
Unikanie nierządu, druga przyczyna celowa małżeństwa 441.
Usprawiedliwienie nasze z mocy diabła, rzeczą sakramentu Chrztu 251,
sprawiedliwość pokory krzyża 127,201; przez wiarę w krwi Chrystusa i męce
119, i przez skruchę 260; by wiara zaczęła działać przez miłość (Augustyn)
143; sama bowiem miłość zwana jest dziełem wiary (Augustyn) 144; dlatego
nie z uczynków Prawa 234, 237; przykład setnika Korneliusza 156nn.
Uświęcenie niewidzialne i wewnętrzne celem sakramentu 259; może być
bez widzialnego sakramentu 258n; w siedmiu darach Ducha Świętego 190;
uświęcenie w łonie: Jeremiasza i Jana Chrzciciela 271; doskonałe uświęce-
nie w małżeństwie 453 (Augustyn).
Uwielbienie jedno, Bóstwa i człowieczeństwa w kulcie Słowa wcielonego
68-71.
Uzdrowienie z grzechów, ze wszystkich, albo nigdy (pseudo-Augustyn)
334.
Uznanie dotyczy widzianego 145n, 148.

Wątpienie, czy Chrystus wątpił ludzkim uczuciem (Ambroży) 110; wąt-
pliwość Jana Chrzciciela i jego wiara 155n; wątpliwość czy ktoś został
ochrzczony 259.
Wcielenie 23-68; sakrament przyjęty przez Boga (Ambroży) 79; działaniem
Ojca i Syna i Ducha Świętego 26, 27, 38; posłanie Syna w postaci człowieka
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24; dlaczego przypisuje się Duchowi Świętemu 37n; dlaczego posłany jest
Syn, a nie inna osoba 24n; czy Ojciec albo Duch mógłby się wcielić 26. –
Jest najwyższą łaską w doczesności (Augustyn) 81; Chrystus jako człowiek
jej nie zasłużył (Augustyn) 51; Słowo przyjęło całą ludzką naturę 27,
cierpiętliwą 97, czyli duszę razem z ciałem 30n; to znaczy właściwie 
w hipostazie Syna natura Boska zjednoczyła ze sobą naturę ludzką 45;
jednak nie osobę ludzką 47; tak że w Chrystusie jest jedna hipostaza
(Damascen) 53, 54, i jedność osoby 63, podwójnej substancji (Augustyn)
63, z dwóch i w dwóch naturach (Damascen) 62, bez wzrostu liczby osób
(Augustyn) 56; stąd mówimy o jednym Synu, nie o dwóch i nie o dwóch
Chrystusach (Genadiusz) 25. – Zawiłe zagadnienie zjednoczenia 41-46; stąd
pochodzą trzy poglądy doktorów 49-64.

Wdowieństwo czyste, jego zasługa (Augustyn) 479; jeżeli wdowa ślubuje
wdowieństwo, chcieć wyjść za mąż jest naganne (Augustyn) 479n; jeżeli
wdowy odeszły, co czynić (Grzegorz) 480.

Węzeł małżeński trwa między żywymi zawsze (Augustyn) 443; węzeł
pokoju w Eucharystii (Augustyn) 285.

Wiara chrześcijańska 141-159; pojmowana na trzy sposoby 142; cnota
działająca przez miłość, cnota przez którą wierzy się w to czego się nie widzi
141 (Augustyn), 142, 145n (Augustyn), 148 (Złotousty); pochwała wiary
(Augustyn) 149, 150; opis wiary 146n; wiara działa przez miłość 142,143;
usprawiedliwia niezbożnych 143; podwalina życia chrześcijańskiego 142n;
wszystkich cnót (poza miłością) i dobrych czynów 147n; podstawa rzeczy,
których się spodziewamy 147; przekonanie o tym, czego się nie widzi 145,
146, 149; nie o tym, co podlega zewnętrznemu widzeniu i słyszeniu 151.
– Cnota teologiczna, która różni się od „wierzyć” 160n; i od nadziei 160;
którą wyprzedza w działaniu 147, ponieważ leży u podstaw tego, czego się
spodziewamy 147; i od miłości, która jest przyczyną wiary 148; jakim
sposobem wiara poprzedza miłość (Grzegorz) 148; bez miłości zaś jest
nieforemna 142, 144, 147 (Augustyn); i próżna 143; jest jednak darem Boga
144; z miłością stanowi cnotę, którą wierzy się w to, czego się nie widzi
142, jest podstawą cnót oraz czynów 147n; jakim sposobem niekiedy
zastępuje chrzest 255n, w usprawiedliwieniu dorosłego 257, przez wiarę
w śmierć Chrystusa 118n; w jaki sposób jest widziana (Augustyn) 145n. –
Wiarą też nazywane jest to, w co się wierzy 142; jej najmniejszy wymiar
153; jest jedna, bo w jedno mam przykazane wierzyć 144n; wiara w rzeczy
(Augustyn) 149n; co to jest wielka wiara 152n; nie szuka dowodów
(Ambroży) 136; wiara prostaczków 154n; wiara oparta na doświadczeniu
nie ma zasługi (Grzegorz) 299; nie wszyscy mają wiarę, którą dochodzi się
do szczęśliwości (Augustyn) 551; kiedy wiara i nadzieja zanikną 184. –
Wiara małżeńska jako dobro zaślubin 442; dźwiga mozoły (Augustyn) 470;
brak małżeństwa, gdzie cudzołóstwo 443.
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Wiara w Starym Przymierzu 152nn; była lekiem na grzech pierworodny
237; w co wystarczało im wierzyć 155n; ta sama wiara w Pośrednika jak
nasza 154; wiara ojców w otchłani 161; wiara setnika Korneliusza 156nn.

Wiązać i rozwiązywać, kto może (błąd Abelarda) 366; zdanie Mistrza 367.

Widzenie wewnętrzne i zewnętrzne a wiara 151 i miłość (Augustyn) 163.

Widzialne i cnota wiary 149n.

Wiek Chrystusa, w którym umarł 517; równy wiek zmartwychwstałych 516
(Haymon), 518n; czyli młodzieńczy, około trzydziestu lat 517 (Augustyn),
518n. – Wiek kanoniczny do święceń 415n; zawierających małżeństwo 475.

Wielożeństwo w Starym Przymierzu 457-459; czy żona może być oddalona
z powodu nierządu 469; łatwo nie oddalać (Augustyn) 470; żonobójca
niech czyni pokutę 477.

Wierni, kogo tak zwą (Augustyn) 145; zwani dla sakramentu wiary 259;
wierny widzi wiarę w swoim sercu (Augustyn) 145; wierny nie staje się
nieśmiertelny przez chrzest 261; niech nie żeni się z niewierną 486; 
w Starym Przymierzu niewierni nie mogli się żenić 484.

Wierzyć, to znaczy mieć wiarę (Augustyn) 274n; wierzymy byśmy poznali
(Augustyn) 146; wierzyć i pojmować 151; wierzyć w tajemnicy 155, 158;
wierzyć Boga, wierzyć Bogu, wierzyć w Boga 143n, 193n; wierzyć jest u świę-
tych, bez wiary 160n; wierzyć, z natury wyprzedza ufać 147; wierzący, starsi
i prostaczkowie 154n.

Wieszcz ma wiele znaczeń (Izydor) 407.

Władza, kiedy cała została Chrystusowi dana 115; władza chrztu należy do
samego Chrystusa, ponieważ ją sobie zatrzymał 265n; czym jest ta władza
266n; władza odpuszczania i zatrzymywania grzechów, w jaki sposób
Kościołowi i kapłanom udzielona 359nn; czy wszyscy kapłani mają władzę
wiązania i rozwiązywania 366n; czy zależy ona od obyczajów kapłanów 366;
pogląd Mistrza 367; władza sądownicza w Kościele (Beda, pod imieniem Hie-
ronima) 367; władza duchowa i urząd przekazywany w święceniach 405.

Własność w Chrystusie, który jest Synem z imienia i własności (Hilary) 76.

Właściwości ciała i duszy w Chrystusie (Damascen) 29.

Włos nie zginie w zmartwychwstaniu (Augustyn) 517.

Włożenie rąk (ręki), w Bierzmowaniu 278; w pojednaniu pokutującego
378; w egzorcyzmie 398; w święceniach diakonów 402; w święceniach
kapłana 404 (przypis); ale nie w pojednaniu kapłana błędnowiercy
(Augustyn) 411; skądinąd jako pojednanie błędnowierców 269, 409
(Innocenty I), 411 (Augustyn).

Włożenie rąk zamiast Chrztu, uczynione niektórym wierzącym w Trójcę
(miejsca nieobowiązujące) 242; włożenie w Bierzmowaniu 264.
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Woda, dlaczego tylko wodą się chrzci 248n; wody otrzymały moc odrodze-
nia w chrzcie Chrystusa 248; skąd moc, jeśli nie przez działanie słowa?
(Augustyn) 243; błogosławiona w chrzcie tylko dla czci i ozdoby 392;
dlaczego mieszana z winem do Eucharystii 301; czy do ważności 302.
Wole w Chrystusie 106-109; wola jego doskonała odkąd był człowiekiem
113; dwie wole człowieka: uczucie rozumu i uczucie zmysłowości 106; nie
trzeba zważać na to, co człowiek czyni, lecz jaką wolą 129; zła wola 
w potępionych 553n.
Wolna wola w Chrystusie 82n.
Wolność od grzechu, jaka była w pierwotnym stanie człowieka, przyjęta
przez Chrystusa 105.
Wspomnienie zmarłych we mszy (Augustyn) 524.
Wspólnota kościelna, jedność w Chrystusie 285, 286.
Wspólnota małżeńska, dlaczego niewiasta uformowana z boku męża 435.
Współczucie, czy święci współczują potępionym 558.
Współmieszkanie nie sprawia małżeństwa 409, 434.
Współśpiewak (Izydor) 407.
Wstawiennictwo świętych 527-529.
Wstawiennictwo za zmarłych 523-529; wspiera zmarłych 524, 529 (Augu-
styn); zagadnienie dwóch równie dobrych, którzy potrzebują wsparcia 526;
jakie wsparcia pomogą średnio dobrym, którzy znajdą się przy końcu świata
526n; wsparcie nas przez Świętych 528n.
Wstępne cierpienie i cierpienie jak się różnią 98n; jakie braki w Chrystusie
zgodnie ze wstępnym cierpieniem 98.
Wstrzemięźliwość małżeńska nie zrywa węzła (Augustyn) 443; lecz nie
wolno jednemu ślubować wstrzemięźliwości bez zgody drugiego
(Grzegorz) 426, 452n; zasługa wstrzemięźliwości wdowieńskiej (Augustyn)
479; prawo wstrzemięźliwości sług ołtarza 476.
Wstyd, wielka kara (pseudo-Augustyn) 350; wstyd wyznania rozwiązuje
bojaźń doskonała (pseudo Złotousty) 355.
Wstydliwość ma udział w przebaczeniu grzechu (pseudo-Augustyn) 349;
ciężka kara grzechu (pseudo-Złotousty) 355.
Wszechobecność Słowa i opisowość przyjętego ciała (Damascen) 37; 
w trzech dniach śmierci i potem 137n; przestroga Augustyna 140.
Wybawienie nasze przez mękę i śmierć Chrystusa 116; czy możliwe innym
sposobem 125; wspominane w Eucharystii (Ambroży) 307.
Wybrani, czy na sądzie będą pamiętali uprzednie zło 513; czy ich grzechy
już zgładzone wszystkim wtedy się ujawnią 514; dwa ich szeregi na sądzie
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539; będą uwolnieni od wszelkiej nędzy 531; będą różnili się między sobą
w chwale 548.

Wydanie Chrystusa na mękę poczwórne, lecz rzecz jedna 128n.

Wydanie panny przez rodziców należy do wystroju i uroczystości małżeń-
stwa 433.

Wyniszczenie, postać sługi, czyli przyjęcie natury ludzkiej (Fulgencjusz)
58.

Wypowiedzi trudne o Wcieleniu i o Chrystusie, bo trzeba pojmować co,
pod jakim względem i dlaczego (Augustyn) 77, 140; o Chrystusie przyjętym
48n; Bóg stał się człowiekiem, Bóg jest człowiekiem, itd. 49nn; niestoso-
wnie mówi się o człowieku ubóstwionym (Damascen) 65; oraz: człowiek
Pański 65n; Bóg umęczony i zmarły 134, 135; cały wszędzie 138n; inne
140; wypowiedzi przenośne nie stanowią dowodzenia 80; pojmowanie
wypowiedzi trzeba czerpać ze sprawy (Hilary) 99.

Wysławienie (dulia), według niektórych ma dwa rodzaje, albo sposoby 69.

Występki wszystkie razem należy odrzucić (pseudo-Augustyn) 334; niektó-
rym raz tylko dane jest miejsce pokuty (Orygenes); w chrzcie rozwiązywane
są występki, a nie małżeństwa 489.

Wyznanie Chrystusa w męczeństwie ma moc odpuszczenia grzechów nie-
ochrzczonemu (Augustyn) 255.

Wzgarda jawna sakramentu, przeszkodą (Augustyn) 259.

Wzrost Chrystusa w mądrości i łasce 84-89.

Zabobon szkodliwy i bałwochwalstwo stanowią nierząd (Augustyn) 487.

Zabójstwo zakazane co do litery piątym przykazaniem; według ducha także
chęć 210; kiedy zachodzi w połogu 445n.

Zaćmienie słońca i księżyca przed sądem 546.

Zadatek miłości Boga, śmierć Chrystusa 118.

Zadośćuczynienie, część istotna pokuty: czynić godne owoce 337, wyciąć
przyczyny grzechów (Genadiusz) 329, życie i obyczaje poprawić (Augustyn)
329; nie dokonuje się bez nawrócenia 331; nie dokonuje się z jednego
grzechu, gdy ktoś trwa w drugim (Gracjan) 331; zewnętrzne odpuszczane
przez chrzest (Ambrozjaster) 260n; nakłada się tylko prawdziwie pokutu-
jącemu 362; nie jest godne, jeżeli ktoś nie wytrwa 388; jakie za powszednie,
jakie za ciężkie grzechy 341n; zadośćuczynienie pozorne (Grzegorz VII)
339.

Zakonny habit przyjąć, albo wstrzemięźliwość ślubować, małżonkowie
mogą tylko za wspólną zgodą 425-428.
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Zanurzenie chrzcielne, ilokrotne 249; trzykrotne, jako sakrament trzech
dni w grobie (Grzegorz) 249n; gdzie obowiązuje 250; jest jednym chrztem
(Hieronim) 270; zanurzenie dla zabawy nie wydaje się chrztem 272n.
Zapomnienie Boga  u potępieńców z boleści mąk 555.
Zarządzenie Boga co do małżeństwa w różnych czasach 456; Grzegorza
wobec Anglów 494n.
Zarzewie grzechu, jak oczyszczone w Maryi 32; w nas osłabione przez
chrzest 260.
Zasada nasienna (ratio seminalis) w Abrahamie 34n.
Zasługa Chrystusa 111-118; jego ludzka natura nie zasłużyła na przyjęcie
do jedności osoby Syna (Augustyn) 51n; co zasłużyła sobie, co członkom
112; zasługiwała od samego poczęcia 113; postępuje co dzień w członkach 113;
jak dane jej zostało imię ponad wszelkie imię 114; i wszelka władza 115.
Zasługa wszelka jest tu przygotowana, każdy może nią po tym życiu być
obciążony lub podźwignięty (Augustyn) 524; tylko w tym życiu 524 (Augu-
styn), 554 (Fulgencjusz); czy bardziej rośnie przez jedną cnotę niż przez
inną 203; przez żadną pełniej niż przez miłość 203; czy większą zasługę ma
miłość nieprzyjaciół 177-180; Bóg sędzią i rozdawcą zasług 533.
Zaślubiny dobre w swoim rodzaju (Augustyn); w pewnych okresach nie
odprawiane 456; tylko pierwsze z błogosławieństwem Bożym 392n; drugie
i dalsze są prawne, lecz brak im chwały (Ambrozjaster) 509.
Zaślubiny różnie są pojmowane 428, 430.
Zbawienie, tylko z wiarą w Pośrednika 153n.
Zdolność umierania w Chrystusie, w nas 103n.
Zepsucie wrosło w człowieka, jakby było naturalne 198; zepsucie ducha
wyprzedza zepsucie ciała (Izydor) 462; wszelkie zepsucie w ogólnym
zmartwychwstaniu zostanie od wybranych odcięte 238.
Zgładzenie grzechów, nasze pojednanie 123.
Zgoda małżeńska 431-439; czy zgoda na przyszłość sprawia małżeństwo
431n; zgoda wymuszona nie sprawia małżeństwa (Urban II) 436; zgoda
teraźniejsza przyczyną sprawczą małżeństwa 422n; to znaczy dobrowolna
i małżeńska 424; ona sama wystarczy 424, 431,433, 434, 436; o jakiej rzeczy
jest 434n; jak wyrażona 435; zgoda ukryta ważna, lecz brak rzetelnej
umowy, bo nie może być dowiedziona przez świadków 434; tamowana
przez błąd co do stanu lub osoby 437n; dowodzi się, że zgadza, kto jawnie
się nie sprzeciwia 437; zgoda Maryi i Józefa 439.
Zgwałcenie, co to jest 500.
Zimno natury wyklucza małżeństwo 463; czy zimni mają być rozdzieleni
463n.
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Zjednoczenie Słowa i ciała 27-49; nie do wyjaśnienia 29; trzy poglądy 49-
66; dokonane za pośrednictwem rozumnej istoty (duszy) 29; nie zniszczo-
ne w śmierci Chrystusa 130-134.

Złagodzenie kar potępieńców jest możliwe (Augustyn) 531.

Zło jakim sposobem dusza odczuwa (Augustyn); zło pomaga dobrym do
zbawienia (Augustyn) 288n; zło niepowściągliwości kiedy staje się wyba-
czalne 448; czy wybrani na sądzie będą pamiętali minione zło 513.

Złość nienawiści i woli, jako ciemności zewnętrzne dusz odrzuconych 555.

Zmarli, jak wstawiennictwo im pomaga 524n.

Zmartwychwstanie Chrystusa obrzezuje z grzechów duszę wierzącego
238.

Zmartwychwstanie umarłych 510-523; Chrystus ich wskrzesi według
swego człowieczeństwa 544; w mgnieniu oka 514; co powstanie z naszego
ciała (Augustyn) 517; w jaki sposób 518n; wiek i wzrost zmartwychwstałych
516, 518n; zmartwychwstanie także poronionych płodów 522 oraz potwor-
ków 522; na co duchom zmarłych ich ciała, trudne zagadnienie (Augustyn)
553.

Zmysły, pięcioro w człowieku, zwłaszcza w głowie (Augustyn) 84; zmysły
należą do duszy, nie do ciała, ponieważ przez ciało czuje dusza (Augustyn)
93; poczucie kary, czy w Chrystusie było prawdziwe (Hilary) 100nn; świa-
domość ludzka i Boska w Chrystusie (Ambroży) 86n; ludzka świadomość
jak rozwijała się w Chrystusie 88n; świadomość odrzucenia złych (Augu-
styn) 555; znaczenie, a nie mowa, staje się przewinieniem (Hilary) 314.

Znaki 231-234; znak rzeczy świętej, sakrament 232, 233, 284, 389, 391,
419, 443; co to jest znak i jak się różni od sakramentu 233; błąd, że ciało
Chrystusa jest na ołtarzu tylko w sakramencie, czyli w znaku 290.

Znaki prawne Starego Przymierza w jaki sposób zwane sakramentami
233n, 241n.

Zrękowiny, jak zaślubiny, różne mają znaczenie 430; ściśle, uroczyste
umowy małżeńskie 430; przed siedmioleciem nie mogą być zawierane.

Zrodzenie potomstwa jako przyczyna celowa zawarcia małżeństwa 441;
wśród głównych dóbr małżeństwa 442.

Zuchwalstwo, spodziewać się czegoś bez zasług 159.

Zwyczaj małżeński przed Prawem 460; pod Prawem 460n; odmienny
zwyczaj nie przeszkadza kościołowi (Grzegorz) 249.

Źli mogą mieć wiarę, chociaż pozbawieni miłości (Augustyn) 144; Ciało
Chrystusa przyjmują, lecz tylko sakramentalnie 288; w piekle cierpią
wieczne męczarnie bez złagodzenia (Augustyn) 530; czy w piekle mogą
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grzeszyć 553n; czy widzą dobrych w chwale 557n; nie zobaczą Bóstwa
Chrystusa na sądzie (Izydor) 542; w jakim ciele zmartwychwstaną
(Augustyn) 519.

Żart, rodzaj kłamstwa 213.

Żądza kłamstwa i oszustwa (Augustyn) 214.

Życie szczęśliwe, którego wszyscy szukają, lecz nie wszyscy poprawnie
rozumieją czym jest (Augustyn) 549n; ten żyje szczęśliwie, kto żyje jak chce,
a nie chce niczego złego (Augustyn) 550n; życie nowe nie jest możliwe,
jeżeli ktoś nie żałuje dawnego życia (Augustyn) 328, 340; życie wieczne,
widzieć życie, poznawać Boga twarzą w twarz 549.

Żyd, czy kłamie, gdy mówi, że Jezus jest Bogiem 216; męka Chrystusa
dziełem Żydów 1228n.

Żywi i umarli na sądzie 480nn.
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