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Wstęp
„Działalność misyjna Kościoła polega jedynie i wyłącznie na okazaniu planu Boże-

go, czyli Epifanii i całkowitym jego wypełnieniu w świecie oraz w jego historii, w któ-
rej Bóg przez misje jawnie realizuje historię zbawienia”1. Wszyscy katolicy winni dą-
żyć do chrześcijańskiej doskonałości2 przez nawrócenie i rozwój życia duchowego 
według wskazań Ewangelii3, aby podążając na spotkanie z Bogiem, doszli do pełne-
go udziału w zbawczym misterium Chrystusa, aby „byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem”4. Przepowiadanie ewangeliczne i pomoc w utrzymywaniu życia duchowego 
wiernych dokonują się jednak w konkretnych okolicznościach historycznych. Duszpa-
sterze i odpowiedzialni wierni stawiają sobie podwójne pytanie: jak skutecznie prze-
powiadać słowo Boże innym i jak rozwijać życie duchowe w sobie? Odpowiedź na to 
podwójne pytanie jest oczywiście bardzo indywidualna. Zależy od osobistego przeży-
wania wiary, ale jest także uzależniona okolicznościami czasu historycznego, w któ-
rym wierzącym przyszło przeżywać swoją doczesność.

Pierwsza połowa piątego wieku była dla Kościoła na Zachodzie okresem charaktery-
stycznej próby wiary. Z jednej strony Kościół osiągnął w cesarstwie rzymskim stabilność 
organizacyjną, obok miejskich biskupstw zaczęły się rozwijać wiejskie struktury parafi al-
ne, a przepowiadanie Ewangelii dokonywało się podczas niedzielnej Eucharystii. Kościół 
niejako zadomowił się w cesarstwie zachodniorzymskim5. Z drugiej strony ponad poło-
wa obywateli Imperium Romanum pozostawała pogańską, część wiernych przeżywała 
swą wiarę bardzo powierzchownie, a wiele konwersji na chrześcijaństwo dokonało się 
koniunkturalnie, dlatego przeżywana wiara była często powierzchowna i słaba.

1 Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinus I, 9: Sobór Watykański II, 
Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst polski, J. Groblicki, E. Florkowski (red. naukowa), Poznań 19863, 445.

2 Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie I, 4: „Wobec tego wszyscy katolicy powinni dążyć do 
chrześcijańskiej doskonałości, a każdy – zależnie od swego stanu – ma dokładać starań, by Kościół nosząc 
w swym ciele Jezusowe uniżenie i umartwienie oczyszczał się z dnia na dzień i odnawiał, aż stanie się dla 
Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki”, tamże, 208.

3 Katechizm Kościoła katolickiego 1427-1433, Warszawa 1994, 342-343.
4 Ef 1, 4; por. Katechizm Kościoła katolickiego 2807-2815, Warszawa 1994, 629-631.
5 Nie bez wymowy pozostaje zwyczajowe i prawne określenie Kościoła katolickiego obrządku łaciń-

skiego: Kościół rzymskokatolicki, choć dzisiaj określenie ‘rzymski’ odnosi się nie tyle do obrządku, ale do 
jedności doktrynalnej i organizacyjnej z papieżem jako biskupem Rzymu. Nazwa ‘Kościół rzymskokatoli-
cki’ jest też przyjęta w języku prawnym, kiedy w relacjach wewnątrzkościelnych określa się nią sam Koś-
ciół zachodni, łaciński, ze stolicą w Rzymie, w odróżnieniu od uznających zwierzchnictwo Rzymu Kościo-
łów wschodnich. Por. M. Wojciechowski, katolicki Kościół, właśc. Kościół rzymskokatolicki, [w:] T. Gadacz, 
B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia PWN, t. 5, Warszawa 2002, 408.
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Czasem próby dla wiernych w latach 50. V wieku były walki o tron cesarski, brak sta-
bilności politycznej wewnątrz państwa oraz dodatkowo ciągłe najazdy barbarzyńskie na 
Zachód. One spowodowały też koniec względnej stabilności organizacyjnej Kościoła, 
a wierni w obliczu kolejnych wojen i najazdów musieli dokonywać rozmaitych wyborów 
życiowych. Dla duszpasterzy i wiernych Kościoła pytanie o skuteczność przepowiadania 
Ewangelii i życie wiarą w okresie przemian politycznych pozostawało zatem żywotne. For-
mułując temat mojej pracy: Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli paster-
skiej św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii, próbuję zastanowić się nad sposobem 
przepowiadania Ewangelii przez duszpasterzy żyjących w cesarstwie zachodniorzymskim 
w tym samym czasie, lecz w odmiennych warunkach społecznych i kościelnych.

Pierwszy z nich był świątobliwym biskupem, drugi konwersem z Lerynu i prezbiterem 
w Marsylii. Byli przedstawicielami dwóch odmiennych duchowości w obrębie jednej i tej 
samej duchowości chrześcijańskiej. Prezentowali ten sam rodzaj wiary, ale przeżywanej 
w odmiennych środowiskach: Chryzolog przez całe dojrzałe życie był biskupem w mia-
rę bezpiecznej cesarskiej Rawennie, Salwian po opuszczeniu rodzinnych stron rzymskiej 
północno-wschodniej Galii (Germania I lub Germania II?) przebywał na południu Galii 
(prow. Viennensis) stopniowo zajmowanej przez plemiona Burgundów i Alanów. W spo-
sobach duszpasterskiego oddziaływania Chryzologa i Salwiana można zatem dostrzec 
dwa odmienne modele duszpasterskie, uwarunkowane przez okoliczności zewnętrzne: 
1. w warunkach zapewnionego przez życzliwą władzę względnego spokoju zewnętrzne-
go oraz 2. na terenie powoli przejmowanym przez nowych administratorów, którzy nie-
koniecznie byli chciani i lubiani, a ich życzliwość dla wiary wyznawanej przez katoli-
ckiego duszpasterza niekoniecznie była największa. 

Czy wymienieni duszpasterze posiadali podobną wizję społeczności, wśród której 
przepowiadali słowo Boże? Czym różnił się sposób przepowiadania tej samej Ewangelii 
przez biskupa Chryzologa i ascetycznego prezbitera Salwiana? Jak postrzegali wspólnotę 
Kościoła w V wieku? Jakie zachowania moralne chwalili, a jakie ganili? Jaki był wresz-
cie ich stosunek do dóbr materialnych gromadzonych przez wiernych oraz jak zachęca-
li do podjęcia osobistego nawracania się i indywidualnej ascezy?

Zagadnienia duszpasterskie podejmowane przez obu V-wiecznych duszpasterzy są aktu-
alne i dzisiaj, na szczęście już nie w okresie wojen i najazdów barbarzyńskich, ale na pew-
no w okresie laicyzacji i przemian społecznych i gospodarczych Europy XXI wieku. Dla-
tego słuszna wydaje się próba uzyskania odpowiedzi na postawione powyżej pytania.

Odnośnie do stanu badań nad myślą duszpasterską Piotra Chryzologa i Salwiana z Mar-
sylii nie istnieją publikacje książkowe, które omawiałyby tę problematykę całościowo, 
a jedynie pojedyncze opracowania, których autorzy podejmują wybrane zagadnienia te-
ologiczno-duszpasterskie6. 

6 Tematykę duszpasterską u Piotra Chryzologa próbował omówić w swoim doktoracie Aenea Paganot-
to, L’apporto dei Sermoni di San Pier Crisologo alla storia della cura pastorale a Ravenna nel secolo V, 
PUG, Roma 1969. Jednak z pięciu rozdziałów napisanych przez autora (I. L’organizzazione del clero a Ra-
venna; II. La iniziazione cristiana a Ravenna; III. L’organizzazione del culto; IV. La predicazione; V. Il ma-
trimonio cristino e la prassi penitenziale a Ravenna), do druku jako wyciąg z doktoratu został dopuszczony 
przez promotorów z PUG (prof. V. Monachino SJ i prof. F. Kempf SJ) jedynie rozdział IV. La predicazio-
ne, tamże, 19-54, który w dużej mierze jest odtwórczy i praktycznie powtarza tezy Alessandro Olivara z je-
go dzieł ogłoszonych w latach 1949-1962.
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J. H. Baxter rozważa ogólnie tematykę kazań św. Piotra Chryzologa7, A. Benelli porusza 
problematykę związaną z episkopatem Chryzologa8; natomiast F. J. Dölger w swoim arty-
kule omawia znaczenie chrztu i dalszego rozwoju życia sakramentalnego chrześcijan opisy-
wanych przez Chryzologa za pomocą militarnych określeń, przez które biskup Rawenny od-
daje brak walki duchowej i postu9; M. Herz omawiając teologię misterium wcielenia Boga 
zauważa, że Chryzolog odwołuje się do pojęcia ścisłej relacji – commercium pomiędzy Bo-
giem a człowiekiem, wynikającej z jedności człowieka i Boga w Chrystusie10; F. Michalčik 
ujmuje zagadnienie tematyki cnót według Chryzologa w duchu neotomistycznych rozwiązań 
H. Noldina czy A. Prümera, jednak ‘tomizujące’ scholastyzacje teologii u Chryzologa są hi-
storyczną nadinterpretacją Michalčika i zdecydowanie nie występują w V wieku11. A. Olivar 
i A. M. Argemí omawiają kazania Chryzologa poświęcone Eucharystii12, A. Olivar zajmuje 
się też problematyką przygotowania kazań i elementami improwizacji podczas przepowia-
dania13 oraz czasem trwania kazań biskupa Rawenny14. Chryzologa jako homiletę charakte-
ryzuje F. J. Peters15, natomiast F. Sottocornola analizuje zagadnienia roku liturgicznego ja-
kie można prześledzić na podstawie zachowanych kazań Chryzologa16. Z polskojęzycznych 
opracowań należy wymienić przyczynek J. Wojtczaka poświęcony językoznawczemu ujęciu 
Kościoła rozumianego jako grex (trzoda)17, choć idąc za wykładnią słownika Blaise-Chirat, 
możliwym tłumaczeniem łacińskiego grex jest „stado” lub najczęściej stosowane znaczenie 
przenośnie „stado wierzących” – czyli „owczarnia wierzących”18.

Spośród opracowań dotyczących Salwiana z Marsylii na uwagę zasługują artykuły, 
które przy okazji omawianych zagadnień historycznych wskazują także na tematykę dusz-
pasterską w ujęciu prezbitera z Marsylii. I tak J. Badewien19 i E. Maaß20 zwracają uwagę 

7 J. H. Baxter, The homilies of saint Peter Chrysologus, „The Journal of Theological Studies” 22 (1921), 
250-258.

8 A. Benelli, Note sulla vita e l’episcopato di Pietro Crisologo, [w:] P. Serra Zanetti (red.), In verbis ve-
rum amare, Firenze 1980, 63-79.

9 F. J. Dölger, „Militiae sacramenta” bei Petrus Chrysologus, [w:] tenże, Antike und Christentum. Kul-
tur und religionsgeschichtliche Studien, t. 5, Münster 1936, 150-151.

10 M. Herz, Sacrum Commercium. Eine begriffgeschichtliche Studie zur Theologie der römischen Litur-
gie-Sprache, München 1958, 111-122.

11 F. Michalčik, Doctrina moralis sancti Petri Chrysologi, PUL, Roma 1969, 11-54.
12 A. Olivar, A. M. Argemí, La Eucaristía en la predicación de San Pedro Crisólogo, „La Ciencia Tomi-

sta” 86 (1959), 605-628.
13 A. Olivar, Preparación e improvisación en la predicación patristica, [w:] P. Granfi eld, J. A. Jungmann 

(red.), Kyriakon. Festschrift J. Quasten, vol. II, Münster 1970, 736-767.
14 A. Olivar, La duración de la predicación Antigua, „Liturgia” 3 (1966), 143-184.
15 F. J. Peters, Petrus Chrysologus als Homilet. Ein Beitrag zur Geschichte der Predigt im Abendland, 

Köln 1918.
16 F. Sottocornola, L’anno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo. Ricerca storico-critica sulla litur-

gia di Ravenna antica, Cesena 1973.
17 J. Wojtczak, Kościół jako «grex» w Sermones Piotra Chryzologa, SACh 17 (2004), 154-158.
18 A. Blaise, H. Chirat, Dictionnaire latin-française des auteurs chrétiens. Réimpression anastatique par 

Brepols, Turnhout 1993, 382.
19 J. Badewien, Zum Verhältnis von Geschichtstheorie und Theologie bei Salvian von Marseille, TU 128 

(StPat 15) (1984), 263-267.
20 E. Maaß, Salvians Sozialkritik – christlich-moralische oder klassenmäßige Gründe?, [w:] Zentralinstitut 

für alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR (red.), Historisch-archäolo-
gische Quelle und Geschichte bis zur Herausbildung des Feudalismus. Beiträge des I. Und II. Kolloquiums 
jungen Wissenschaftler archäologischer und althistorischer Diziplinen der DDR, Berlin 1983, 149-154.
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na aspekty krytyki społecznej w dziełach Salwiana; N. Brox rozważa tematykę przepo-
wiadania Ewangelii i zagadnienie wspólnotowości według ascety z Marsylii21. Natomiast 
z opracowań polskojęzycznych istotnymi dla tematyki historycznej i fi lologicznej są ar-
tykuły: R. Kamienika22, M. Żywczyńskiego23, G. Wcisły24 oraz Z. Wójtowicza25.

Wymienione opracowania ujmują najczęściej jeden z aspektów tematyki duszpaster-
skiej w sposób pośredni albo sygnalizują pewne zagadnienia teologiczno-duszpasterskie 
omawianych pisarzy wczesnochrześcijańskich. Jednak nie omawiają całościowo proble-
matyki duszpasterskiej w ujęciu Piotra Chryzologa czy Salwiana z Marsylii oraz nie ze-
stawiają porównawczo myśli duszpasterskiej wymienionych autorów. Natomiast pozosta-
łe opracowania, do których odwołuję się w trakcie pracy poruszają wybrane zagadnienia 
teologiczne lub historyczne związane z analizowanymi pisarzami.

Tekstami źródłowymi, które analizuję, są współczesne edycje krytyczne tekstów św. 
Piotra Chryzologa26 i Salwiana z Marsylii27. W pracy daję własne tłumaczenia tekstów 
opracowywanych autorów, także innych tekstów patrystycznych. Kiedy jest inaczej, cy-
tuję tłumaczenia innych. 

W pismach Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii napotkałem problematykę histo-
ryczną, fi lologiczną i teologiczną, dlatego aby dotrzeć do oryginalnej myśli duszpaster-
skiej badanych autorów wykorzystałem pluralizm metod badawczych, który jest obecnie 

21 N. Brox, Evangelium und Gesellschaft nach Salvian von Marseille (5 Jh.), [w:] H. Petri (red.), Glaubens-
vermittlung im Umbruch. Festschrift für Bischof Manfred Müller, Regensburg 1996, 85-108.

22 R. Kamienik, Niewolnicy w pismach Salwiana z Marsylii w świetle koncepcji autorów starożytnych, 
Roczniki UMCS, Sekcja F, XX, 1 (1965), 1-19; Tenże, Quelqes problemes biografi ques concernant Salvien 
de Marseilles restes sans solution, Roczniki UMCS XXIII-XXIV (1968-69), 74-110; Tenże, Retoryka a za-
gadnienie prawdy historycznej w pismach Salwiana z Marsylii, „Antiquitas” 4 (1974), 99-131, Acta Univer-
sitatis Wratislaviensis, 205; Tenże, Kościół i hierarchia kościelna wobec „barbarzyńców”. Nowy stosunek do 
ludów nierzymskich i kształtowanie się „wspólnoty narodów”, [w:] E. Konik (red.), 1500-lecie upadku ce-
sarstwa zachodniorzymskiego. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego w Karpaczu 8-9 grud-
nia 1976 r., „Antiquitas” 8 (1979), 165-166, Acta Universitais Wratislaviensis, 449.

23 M. Żywczyński, Szkice z dziejów radykalizmu chrześcijańskiego, Warszawa 1976, 97-118 (ten artykuł 
o Salwianie był wcześniej opublikowany jako Wstęp do częściowego tłumaczenia D. Turkowskiej: Salvia-
nus, O Opatrzności Bożej ks. III-V, Warszawa 1953, V-XXXII).

24 G. Wcisło, Salwian z Marsylii – sylwetka twórcy w świetle jego dzieł a zwłaszcza listów, [w:] J. Rostro-
powicz (red.), Studia nad kulturą antyczną I, Opole 1997, 121-130; Tejże, Grecka myśl fi lozofi czna w utwo-
rach Salwiana z Marsylii, „Collectanea Philologica” V (2003), 131-137; Tejże, Stosunek Salwiana do bar-
barzyńców, [w:] J. Rostropowicz (red.), Studia nad kulturą antyczną II, Opole 2002, 159-169.

25 Z. Wójtowicz, Obraz duchowieństwa w pismach Salwiana z Marsylii († 480), „Vox Patrum” 13-15 
(1993-1995), 161-172.

26 Petrus Chrysologus, Sermonum collectio a Felice episcopo parata, sermonibus extravagantibus adiec-
tis. CCSL 24: Pars prima. Sermones 1-62 bis, A. Olivar (ed.), Turnhout 1975; CCSL 24 A: Pars secunda. 
Sermones 63-124, A. Olivar (ed.), Turnhout 1981; CCSL 24 B: Pars tertia. Sermones 125-179, A. Olivar 
(ed.), Turnhout 1982; Opere di san Pietro Crisologo, vol. 1-3, A. Olivar (textus latinus: CChSL 24. 24A. 
24B), G. Banterle (traduzione ital.), R. Benericcetti (introduzione cap. I. IV, bibliografi a, note), G. Biffi . G. 
Scimè (revisione della traduzione), C. Truzzi (introd. cap. II-III; trad. e note: Lettera a Eutiche), Biblioteca 
Ambrosiana-Città Nuova Editrice, Milano-Roma 1996-1997.

27 Saluiani presbyteri massiliensis libri qui supersunt: MGH Auctores antiquissimi, t. 1, 1 (index scripto-
rum, index nominum et rerum, index uerborum et locutionum), C. Halm (ed.), Weidmann Verl., Berlindom2; 
Salviani presbyteri massiliensis opera omnia: CSEL 8, F. Pauly (ed.), Vindobonae 1883 (index scriptorum, 
index nominum et rerum, index uerborum et locutionum), G. Gerold Verl., Vienne 1883; Salvien de Mar-
seille, Oeuvres. t. I. Les lettres. Les Livres de Timothée a l’Église. Introduction, texte critique, traduction et 
notes: SCh 176, G. Lagarrigue (ed.), Paris 1971; Salvien de Marseille, Oeuvres. t. II. Du Gouvernement de 
Dieu. Introduction, texte critique, traduction et notes: SCh 220, G. Lagarrigue (ed.), Paris 1975.
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paradygmatem współczesnej metodologii nauk28. W zależności od analizowanej tema-
tyki zastosowana metoda jest interdyscyplinarna i podporządkowana zasadzie wniosko-
wania do najlepszego wyjaśnienia29. Wkład poszczególnych dyscyplin zachował swoją 
oryginalność ze względu na własny aspekt badań i własną metodę, jednak synteza myśli 
duszpasterskiej analizowanych autorów ostatecznie przyjęła charakter teologiczny, po-
nieważ rzeczywistość człowieka, nawet badana metodami nauk szczegółowych, uzysku-
je swoje rozstrzygające wyjaśnienie dopiero w tajemnicy Objawienia.

W części pierwszej dotyczącej tła historycznego Kościoła zachodniego w V wieku 
zgodnie z ogólnym postępowaniem metodycznym typowym dla nauk historycznych po-
sługiwałem się metodą historyczną30: po etapie zebrania źródeł historycznych przeszed-
łem do etapu interpretacji źródeł dotyczących interesujących mnie autorów. Po zaryso-
waniu kontekstu historycznego Kościoła zachodniego w V wieku uściśliłem kwestię 
autentyczności źródeł historycznych oraz określiłem wiarygodność przekazów dotyczą-
cych badanych przeze mnie autorów wczesnochrześcijańskich. Na etapie systematycz-
nym metody historycznej zastosowałem syntezę historyczną typu narracyjnego oraz syn-
tezę porównawczą typu synchronicznego, omawiając i porównując żyjące w zbliżonym 
czasie postacie Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii31.

Historyczna interpretacja tekstów obu autorów pozwoliła mi na określenie struktur syn-
taktycznych (wzajemnych związków i relacji między elementami dzieł, analizy budowy for-
malnej dzieł, gatunku literackiego, form językowych oraz stylu dzieł), określenie znaczenia 
i odniesień przedmiotowych (wymiar semantyczny tekstu źródłowego w całości znaczeń 
semantycznych i ich odniesień do rzeczywistości w nim przedstawionej), określenie sen-
sów i odniesień podmiotowych (pragmatyczny wymiar źródła: jego odniesienie do autorów, 
do środowisk, do sytuacji historycznej) oraz na określenie oddziaływania badanych źródeł 
w czasach patrystycznych oraz ich współczesnej interpretacji i recepcji32.

W drugiej części pracy dotyczącej porównania wybranych zagadnień duszpasterskich 
w ujęciu badanych autorów wstępnie zastosowałem metodę fi lologiczną (leksykalną), przy 
pomocy której odczytywałem, tłumaczyłem i analizowałem teksty Piotra Chryzologa i Sal-
wiana z Marsylii jako źródła historyczne opisujące społeczność rzymską w V wieku, dające 

28 A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006, omawiając realizm pluralistyczny, którego podstawo-
wą tezą jest, że nauka dąży do prawdy, opisuje samą naukę, „jako zlepek badań rozmaitych dziedzin wy-
znaczonych przez lokalne aparatury pojęciowe, dziedzin, między którymi zachodzą różnorakie związki. Po-
legają one, po pierwsze, na tym, że terminy interpretowane w jednej dziedzinie są defi niowane za pomocą 
terminów zaczerpniętych z języków innych dziedzin. (…). Kolejne związki między dziedzinami powstają 
wskutek zakładania w badaniach danej dziedziny hipotez i ustaleń formalnych z innych dziedzin”. O języku 
dziedziny nauki, który odgrywa rolę układu pojęciowego lub aparatury pojęciowej por. Tenże, Prawda i ra-
cjonalność naukowa, Kraków 1993; Tenże, Prawda a względność, Kraków 2000; Tenże, Pomysły na temat 
prawdy i sposobu uprawiania fi lozofi i w ogóle, Kraków 2001.

29 A. Grobler, Metodologia nauk, mówiąc o typach nauk i ich odmienności metodologicznej wskazuje na 
zasadę wnioskowania zmierzającą do najlepszego wyjaśnienia w zastosowaniu do wyboru między wyjaśnie-
niami intencjonalnymi a funkcjonalnymi. „Ostatecznie można więc przyjąć, że holizm dostarcza najogólniej-
szej perspektywy metodologicznej, co nie znaczy, że indywidualizm należy porzucić. Indywidualistyczne 
idealizacje mogą mieć ważne zastosowanie. Wybór między wyjaśnieniem intencjonalnym a funkcjonalnym 
oraz między jego wersjami indywidualistyczną i holistyczną powinien być podporządkowany zasadzie wnio-
skowania do najlepszego wyjaśnienia”, tamże, 236.

30 J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 19732, 401-425.
31 Tamże, 473-529; Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 20053, 138.
32 T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991, 49-52.
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obraz Kościoła w V wieku oraz poruszające zagadnienia związane z ówczesną antropologią 
teologiczną, teorią posiadania oraz ascetyką. Zastosowanie metody fi lologicznej pozwoliło 
mi również na ustalenie faktów z V wieku przez nadanie słowom i wyrazom występującym 
w źródłach znaczenia takiego, jakie miały one w czasach, których były zapisane33. 

Równocześnie przy użyciu metody teologicznej omawiałem powyższe teksty w ich 
znaczeniu historyczno-eklezjalnym34. W ciągłym odniesieniu do źródeł pisanych stara-
łem się odkryć orędzie teologiczne wynikające z badanych tekstów, wyjaśnić znaczenie 
omawianych świadectw dla wierzących w V wieku oraz dla wierzących dzisiaj. Jako że 
doktryna chrześcijańska porządkuje się w układ hierarchiczny35, dlatego starałem się sy-
stematyzować myśl teologiczną omawianych autorów według kryterium hierarchii prawd 
wiary. Natomiast przy omawianiu zagadnień historycznych na pierwszy plan musiały 
wyjść kryteria historyczne. 

Autorzy z V wieku, których myśl duszpasterska była analizowana w niniejszej pracy, 
przyjęli prawdy objawione przez Boga jako już dane ludzkości, wsłuchiwali się w słowo 
Boże, ale także we wszystko, co w ich czasie pośredniczyło w przekazywaniu Objawie-
nia oraz przekazywali innym chrześcijanom prawdy wiary w Kościele. Dzięki zasłuchaniu 
w słowo Boże autorzy patrystyczni dali twórczą próbę wejrzenia w świadectwo wiary, gdyż 
starali się wyjaśniać znaczenie Objawienia dla ludzkiego życia w swoim czasie i miejscu36. 
Poprzez systematyzację myśli duszpasterskiej obu autorów starałem się zatem opisać i po-
równać klasyczne dwie fazy teologii (fazę przyjmująco-przysłuchującą się słowu Bożemu 
i Tradycji oraz fazę czynnej budowy wzorów treści na własne czasy37) występujące w my-
śli obu V-wiecznych duszpasterzy oraz przejść do teologicznych konkluzji. 

33 B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa-Poznań 19885, 243-244.
34 J. Wicks, Wprowadzenie do metody teologicznej, MT 3, tłum. polskie J. Ożóg, Kraków 1995, 32-38.
35 S. Pawłowski, Hierarchia prawd wiary, [w:] R. Rusecki et alii (red.), Leksykon teologii fundamental-

nej, Lublin-Kraków 2002, idąc za nauczaniem Kongregacji Nauki Wiary (Misterium Ecclesiae z 1973; dy-
rektoria ekumeniczne z 1970 i 1993; dyrektoria katechetyczne z 1971 i 1993), KKK z 1992 oraz encykli-
ki papieża Jana Pawła II, Ut unum sint z 1995 r., powtarza, że Magisterium Kościoła rozróżnia hierarchię 
prawd wiary (prawdy pierwszorzędne i drugorzędne). Prawdy pierwszorzędne (określane czasami jako od-
wieczne) dotyczą porządku celu (Bóg Trójjedyny, Wcielenie, kerygmat o śmierci i zmartwychwstaniu Jezu-
sa, prawda o historii zbawienia, prawda o odkupieniu i życiu wiecznym). Prawdy drugorzędne, tzw. pochod-
ne, dotyczą porządku środków zbawienia (zwyczajne środki zbawienia, struktura hierarchiczna Kościoła, 
sukcesja apostolska, prymat biskupa Rzymu). S. Pawłowski podkreśla, że element formalny prawdy religij-
nej (niestopniowana prawdziwość oraz obowiązywalność) nie jest jedyny, dlatego prawdy religijne powin-
ny być nie tylko wyliczane, ale i odpowiednio „wyważane” i uświadamiane, co pozwala na wzajemne zbli-
żenie międzyludzkie i dialog ekumeniczny, 488-490.

36 Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, 144 omawiając możliwość daleko idących syntez historycz-
nych, wymienia obok syntez historycznych i fi lozofi i dziejów także teologię dziejów, czyli tłumaczenie dzie-
jów w świetle objawienia. Zakładając, że dzieje ludzkie są dziejami zbawienia człowieka przez Boga (tzw. 
misterium salutis), chodzi tu o „wskazanie na siły napędowe dziejów i związek z realizacją planu Bożego. 
Dzieje są linearnie ciągłym i nieodwracalnym procesem (w przeciwieństwie do koła dziejowego, np. mit od-
wracalnego początku). W procesie tym można wyróżnić czynniki immanentne i transcendentne. Objawienie 
stanowi dla teologa zasadnicze źródło wiedzy”, tamże.

37 B. J. F. Lonergan, Metoda w teologii, określa teologię chrześcijańską jako „die Wendung zur Idee”, 
zwrot w kierunku systemu, dokonujący się w obrębie chrześcijaństwa. Uwydatnia on to, co stanowi część 
życia chrześcijańskiego. Za owym zróżnicowaniem i rozwojem życia chrześcijańskiego idzie zróżnicowanie 
i rozwój samej teologii. Dzieli się ona bowiem na fazę pośredniczącą, która zmaga się z przeszłością, oraz na 
fazę zapośredniczoną, która staje wobec przyszłości. Każda z tych faz dzieli się z kolei na cztery specjalizacje 
funkcjonalne. Oddziaływują one na siebie, podczas gdy teologia usiłuje przyczynić się do zaspokojenia potrzeb 

11Wstęp

Praca składa się z dwóch części: historycznej i teologicznej. W części pierwszej omawiam 
tło historyczne Kościoła zachodniego w V wieku, ponieważ środowisko w jakim przyszło żyć 
i działać obu autorom miało niewątpliwy wpływ na ich twórczość. W pierwszym rozdziale 
zajmuję się określeniem kontekstu historycznego Kościoła w V wieku w cesarstwie zachod-
niorzymskim. Aby umożliwić lepsze odczytanie myśli teologicznej zawartej w ich pismach, 
w drugim rozdziale prezentuję biogramy i ogólną charakterystykę dzieł obu duszpasterzy. 
Rozdziały od drugiego do siódmego kończą się podsumowaniem omawianej tematyki. 

W części drugiej dokonuję analizy i porównania wybranych zagadnień duszpasterskich 
w ujęciu św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii. Rozdział trzeci jest poświęcony obra-
zowi społeczności rzymskiej V wieku w aspekcie duszpasterskim w ujęciu poszczególnych 
duszpasterzy (różnice społeczne postrzegane jako zło, skutki różnic społecznych). W roz-
dziale czwartym omawiam postrzeganie Kościoła w V wieku. W rozdziale piątym anali-
zuję i porównuję myśl obu duszpasterzy na temat grzechów i cnót chrześcijan V wieku. 
W rozdziale szóstym badam i omawiam zagadnienie stosunku do dóbr materialnych (prawo 
posiadania, kwestię bogactwa, tematykę jałmużny). Wreszcie w rozdziale siódmym oma-
wiam i porównuję podejście obu autorów do kwestii nawrócenia i ascezy w życiu chrześ-
cijańskim (nawracania umysłu, pokuty, monastycyzmu, praktyk pobożnościowych). 

Rozwiązania duszpasterskie proponowane przez obu rozważanych duszpasterzy były 
kolejnymi próbami dostosowania wymogów Ewangelii do świata Rzymian oraz germań-
skich barbarzyńców. Niezależnie od konkretnych modeli duszpasterskich proponowanych 
w V wieku przez Chryzologa czy Salwiana, analiza ich sposobów rozumienia i realizo-
wania ewangelicznej misji może dopomóc w dzisiejszym zaangażowaniu się chrześci-
jan w życie Kościoła.

życia chrześcijańskiego, aktualizując swe możliwości i wykorzystując szanse, jakie niesie ze sobą historia”, 
tłum. polskie A. Bronk, Warszawa 1976, 147; por. J. Wicks, Wprowadzenie do metody teologicznej, 35-37.



.

Część I 
Tło historyczne Kościoła zachodniego w V wieku
Pod koniec IV wieku i przez cały wiek V chrystianizacja cesarstwa rzymskiego do-

konywała się zasadniczo w miastach, lecz zdecydowana większość populacji cesarstwa 
zachodniorzymskiego zamieszkiwała wsie i w V wieku nadal pozostawała pogańska. In-
wazje barbarzyńców w V wieku spowodowały czasowe zerwanie więzi administracyjnej 
pomiędzy Kościołami zachodnimi i utrudniły duszpasterstwo katolickie w izolowanych 
przez władców ariańskich Kościołach katolickich Afryki czy Galii. Fale najazdów nie na-
ruszyły jednak w zbyt wielkim stopniu życia Kościoła, który w V wieku nadal przepowia-
dał Ewangelię w obrębie chylącego się ku upadkowi Imperium Romanum, rozwijał poboż-
ność wiernych oraz zwalczał tradycyjne praktyki pogańskie. Omawiani w książce św. Piotr 
Chryzolog i Salwian z Marsylii byli duszpasterzami, którzy w swoich pismach pozosta-
wili zarys nauczania pasterskiego, charakterystyczny dla Kościoła zachodniego V wieku. 
Zamieszone w 2 rozdziale biogramy i ogólna charakterystyka dzieł obu duszpasterzy ma 
za zadanie umożliwić lepsze odczytanie myśli teologicznej zawartej w ich pismach.

1. Kontekst historyczny Kościoła w V wieku 
w cesarstwie zachodniorzymskim
Wydarzenia polityczne końca IV wieku stanowiły zapowiedź powolnego upadku poli-

tycznego cesarstwa zachodniorzymskiego, natomiast jego zmierzch wyznaczają w tradycyj-
nej historiografi i lata 395 do 476. Armia zachodniorzymska, składająca się w znacznej części 
z zaciężnych żołnierzy germańskich, nieudolnie broniła granic zachodnich przed kolejnymi 
najazdami barbarzyńców, także Germanów lub niegermańskich Hunów i Alanów. Po zdoby-
ciu Rawenny (25 lutego 493) przez wojska Ostrogotów pod dowództwem Teodoryka Wiel-
kiego i po zabiciu Odoakera (wodza z plemienia Skirów, rządzącego Italią jako rex) w sen-
sie praktycznym w 493 roku rozpoczął się nowy okres – rządy państwa Ostrogotów w Italii. 
Tym samym zamyka się polityczne istnienie Imperium Romanum pars Occidentalis. Upadek 
cesarstwa zachodniorzymskiego paradoksalnie przyniósł dawnemu Kościołowi cesarskiemu 
wolność w sferze religii, a katolicyzm na Zachodzie stopniowo zajął pozycję uprzywilejo-
waną (z wyjątkiem Brytanii i do 587 r. wizygockiej Hiszpanii), umacniała się struktura me-
tropolitalna Kościoła zachodniego oraz władza prymacjalna Kościoła Rzymu.
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1.1. Zarys najważniejszych wydarzeń politycznych
Lata 80. i 90. IV wieku przyniosły wydarzenia o charakterze politycznym, które sta-

nowiły zapowiedź powolnego upadku politycznego cesarstwa zachodniorzymskiego. 
Można do nich zaliczyć: liczne wojny między pretendentami do tronu cesarskiego i wy-
nikające stąd trudności w utrzymaniu spójności Imperium Romanum, problem podzia-
łu państwa na wschodnie i zachodnie, klęskę pod Hadrianopolem (9 sierpnia 378 – bi-
twa rozegrała się na Wschodzie, ale to dla Zachodu jej skutki okazały się fatalne) oraz 
foedus z Wizygotami 3 października 382 (mogli oni osiedlać się na prawym brzegu Du-
naju, głównie w Tracji, jako sprzymierzeńcy cesarstwa mieli otrzymywać od Rzymian 
trybut, a w zamian dostarczać żołnierzy)1. Od czasów Hadrianopola Germanowie ataku-
jący głównie cesarstwo zachodnie pozostali już na stałe w jego granicach, a od końca V 
wieku władali już większością prowincji zachodnich Imperium Romanum. Teodozjusz, 
nie mogąc pokonać Wizygotów, zawiązał z nimi przymierze i starał się ich zasymilować 
w granicach cesarstwa, do czego ostatecznie nie doszło. Cesarstwo na Zachodzie upad-
ło, a na jego pozostałościach powstały germańskie państwa narodowe2.

Cesarstwem zachodniorzymskim rządził od 375 r. cesarz Gracjan (ur. 359, zm. 383), 
zaś na Wschodzie panował od 379 r. cesarz Teodozjusz (ur. 347, zm. 395)3. Obejmując 
tron w 379 r. Teodozjusz nie przyjął tytułu pontifex maximus, zrzekł się go także cesarz 
Gracjan. 28 lutego 380 r. Teodozjusz wydał w Salonikach edykt nakazujący wyznawa-
nie w cesarstwie wiary katolickiej4. Edykt ten podpisali również cesarze Gracjan i Wa-
lentynian II, czego konsekwencją było polecenie Gracjana (382 r.) usunięcia z budynku 
senatu w Rzymie ołtarza bogini Wiktorii, pozbawienie wszystkich przywilejów westa-
lek i kapłanów pogańskich, których dochody zostały przeznaczone dla korporacji traga-
rzy oraz legislacja antyheretycka Teodozjusza5.

Po wybuchu buntu Magnusa Maksymusa w Brytanii cesarz Gracjan podjął walkę 
z uzurpatorem, lecz przegrał decydującą bitwę pod Lutecją, a następnie został zabity 25 
sierpnia 383 roku. Maksymus zaś rezydując w Trewirze rządził Galią i Hiszpanią przez 

1 M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t. II, tłum. pol-
skie J. Schwakopf, Warszawa 20012, 424-426.

2 M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 19962, 458-461; H.-I. Marrou, Zmierzch Rzy-
mu czy późna starożytność? III-VI wiek, tłum. polskie M. Węcowski, Warszawa 1997, 111-117.

3 A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich. Kalendarium cesarstwa rzymskiego, Warszawa 20012, 733-
752 (Gracjan i Walentynian II), 753-791 (Teodozjusz Wielki).

4 G. Egger, Das Edikt des Kaiser Theodosius von 380 und das Ende der Konstantinschen Realpolitik, [w:] 
O. Brinna, E. Friedrich (red.), Echo. Beiträge zur Archäologie des mediterranen und alpinen Raumes: Jo-
hannes B. Trentini zum 80. Geburtstag, Innsbruck 1990, 99-103; B. Sitek, O edykcie Teodozjusza «De Fide 
catholica». Krótkie uwagi o tolerancji i nietolerancji religijnej na przełomie IV i V w. po Chr., [w:] G. Gór-
ski, L. Ćwikła, M. Lipska (red.), Cuius regio, eius religio? Zjazd historyków państwa i prawa, Lublin 20-23 
IX 2006 r., Lublin 2006, 11-23.

5 J. Rougé, La législation de Théodose contre les hérétiques, [w:] J. Fontaine, Ch. Kannengisser (red.), Epek-
tasis. Mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou, Paris 1972, 635-649; D. Lassandro, L’altare 
della vittoria: letture moderne di un’antica controversia, [w:] A. Garzya (red.), Metodologia della ricerca sul-
la tarda antichità. Atti del primo convegno dell’Associazione di studi tardoantichi, Neapoli 1989, 443-450; M. 
Sordi, Cristianesimo e paganesimo dopo Constantino, [w:] M. Sordi (red.), L’impero romano-cristiano. Proble-
mi politici, religiosi, culturali, Roma 1991, 121-137; De ara Victoriae in Curia Romana litigum. Spór o ołtarz 
Wiktorii w Kurii rzymskiej. Listy 72 i 73 świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu oraz Trzecia Mowa Symma-
cha, prefekta Miasta Rzymu, tłum. polskie P. Nowak, wstęp K. Ilski, [w:] L. Mroziewicz, M. Musielak (red.), 
Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, z. VI, Poznań 2005.
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pięć lat. Jako władca zaniedbał obronę Brytanii, osłabił też granice nad Renem. W wy-
niku kampanii wojennej Teodozjusza wojska Maksymusa zostały pokonane nad Sawą 
i Drawą, a cesarz skazał uzurpatora na śmierć. Po tym, jak zmarł Wiktor – syn Maksy-
musa, cesarzami formalnie zostali Teodozjusz, Walentynian II i Arkadiusz, praktycznie 
rządził zaś Teodozjusz. W latach 388-391 rezydował on w Mediolanie, natomiast Walen-
tynian II w Vienne. Dnia 24 lutego 391 r. Teodozjusz wydał ustawę zakazującą kultu po-
gańskiego, której treść stanowiły: zakaz zabijania niewinnych ofi ar i odwiedzania świą-
tyń pogańskich oraz oddawania czci posągom6.

Po śmierci Walentyniana II (15 maja 392)7, magister militium Abrogast8, zbuntował 
się przeciwko prawowitemu cesarzowi Teodozjuszowi i dnia 22 sierpnia 392 r. wyniósł 
na tron cesarski Flawiusza Eugeniusza, który zdecydował się ostatecznie poprzeć stronni-
ctwo pogańskie. Wojna domowa w 393 r. nabrała charakteru religijnego i stanowiła kon-
frontację chrześcijan z poganami. Teodozjusz nie zamierzał pozostawić w rękach uzur-
patora Eugeniusza i Abrogasta dużej części cesarstwa na Zachodzie, tzn. Brytanii, Galii, 
Hiszpanii i Italii, dlatego latem 394 r. rozpoczął ofensywę przeciwko ich wojskom. Roz-
strzygająca, zwycięska dla wojsk Teodozjusza bitwa miała miejsce w dniach 5-6 wrześ-
nia 394 r. w dolinie rzeki Frygidus9. Cesarz Teodozjusz I umarł 17 stycznia 395 roku. 
Podczas swojego panowania dążył do umocnienia katolicyzmu, utrwalił rządy dynastii, 
w polityce zagranicznej na drodze dyplomacji i tworzenia sfederowanych państw ger-
mańskich chciał zapewnić jedność polityczną państwa po klęsce cesarstwa pod Hadria-
nopolem. Jednak idea społeczności rzymsko-germańskiej żyjącej w ramach jednego ce-
sarstwa nie została zaaprobowana przez obywateli cesarstwa10.

Kolejne lata od 395 do 476 wyznaczają w tradycyjnej historiografi i zmierzch Impe-
rium Romanum pars Occidentis. W wyniku podziału państwa dokonanego przez Teodo-
zjusza w 395 r. władzę odziedziczyli jego synowie: na Wschodzie rządy objął Arkadiusz 
(395-408), a na Zachodzie Honoriusz (395-423), nad którym opiekę zgodnie z wolą zmar-
łego Teodozjusza objął magister utriusque militiae Flawiusz Stylichon (Wandal z pocho-
dzenia, żonaty z bratanicą Teodozjusza I Sereną)11. Idea jedności państwowej Imperium 

6 J. Gaudemet, La condamnation des pratiques paiennes en 391, [w:] J. Fontaine, Ch. Kannengisser 
(red.), Epektasis. Mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou, Paris 1972, 597-602; A. Barza-
nò, Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale, Milano 1996, 71-77.

7 A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich, 778-780 zaznacza, że śmierć cesarza Walentyniana II w wie-
ku 21 lat nastąpiła w tajemniczych okolicznościach, które nie zostały nigdy wyjaśnione, a relacje historyków 
są rozbieżne. Młodego cesarza znaleziono powieszonego i już martwego, raczej wyklucza się samobójstwo, 
a główną odpowiedzialnością za tragedię obarcza się Abrogasta. Był on najbardziej wpływową osobistością 
na dworze cesarskim w Vienne, dzielnie służył w armii rzymskiej i był powściągliwy w sprawach majątko-
wych, lecz odznaczał się niepohamowaną ambicją. „Obsadził wszystkie stanowiska swoimi ludźmi, odsu-
nął Walentyniana całkowicie od wpływu na sprawy państwa, pozostawił mu tylko funkcje reprezentacyjne, 
czyniąc go niemal więźniem pałacu. Był więc Abrogast pierwszym w dziejach Rzymu germańskim wodzem 
traktującym cesarza tylko jak marionetkę. W następnych dziesięcioleciach takie sytuacje miały powtarzać 
się coraz częściej”, tamże, 779.

8 M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno-prosopogra-
fi czne, Kraków 2001, 165 wskazuje, że magister militium Abrogast, poganin i Frank z pochodzenia, który 
w sierpniu 392 r. wsparł uzurpację Eugeniusza, był dziadkiem późniejszego Abrogasta z Trewiru, gorliwe-
go chrześcijanina, ok. 477 r. pełniącego urząd comes Trevirorum et iudex multorum.

9 S. Mazzarino, L’Impero romano, vol. II, Roma-Bari 19968, 732-743.
10 M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, 462-473.
11 Więcej o samym Stylichonie zobacz opracowania: K. Zakrzewski, Ostatnie lata Stylichona, [w:] K. Za-
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Romanum istniała nadal: Wschód i Zachód nie tworzyły oddzielnych państw, ale były to 
dwie części tego samego cesarstwa, którym rządzili dwaj cesarze. Prawa były ogłaszane 
w imieniu obu władców i miały obowiązywać na terenie całego cesarstwa. Jednak roz-
dwojenie władzy cesarskiej prowadziło w gruncie rzeczy do utworzenia dwóch niezależ-
nych części państwa (partes imperii)12.

Stylichon kontynuował politykę Teodozjusza, był opiekunem jego dynastii. Jednak wszedł 
w konfl ikt z Konstantynopolem w związku ze sporem o ziemie Ilirii, gdyż Zachodowi przy-
padła tylko diecezja Panonii, a Dacja i Tracja zostały przyznane Wschodowi13. Na Wscho-
dzie po buncie gockiego wodza Gajnasa (ok. 400 r.) przeprowadzono zasadniczą reformę 
armii, rezygnując z zaciągu germańskich barbarzyńców, a pobór do wojska oparto na lud-
ności miejscowej oraz na góralach izauryjskich z Azji Mniejszej. Na Zachodzie w V wieku 
nie dało się przeprowadzić rekrutacji opartej na rdzennej ludności, a zachodnia armia rzym-
ska składała się głównie z barbarzyńców (od czasów Teodozjusza całe oddziały armii po-
lowej były wyłonione spośród Germanów: Wizygotów, Sasów, Alemanów czy Franków). 
Rzymska armia na początku V wieku (łączna liczba limitanei i comitantes) liczyła 352 tys. 
żołnierzy na Wschodzie i około 248 tys. na Zachodzie, w jej skład wchodziły także dodat-
kowe kilkutysięczne oddziały scholae14. Wielu germańskich wodzów walczyło z poświę-
ceniem za sprawę rzymską i zdobywało poważne wpływy polityczne15.

Stylichon po zażegnaniu powstania Gildona w Afryce (397-398) doświadczał względne-
go spokoju w sprawach politycznych i stabilizacji na granicach, szczególnie galijskiej16. Kie-
dy w 401 r. Wizygoci pod dowództwem Alaryka I17 przekroczyli Alpy i wkroczyli do Italii 
w dolinę Padu, cesarz Honoriusz przeniósł stolicę z Mediolanu do Rawenny (402). Wizygoci 
po bitwach pod Pollentia (włoskie: Pollenzo; 6 kwietnia 402 r., nierozstrzygnięta) i Weroną 
(lipiec-sierpień 402 r. – przegrana Wizygotów) wycofali się z Italii do Dalmacji i Panonii18. 
W 405 r. Wizygoci i Ostrogoci pod wodza Radagajsa wkroczyli do doliny Padu, ale ponow-
nie zostali odparci przez oddziały rzymskie pod Faesulae (wł. Fiesole pod Florencją)19.

W 406 r. kolejna fala barbarzyńców (Wandalowie, Swebowie, Burgundowie, Alema-
nowie i Alanowie) wdarła się na ziemie Imperium po sforsowaniu Renu koło dzisiejszej 
Moguncji i zajęła znaczną część Galii, w tym miasto Trewir. Stylichon popełnił zasadniczy 

krzewski, U schyłku świata antycznego, Warszawa 1964, 23-119 (pierwsze wydanie artykułu: Ostatnie lata 
Stylichona, „Kwartalnik Historyczny” 39 (1925), 445-514); S. Mazzarino, Stilichone. La crisi imperiale 
dopo Teodosio, Roma 1942; A. D. E. Cameron, Theodosius the Great and the regency of Stilicho, „Harvard 
Studies in Classical Philology” 73 (1969), 247-280; J. L. Sebesta, On Stilicho’s Consulship. Variations on 
a Theme by Claudian, „The Classical Bulletin” 54 (1977-78), 72-75; M. Wilczyński, Germanie w służbie za-
chodniorzymskiej, 333-387; A. Magnani, Serena. L’ultima Romana, Milano 2002.

12 J. Vogt, Upadek Rzymu, tłum. polskie A. Łukaszewicz, Warszawa 1993, 191-193.
13 A. H. Jones, The Later Roman Empire. 284-602. A social economic and administrative survey, vol. I, 

Oxford 1964, 173-192; E. A. Thompson, Romans and Barbarians. The Decline of the Western Empire, Mad-
ison (WI) 1982, 17.

14 J. Vogt, Upadek Rzymu, 189-191; o organizacji armii rzymskiej w V w. na Zachodzie zob. M. Wilczyń-
ski, Germanie w służbie zachodniorzymskiej, 30-45.

15 Tamże, 46-60. 
16 A. Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr., Mün-

chen 1989, 141-142.
17 M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej, 115-161 (Alaryk I, Alaricus, Alarichus).
18 H. Wolfram, Historia Gotów, tłum. polskie R. Darda-Staab, I. Dębek, K. Berger, Warszawa-Gdańsk 

2003, 179-181.
19 M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, 474-477.
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błąd, polegający na uporczywym trwaniu przy zamiarze przyłączenia Ilirii do Zachodu, 
gdy zagrożone najazdem barbarzyńców były zachodnie prowincje cesarstwa. Dodatko-
wo w roku 407 doszło do kolejnej uzurpacji na Zachodzie, kiedy w Brytanii Konstantyn 
ogłosił się cesarzem i przerzucił swe wojska do Galii, którą bez większych trudów zajął, 
a swą stolicą ogłosił Arelate. W Hiszpanii wojska wierne Honoriuszowi pokonał ze swy-
mi oddziałami Konstans, starszy syn Konstantyna. W sytuacji wyraźnego osłabienia za-
chodniej części cesarstwa Alaryk ze swymi Wizygotami zajął teren wschodnich Alp i za-
groził najazdem na Italię, jeśli nie uzyska rekompensaty. Żądana kwota została zebrana 
dzięki Stylichonowi, który przekonał senat i rzymską arystokrację do zapłacenia Gotom 
haraczu. W 408 r. w Ticinium (wł. Pavia, pol. Pawia) wybuchł bunt oddziałów rzymskich 
przeciwko obecności Germanów, sprowokowany prawdopodobnie przez Honoriusza. Sty-
lichon uciekł wtedy z Bononii (wł. Bologna) do Rawenny, gdzie został zamordowany 22 
sierpnia 408 r. W tak ważnej chwili zabrakło na Zachodzie energicznego dowódcy i stra-
tega, a cesarz Honoriusz okazał się w zaistniałej sytuacji bezsilny20.

Jesienią 408 r. Wizygoci Alaryka przeszli przez Alpy i dotarli do Rzymu. Za odstąpie-
nie od oblężenia Goci zażądali kontrybucji (4 tys. funtów złota, czyli 288 tys. solidów). 
Kiedy Honoriusz zwlekał z jej wypłaceniem, Alaryk ponownie podszedł z oddziałami 
pod Rzym i tym razem wymusił haracz (5 tys. funtów złota, 30 tys. funtów srebra, 4 tys. 
jedwabnych szat, 3 tys. ufarbowanych na purpurowo skór oraz 3 tys. funtów pieprzu). 
W 409 r. Alaryk domagał się obu prowincji nordyckich oraz dostaw zboża. Kiedy rząd 
cesarski odrzucił te żądania, Goci stanęli pod Rzymem i wymusili powołanie przez se-
nat nowego cesarza, którym został prefekt miasta Pryskus Attalus, poganin, który przy-
jął chrzest z rąk ariańskiego biskupa Sigesara21.

Dzięki interwencji oddziałów z Konstantynopola z Italii wycofały się wojska uzurpa-
tora Konstantyna. Sytuacja zaogniła się jednak ponownie na skutek konfl iktu pomiędzy 
Alarykiem a Attalusem, który ostatecznie został pozbawiony władzy przez władcę Wi-
zygotów. Alaryk zdecydował się na bezpośredni atak na Rzym i zajął go 24 sierpnia 410 
roku po krótkim oblężeniu22. Wizygoci przez trzy dni rabowali miasto, oszczędzili jed-
nak życie ludzi, którzy schronili się prawem azylu w kościołach23. Zajęcie Rzymu miało 
znaczenie ideologiczne i propagandowe, choć straty materialnie poniesione przez mia-
sto nie były znaczące. Poganie oskarżali o tę klęskę chrześcijan. Natomiast Wizygoci po 
splądrowaniu Rzymu uprowadzili przyrodnią siostrę Honoriusza Gallę Placydię i udali 
się na południe Italii, skąd zamierzali przeprawić się do Afryki24. 

20 S. Mazzarino, La fi ne del mondo antico. Le cause della caduta dell’Impero romano, Milano 1995, 56-
57; J. Vogt, Upadek Rzymu, 192-194.

21 H. Wolfram, Historia Gotów, 182-186.
22 E. Demougeot, De l’unité à la division de l’Empire romain 395-410. Essai sur le gouvernement imperial, 

Paris 1951, 467; V. Marotta, Il potere imperiale dalla morte di Giuliano al crollo dell’Impero d’Occidente, 
[w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma 3٭. L’età tardoantica I: Crisi e trasformazioni, Torino 1993, 585.

23 O prawie azylu w tamtym okresie zob. W. Mossakowski, Azyl w późnym cesarstwie rzymskim (confu-
gium ad statuas, confugium ad ecclesias), Toruń 2000; K. Burczak, Prawo azylu w ustawodawstwie syno-
dów galijskich V-VII wieku, Lublin 2005.

24 Szerzej na temat postaci Galli Placydii zob. D. Kasprzak, Galla Placydia – władczyni Zachodu w epoce 
barbarzyńców, SL 4 (2004) 2, 199-216; K. Góralczyk, Droga Galli Placydii do władzy w Cesarstwie Rzym-
skim, [w:] J. Urban (red.), Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofi a-
rowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków 2006, 11-35.
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Po śmierci Alaryka wodzem został Ataulf25, zaś prowadzeni przez niego Wizygoci prze-
szli do Galii i zajęli tereny w obu prowincjach Akwitanii oraz w Narbonensis I. W stycz-
niu 414 r. Ataulf poślubił Gallę Placydię i stał się zwolennikiem idei pojednania Rzymian 
i Gotów26. Po zamordowaniu Ataulfa król gocki Walia zawarł porozumienie z cesarzem 
Honoriuszem i wydał mu Gallę Placydię. Honoriusz po pokonaniu uzurpatora Konstanty-
na (w 411 r.) przeznaczył swą siostrę Gallę Placydię na żonę dla swojego magister utrius-
que militiae Flawiusza Konstancjusza (1 stycznia 417). Widział w nim swego następcę, 
dlatego w 421 r. podniósł go do rangi augusta jako Konstancjusza III27.

W 418 r., po śmierci Walii, królem Wizygotów został Teodoryk I i obrał za rezyden-
cję Tuluzę i Burdigalę (Bordeaux). Cesarz Honoriusz zgodził się na stałe osiedlenie Wi-
zygotów w diecezji Galii na prawach socii foederati. Zajęli oni zatem Aquitania Secunda, 
Novempopulana i Narbonese Prima ze stolicami Burdigala, Piktavum (Poitiers) i Tolosa 
(Tuluza)28. Po śmierci augusta Konstancjusza III Galla Placydia została wydalona z roz-
kazu Honoriusza z granic cesarstwa zachodniego i schroniła się w Konstantynopolu, gdzie 
przyjęto ją chłodno ze względu na jej poglądy dotyczące konieczności pojednania się Rzy-
mian z Gotami. Kiedy jednak w Rawennie zmarł po 28 latach rządów cesarz Honoriusz 
(15 sierpnia 423), Teodozjusz II i jego żona Eudokia zdecydowali się poprzeć pretensje do 
tronu w Rawennie Walentyniana, syna Galli Placydii. Dzięki interwencji wojsk z Konstan-
tynopola (początkowo były to trzy korpusy inwazyjne, ostatecznie dotarł tylko korpus lą-
dowy pod dowództwem Aspara) oraz blokadzie wojsk Rawenny przez wiernych Placydii 
Wizygotów oraz oddziały komesa Afryki Bonifacego, sześcioletni Walentynian III objął 
władzę w Rawennie29. Nie panował jednak samodzielnie, lecz pozostawał pod opieką mat-
ki. Do największego znaczenia doszedł wtedy Aecjusz, który był wielkorządcą Zachodu 
do 454 roku30. W rywalizacji o urząd magister utriusque militiae pokonał on Feliksa (za-
mordowanego przez ludzi Aecjusza w 430 r.) oraz Bonifacjusza, komesa Afryki31.

W maju 429 r. 80 tys. Wandalów pod wodzą Gejzeryka przeprawiło się z Hiszpanii 
(z miejscowości Iulia Traducta, nad Cieśniną Gibraltarską) do Afryki rzymskiej (do bli-
żej nieokreślonego miejsca pomiędzy Tinginis a Septem), a w maju lub czerwcu 430 r. 
ich wojska były już pod Hippo Regius32. Afryki rzymskiej nie wyrwała z rąk Wandalów 
spóźniona ekspedycja wojsk z Konstantynopola, dowodzonych przez Flaviusa Ardabu-
ra Aspara, dosyć biernego politycznie i militarnie33.

25 O Ataulfi e zobacz biogram w opracowaniu: M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej, 
167-178.

26 J. H. W. G. Liebeschuetz, Barbarians and Bishops. Army, Church, and State in the Age of Arcadius 
and Chrysostom, Oxford 1990, 73-74.

27 E. Barker, L’Italia e l’occidente dal 410 al 476, [w:] J. M. Bury (red.), Storia del mondo medievale 
I [oryg. ang. The Cambridge medieval history, New York 1911], Milano 1983, 384-388; R. Rémondon, La 
crise de l’Empire romain de Marc Aurèle à Anastase, Paris (19641) 19702, 225-226.

28 R. Collins, Europa wczesnośredniowieczna 300-1000, tłum. polskie T. Szafrański, Warszawa 1996, 91-
95; R. Rémondon, La crise de l’Empire romain, 216-218; H. Wolfram, Historia Gotów, 204-206.

29 D. Kasprzak, Galla Placydia, 211-213.
30 O samym Aecjuszu zob. T. Stickler, Aëtius. Gestaltungsspielräume eines Heermeisters im ausgehen-

den Weströmischen Reich, München 2002.
31 M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, 477-480.
32 G. Strzelczyk, Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 20052, 124-129.
33 M. Wilczyński, Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów, Kraków 1994, 

27-49.
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Kiedy Bonifacjusz wrócił do Rawenny powierzono mu najwyższe dowództwo woj-
skowe i tytuł patrycjusza. Doprowadził do konfl iktu z Aecjuszem, który został pokona-
ny i schronił się u Hunów. Gdy Bonifacjusz zmarł w 433 r., Aecjusz wkroczył do Italii 
na czele oddziałów Hunów, którym oddał w diecezji Panonii prowincje Walerii i Panonii 
II. Cesarzowa Galla Placydia musiała zaakceptować zaistniałą sytuację. Aecjusz w 434 r. 
uzyskał ponownie urząd magister utriusque militiae, stał się patrycjuszem, poślubił wdo-
wę po Bonifacym i tym samym odziedziczył jego dobra i oddziały wojskowe. Oddziały 
Aecjusza były określane mianem buccellari34. Na mocy układu z cesarstwem zawartym 
w Hippo Regius w 435 r., Wandalowie uzyskali jako foederati ziemię w Mauretanii i Nu-
midii, w zamian za wycofanie się z innych prowincji afrykańskich. Jednak Gejzeryk zła-
mał ten układ, w 439 r. zajął Kartaginę i najbogatsze ziemie prowincji, ludności zamożnej 
(gł. senatorom) i duchowieństwu katolickiemu skonfi skował wszelkie mienie nieruchome 
i ruchome, a duchownych na czele z bpem Quodvultdeusem wygonił z Afryki (na nie-
sprawnych statkach udało się im dopłynąć do Italii). Kolejny traktat Rzymian z Wanda-
lami z 442 r. praktycznie zatwierdzał istnienie państwa wandalskiego w Afryce35.

W międzyczasie Frankowie zdobyli Kolonię i Trewir, Burgundowie w latach 20.-30. 
V wieku stworzyli w strefi e środkowego Renu państwo, Wizygoci zajęli tereny w południo-
wej Galii i oblegali Narbo, odrodził się też ruch bagaudów (bunty zdesperowanych wieśnia-
ków galijskich)36. Aecjusz częściowo uspokoił sytuację w Galii, wykorzystując antagonizmy 
między samymi plemionami germańskimi, a dzięki działaniom Litoriusza (magister mili-
tum Galliarum), wspomaganego przez oddziały Hunów zatrzymał na północy Galii Fran-
ków i Burgundów, osiedlił Alemanów w okolicach Bazylei i Jeziora Bodeńskiego, Alanów 
w pobliżu Walencji, a z Wizygotami podpisał traktat w 439 r. uznając ich państwo37. 

W latach 40. V w. (prawdopodobnie od 441) pozbawioną oddziałów rzymskich Bry-
tanię zaatakowały i praktycznie podzieliły między siebie plemiona Saksonów, Anglów 
i Jutów, oraz celtyccy Piktowie i Szkoci38. W 449 r. Hunowie zaatakowali Galię, w 451 r., 
zajęli Mediomatricum (Metz), Trewir, Civitas Remorum (Reims) i skierowali się w stro-
nę Loary39. Wojska rzymskie pod wodza Aecjusza stanowiły koalicję rzymskich armii 

34 Olimpiodor z Teb, Opowiadania historyczne, [w:] Focjusz, Biblioteka, tom 1, 80, [57b], tłum. polskie 
O. Jurewicz, Warszawa 1986, 121. O oddziałach buccellari, jako o jednym z elementów rosnącej władzy elit 
wojskowych zob. M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej, 61-67.

35 G. Strzelczyk, Wandalowie, 131-136; M. Wilczyński, Zagraniczna i wewnętrzna polityka, 54-56.
36 K. Polek, Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem. Przemiany polityczne i etniczne w okresie 

merowińskim i wczesnokarolińskim (do początku IX w.), Kraków 2007, 27-28; H. Wolfram, Historia Gotów, 
206-207; natomiast więcej o bagaudach w V wieku zobacz opracowanie J. C. Sánchez León, Les sources de 
l’histoire des Bagaudes. Traduction et commentaire, Besançon 1996, szczególnie strony 75-112; 147-158.

37 E. A. Thompson, Romans and Barbarians, 27-29.
38 J. Vogt, Upadek Rzymu, 280-281; M. E. Jones, The End of Roman Britain, Ithaca (New York) 1996, 8-107, 

186-258; P. Heather, Upadek cesarstwa rzymskiego, tłum. polskie J. Szczepański, Poznań 2006, 401-402.
39 L. A. Tyszkiewicz, Hunowie w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy 

barbarzyńskie, Wrocław 2004, 146-147, podaje szereg możliwych przyczyn wyprawy Attyli na Zachód, 
a były to: zwykła zachłanność; odmowa cesarza Marcjana płacenia trybutów na rzecz państwa Hunów; tzw. 
‘naturalność’ wojny i zdobyczy wojennych – jako stałej pozycji w budżecie Hunów obok hodowli i rolni-
ctwa na ograniczoną skalę; wreszcie być może legendarna (chociaż nie do końca) sprawa propozycji małżeń-
stwa z królewną Honorią (córką augusty Galli Placydii), która mogła skłonić Attylę do łupieżczej wyprawy 
na Zachód. P. Heather, Upadek cesarstwa, 424-425, dodaje, że kiedy armie Attyli w latach 441-447 złupiły 
całe Bałkany (z wyjątkiem Peloponezu – z powodu geografi cznej izolacji i Konstantynopola – ze względu 
na niezwykle skuteczny system fortyfi kacji), cesarstwo wschodnie musiało płacić Attyli roczną daninę, Hu-
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Galii i kontyngentu z Italii, wojska akwitańskich Wizygotow oraz oddziałów Burgun-
dów. Starły się one 14 czerwca 451 r. z Hunami na równinie w okolicach Troyes, zwa-
nej Polami Katalunijskimi lub campus Mauriacus. Na skutek niezdecydowania Aecju-
sza (obawiał się wzmocnienia pozycji Wizygotów) Hunowie mogli się wycofać. Attyla 
w 452 r. wkroczył do Italii, zniszczył Akwileję i podszedł pod sam Rzym. Dzięki po-
średnictwu papieża Leona Wielkiego Attyla wycofał się z Italii za cenę okupu. Kiedy 
w 453 r. Attyla nagle zmarł, wojska Hunów zostały pokonane przez Gepidów, natomiast 
w okolicach środkowego Dunaju osiedliły się uwolnione od panowania Hunów germań-
skie plemiona Gepidów, Ostrogotów, Herulów i Skirów40.

Po śmierci Attyli cesarstwo zachodnie mogło przeprowadzać zaciąg wojsk najem-
nych wśród tych ludów, czego wcześniej zabraniał władca Hunów41. Sytuacja politycz-
na cesarstwa zachodniorzymskiego poprawiła się także po zabójstwie króla Wizygotów 
Torysmunda (453 r.), gdyż kolejny ich król Teodoryk II (453-466) wrócił do prorzym-
skiej polityki Ataulfa i Walii, uaktywnił przymierze z Rzymem, zniszczył hiszpańskich 
bagaudów oraz wspomagał wojska rzymskie w Hiszpanii i Italii42.

Cesarz Walentynian III chciał przeprowadzić wiele reform państwa, m.in. reformę 
adwokatury, jednak szereg wydarzeń pokrzyżował te plany. Najpierw tragiczna śmierć 
Aecjusza (podczas kłótni został uderzony mieczem przez Walentyniana, później dobity 
przez dworzan – 21 września 454), a nastepnie zamordowanie Walentyniana przez dwóch 
dawnych buccellari, Optyla i Traustyla (16 marca 455) zakończyło panowanie dynastii 
Walentyniana I (trwało ono 91 lat). Zostały zerwane wszelkie więzy legitymizmu i cią-
głości dynastycznej na Zachodzie, a żaden następny cesarz nie miał już szans na utrzy-
manie jakiejkolwiek formy ciągłości władzy43. 

Zabójcy Walentyniana III obwołali nowym cesarzem inspiratora spisku senatora Petro-
niusza Maksymusa, który, aby zalegalizować swój urząd przymusił do małżeństwa Eudok-
sję, wdowę po Walentynianie III, a swego syna Palladiusza wydał za starszą córkę Walen-
tyniana, Eudocję (zaręczoną wcześniej z Hunerykiem, synem Gejzeryka). Dla Wandalów 
był to pretekst do zaatakowania Rzymu, który zdobyli 2 czerwca 455 roku44. Miasta nikt 
nie bronił, 31 maja uciekający tłum zamordował cesarza Petroniusza Maksymusa, a pa-
pież Leon Wielki wynegocjował u Gejzeryka powstrzymanie się od pożarów i przelewu 
krwi w mieście. Wandalowie dwa tygodnie okradali miasto, łupy ładowali na okręty, wy-
wieźli z Rzymu wykwalifi kowanych rzemieślników, grupę senatorów oraz cesarzową Eu-
doksję, i jej córki Eudocję i Placydię. Huneryk poślubił Eudocję ok. 456 r. (po 16 latach 
małżeństwa, ok. 472 r. uciekła od męża i udała się do Jerozolimy), a Eudoksja i Placydia 
zostały w 461 r. uwolnione dzięki zabiegom dyplomacji konstantynopolitańskiej45. Rzym 
obrabowany przez Wandalów istniał już jako miasto zubożałe, a późniejsza francuska kry-
nowie ograbili Konstantynopol ze wszystkiego co było możliwe; oddziały wojenne Hunów nie mogły też 
długo pozostawać bezczynne na Nizinie Węgierskiej, tak więc z braku innego celu wybór padł na Zachód, 
dlatego że na Wschodzie wszystkie intratne cele były już zdobyte.

40 L. A. Tyszkiewicz, Hunowie w Europie, 178-179; P. Heather, Upadek cesarstwa, 392-398.
41 M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, 485-489.
42 H. Wolfram, Historia Gotów, 209-210; J. C. Sánchez León, Les sources de l’histoire des Bagaudes, 

148-158.
43 M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, 490.
44 A. Demandt, Die Spätantike, 170-171.
45 M. Wilczyński, Zagraniczna i wewnętrzna polityka, 60-65; G. Strzelczyk, Wandalowie, 140-141; 

P. Heather, Upadek cesarstwa, 483.
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tyka (głównie w XVIII w.) opisała wydarzenia z 455 r. już nie jako napad i systematyczne 
okradanie, ale bezmyślne zniszczenie Rzymu czyli tzw. wandalizm46.

Wojska rzymskie w Galii nowym cesarzem obwołały swego dowódcę Eparchiusza 
Awitusa (455-456), a Wizygoci nadal pozostając formalnie sojusznikami Rzymu, wy-
parli Swebów z Hiszpanii i zdobyli dla siebie większą cześć południowej Galii. Burgun-
dowie umocnili się w Lyonie, a Frankowie i Alemanowie zdobyli obszary na zachód od 
Renu. Eparchiusz Awitus bronił przed Wandalami Sycylii, Sardynii i Korsyki, a ci ostat-
ni praktycznie zajęli całą rzymską Afrykę. Dla Rzymu początkowo zasłużył się w walce 
Rycymer (syn arystokraty z królewskiego rodu Swebów i matki Wizygotki – córki wi-
zygockiego króla Walii)47, który został magister militum praesentalis. Dążył on do tego, 
aby władzę sprawował cesarz całkowicie mu uległy, dlatego doprowadził do spisku prze-
ciwko cesarzowi Eparchiuszowi Awitusowi i w październiku 456 r. pokonał jego oddzia-
ły pod Placentia (Piacenza). Pojmanego cesarza Awitusa wyświęcono na biskupa Piacen-
zy, co umożliwiło ofi cjalne złożenie go z tronu; wkrótce potem Awitus uciekł jednak do 
rodzinnej Galii, gdzie podejrzanie szybko zmarł48. 

Rycymer rządził Italią, Recją i Noricum. W Afryce panowali Wandalowie; w Hiszpanii 
– Wizygoci; w Galii: Wizygoci, Alemanowie, Frankowie i Burgundowie oraz w niewiel-
kiej części Galii – wódz rzymski Egidiusz; w Panonii Ostrogoci, a Dalmacją zarządzał 
po śmierci Aecjusza niezależny władca Marcellinus. Cesarz Wschodu Leon I (457-474) 
próbował powierzyć Rycymerowi role wielkorządcy Zachodu. Jednak wojska rzymskie 
w Rawennie obwołały cesarzem swego dowódcę Majorianusa (457-461). Jego władzę 
uznali Egidiusz w Galii oraz Marcellinus w Dalmacji; także plemiona germańskie osiad-
łe w Galii uznały formalnie zwierzchnictwo rzymskie. Marcellinus próbował odzyskać 
Afrykę, jednak nie udała się rzymsko-wizygocka wyprawa przeciwko Wandalom, którzy 
ostatecznie zachowali panowanie w Afryce rzymskiej, na Wyspach Balearskich, Sardynii 
i Korsyce. Kiedy cesarz Majorianus wracał z Galii do Italii, został w Dalmacji 2 sierpnia 
461 r. zaatakowany, pokonany i zabity przez bucellari Rycymera49.

Ten ostatni, po kilku miesiącach braku formalnego władcy, w listopadzie 461 r. ogło-
sił cesarzem Liberiusza Sewera (461-465), zaś po śmierci Liberiusza, w latach 465-467 
rządził samodzielnie częścią zachodnią cesarstwa w imieniu wschodniego cesarza Le-
ona I (457-473). Aby położyć kres napadom Wandalów na Wschód, cesarz Leon I zde-
cydował się na powołanie własnego władcy Zachodu i mianował nim swego zięcia Pro-
kopiusza Antemiusza (467-472)50. Rycymer poślubił córkę Prokopiusza Alipię51. Kiedy 
w 468 r. Wandalowie zniszczyli fl otę wschodniorzymską, został też zamordowany Mar-
cellinus (przygotowujący wyprawę przeciwko Wandalom). Po śmierci wschodniego ce-
sarz Leona I (18 stycznia 474) nowy cesarz Wschodu Zenon (474-475, 476-491) podpisał 
pokój z Gejzerykiem. Na mocy traktatu z 474 r. Wandalowie zatrzymywali całą niegdyś 
rzymską Afrykę oraz zdobycze terytorialne od Balearów po Sycylię. Państwo wschod-

46 A. Demandt, Die Spätantike, 170.
47 M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej, 289-315 (Rycymer, Ricimer).
48 J. Vogt, Upadek Rzymu, 256; R. Collins, Europa wczesnośredniowieczna, 102-103.
49 R. Collins, Europa wczesnośredniowieczna, 103; P. Heather, Upadek cesarstwa, 454-461.
50 M. Jankowiak, Bizancjum a kryzysy sukcesyjne w cesarstwie zachodniorzymskim w ostatnich latach 

jego istnienia (465-474), [w:] T. Derda, E. Wipszycka, Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źród-
łoznawcze, t. III, Kraków 2000, 201-219 (Prokopiusz Antemiusz).

51 R. Collins, Europa wczesnośredniowieczna, 104.
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niorzymskie i wandalskie obiecywały nie podejmować wrogich działań, Gejzeryk zobo-
wiązał się też do zapewnienia swobody wyznania katolikom w swoim państwie i zwol-
nił jeńców wojennych przetrzymywanych przez swoją rodzinę52.

W Galii po zamordowaniu własnego brata Teodoryka II królem Wizygotów został Eu-
ryk (466-485), który dążył do zdobycia całego obszaru rzymskiego między Sommą a Loarą. 
Został jednak pobity przez wojska rzymskie pod wodzą Paulusa i sprzymierzonych z Rzy-
mianami Franków Salickich. Z czasem wizygockiemu Eurykowi udało się zająć wschodnią 
część Akwitanii, część Galii Narbońskiej i dolinę dolnego Rodanu53. Natomiast po śmier-
ci Paulusa (470 r.) władzę nad posiadłościami rzymskimi w Galii przejął Syagriusz, syn 
rzymskiego dowódcy w Galii Egidiusza. Rządził on terytorium pomiędzy Loarą a Mozą 
do 486/487 r., kiedy to został zaatakowany przez króla Franków Chlodwiga w pobliżu So-
issons (nad Ainse). Pokonany uciekł do Tuluzy, do króla Wizygotów Alaryka II, ten jednak 
wydał go Chlodwigowi, który polecił go potajemnie zabić w więzieniu w Soissons54.

Po zwycięstwie Wizygotów nad wojskami rzymskimi w Galii, dowodzonymi przez An-
temiolusa – syna cesarza Antemiusza, Rycymer wywołał bunt antycesarski. Wyniósł w ro-
ku 472 na tron cesarski senatora Anicjusza Olibriusza (męża Placydii, siostry Walentynia-
na III), a oddziały bucellari oraz Burgundowie pod wodzą Gundobada55 zdobyły Rzym. 
Cesarz Prokopiusz Antemiusz został zabity 11 lipca 472 r. przez Gundobada. W czerwcu 
472 r. zmarł jednak niespodziewanie Rycymer oraz cesarz Anicjusz Olibriusz56.

Italią faktycznie rządził Burgund Gundobad pod nominalnym zwierzchnictwem cesa-
rza Wschodu Leona I. Gundobad jako arianin i Germanin nie mógł zostać cesarzem Za-
chodu, dlatego w marcu 473 r. obwołał augustem dotychczasowego comes domestico-
rum Gliceriusza (473-474). Tego wyboru nie zatwierdził wschodni cesarz Leon I, który 
uznał za cesarza Zachodu Juliusza Neposa (474-475), ówczesnego władcę Dalmacji (ma-
gister militium Dalmatiae, krewny cesarzowej Wschodu Weryny)57. Nepos zajął w czerw-
cu 474 r. Rzym, zmusił Gliceriusza do kapitulacji i pozwolił mu zostać biskupem w Salo-
nie (Dalmacja). Nepos zawarł pokój z wandalskim Gejzerykiem i wizygockim Eurykiem, 
uznając ich faktyczny stan posiadania w Afryce i Galii. Podpisał także pokój z królem 
Burgundów Chilperykiem. Zmienił naczelnego dowódcę wojsk rzymskich – odwołał Ek-
dycjusza (znienawidzonego przez Wizygotów), a mianował na ten urząd Flaviusa Ore-
stesa (był jednym z logadów Attyli, zaufanym i posłem na dwór wschodniorzymski58). 
Orestes zbuntował się jednak przeciwko cesarzowi Neposowi i w sierpniu 475 r. zaata-

52 M. Wilczyński, Zagraniczna i wewnętrzna polityka, 78-79; J. Strzelczyk, Wandalowie, 143-144.
53 H. Wolfram, Historia Gotów, 213-222.
54 G. Faber, Merowingowie i Karolingowie, tłum. polskie Z. Jaworski, Warszawa 1994, 30-32; K. Po-

lek, Frankowie a ziemie, 42-44.
55 M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej, 224-237 (Gundobad).
56 M. Jankowiak, Bizancjum a kryzysy sukcesyjne, 219-230 (Anicjusz Olibriusz).
57 C. Morrisson, Ciągłość cesarstwa rzymskiego na Wschodzie. 1. Wydarzenia – perspektywa chronolo-

giczna, [w:] C. Morrisson (red.), Cesarstwo wschodniorzymskie 330-641, tłum. polskie A. Graboń, Kraków 
2007, 35; M. Jankowiak, Bizancjum a kryzysy sukcesyjne, 230-239 (Juliusz Nepos); K. Twardowska, Cesa-
rzowe bizantyjskie 2 poł. V wieku. Kobiety a władza, Kraków 2006, 35-46, dowodzi, że nieznana z imienia 
siostra cesarzowej Aelii Weryny (żona cesarza Leona I, rządził 457-473), była matką żony Juliusza Neposa; 
dlatego nalegała, aby cesarz Zenon (powrócił do władzy w 476 r. dzięki wydatnej pomocy fi nansowej We-
ryny) udzielił Neposowi w 477 r. militarnego wsparcia.

58 L. A. Tyszkiewicz, Hunowie w Europie, 76.
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kował Rawennę. Nepos uciekł do Dalmacji, a Orestes obwołał cesarzem swego pięcio-
letniego syna Romulusa Augustulusa (475-476)59.

Nominalna władza Romulusa Augustulusa ograniczała się jedynie do Italii bez wysp i do 
części Galii Narbońskiej. Zwierzchnictwo Romulusa uznawał prawdopodobnie Syagriusz, 
ale nie miał on łączności z cesarską Rawenną. Alemanowie zajęli alpejską Recję, Ostrogoci 
i Rugowie prowincję Noricum, Dalmacją władał eks-cesarz zachodniorzymski Julian Ne-
pos. Kiedy najemni żołnierze rzymscy (głównie: Herulowie, Turcylingowie, Skirowie, Ru-
gowie) nie otrzymali żołdu, zażądali jednej trzeciej ziemi w Italii, sprzeciwił się temu Ore-
stes, reprezentujący interesy rzymskich latyfundystów. Doszło do puczu wojskowego, który 
wyniósł na tron Italii Odoakera, wodza z plemienia Skirów (jego ojciec Edekon był jednym 
z logadów Attyli)60. Orestes wycofał się ze swymi oddziałami do Placentia (Piacenza), został 
tam jednak pojmany i stracony (28 sierpnia 476). Zwycięski Odoaker złożył z tronu Romu-
lusa Augustulusa (darował mu życie, wyznaczył roczną rentę 600 sztuk złota, dał majątek 
Lucullanum w Kampanii, gdzie Augustulus żył prawdopodobnie do 510 r.). Odoaker wy-
słał w 477 r. do cesarza Zenona poselstwo z insygniami władzy cesarskiej, prosząc jedno-
cześnie o mianowanie go patrycjuszem i zarządcą Zachodu w imieniu cesarza61.

Po śmierci Juliana Neposa (480 r.) cesarz Zenon mógł formalnie uznać Odoakera za 
władcę Zachodu, sam Odoaker posługiwał się już tytułem rex62. Odoaker przeprowadził 
reformę rolną w Italii, nadał swym żołnierzom część ziem odebranych rzymskim latyfun-
dystom. Nadal działał senat rzymski, rozwijał się Kościół. W 488 r. Ostrogoci dowodzeni 
przez króla Teodoryka Wielkiego63 wycofali się z Półwyspu Bałkańskiego i za cichą zgo-
dą cesarza Leona wkroczyli do Italii. Walki Ostrogotów z oddziałami Odoakera trwały od 
488 do 493 roku. Po zdobyciu Rawenny, dnia 25 lutego 493 r. został zawarty układ, we-
dług którego Italią mieli wspólnie zarządzać z Rawenny jako koregenci Odoaker i Teodo-
ryk. Jednak władca Gotów wschodnich zerwał ten układ i osobiście zabił Odoakera64.

W sensie prawnym rok 488, a w sensie praktycznym 493 rozpoczyna nowy okres – 
rządy państwa Ostrogotów w Italii. Tym samym zamyka się polityczne istnienie Impe-
rium Romanum pars Occidentalis65. Analiza jedynie tylko wydarzeń politycznych wska-
zuje, jak nikły był wpływ rad Ewangelii na decyzje kolejnych władców czy zdobywców 
ziem cesarstwa na Zachodzie w V wieku66.

59 J. Vogt, Upadek Rzymu, 256; P. Heather, Upadek cesarstwa, 490-494.
60 M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej, 252-278 (Odoaker, Flavius Odovacar).
61 R. Collins, Europa wczesnośredniowieczna, 104-105; P. Heather, Upadek cesarstwa, 495.
62 J. J. Norwich, Byzantium. Vol. I. The Early Centuries, New York 1997, 172-174.
63 M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej, 415-447 (Teodoryk Wielki).
64 H. Wolfram, Historia Gotów, 322-324; na pytanie mordowanego Odoakera: „Gdzie jest Bóg?” miała 

paść odpowiedź Teodoryka: „To czyny przez ciebie na moich ludziach popełnione”.
65 M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, 491-496.
66 Ideologicznie oświeceniowy charakter miała sformułowana w roku 1776 teza Edwarda Gibbona, który 

wyrażał przekonanie o pośredniej przyczynie roli chrześcijaństwa i ewangelizacji w procesie upadku Rzymu. 
Jako że opinia tego typu stoi w sprzeczności także z koncepcjami analizowanych przeze mnie w kolejnych 
rozdziałach duszpasterzy V wieku, Piotra Chryzologa oraz Salwiana z Marsylii, cytuję ją tytułem kontrastu 
do ich spostrzeżeń: E. Gibbon, Upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie: „Duchowni z powodzeniem 
krzewili doktrynę cierpliwości i ostatnie resztki ducha wojennego uległy pogrzebaniu w krużganku klasztor-
nym; dużą część państwowego i prywatnego majątku poświęcono pozornie słusznym wymogom miłosier-
dzia i pobożności, a żołd należny żołnierzom marnowano na mnóstwo bezużytecznych kobiet i mężczyzn. 
Wiara, zapał, ciekawość i bardziej przyziemne namiętności, jak złośliwość i ambicja, wzniecały płomień 
niezgody teologicznej. Stronnictwa religijne, których spory bywały niekiedy krwawe, a zawsze nieubłaga-
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Dyskusja o przyczynach upadku cesarstwa na Zachodzie toczy się nieprzerwanie od 
późnej starożytności67. Syntezę tej problematyki u pisarzy antycznych podał R. Rémon-
don: dla autorów IV i V wieku zjawiskami zapowiadającymi upadek Imperium Romanum 
były wszelkie gwałtowne wydarzenia (wojny zewnętrzne i wewnętrzne, prześladowania), 
przemiany ekonomiczne stanowiące zbyt duże obciążenie dla ludności (np. wzrost cen), 
kumulacja klęsk (najazdy barbarzyńskie, zubożenie społeczne, epidemie). Autorzy anty-
czni próbują w różny sposób wyjaśnić taką sytuację, wymieniając przyczyny: a. religij-
ne: gniew bogów pogańskich na chrześcijańską ‘bezbożność’, b. eschatologiczne: cały 
wszechświat jest pogrążony w dekadencji i zmierza do zagłady (Cyprian z Kartaginy, 
Ad Demetrianum 3-11; Ambroży z Mediolanu, Expositio in Lucam 10, 10); c. politycz-
ne: władza cesarska zmienia się, monarchia staje się tyranią odpowiedzialną za rewolu-
cje, zubożenie miast i masakrę elit (Julian, Temistiusz, Libaniusz, Synezjusz).

Odnośnie do opinii autorów starożytnych dotyczących cesarstwa chrześcijańskiego 
można spotkać dwie zasadnicze tezy: pesymistyczną (świat i ludzie ciągle się degradu-
ją, dlatego odejście od kultu pogańskiego spowodowało zaprzestanie świadczenia do-
brodziejstw przez bogów) i optymistyczną (ludzie ciągle się rozwijają, dlatego Imperium 
umożliwiło efektywną ewangelizację, a chrześcijaństwo pozwalało cesarstwu na skutecz-
ną edukację moralną i religijną ludzkości). Co do problemu barbarzyńców w cesarstwie 
można także wyróżnić dwie zasadnicze opinie: pozytywną (aprobującą przymierze z Ger-
manami – Temistiusz) i negatywną (nieszczęścia cesarstwa wynikają z przymierza z bar-
barzyńcami – Synezjusz z Cyreny).

Na temat przyczyn katastrof rozgrywających się w cesarstwie istnieje cały szereg 
opinii antycznych autorów. Najczęściej wymieniane to: a. zdrada cesarstwa przez Styli-
chona (Rutyliusz Namacjan); b. bezbożność chrześcijan, która sprowokowała zdobycie 
Rzymu w 410 r. (opinie pogańskie); c. Imperium nie może zniknąć, bo ono samo jest wa-
runkiem rozwoju i triumfu chrześcijaństwa (Orozjusz); d. dekadencja cesarstwa nie jest 
istotna, liczy się tylko zwycięstwo Miasta Bożego (Augustyn z Hippony); e. upadek ce-
sarstwa pochodzi z wyroku Boga, a moralnie wyżej stojący barbarzyńcy-heretycy (aria-
nie) są narzędziem kary dla ulegających rzymskiej dekadencji (Salwian z Marsylii); f. 
kryzys moralny obywateli i nawrócenie się na chrześcijaństwo (opinie pogańskie z Aten 
i Aleksandrii z V w.); g. kryzys moralny oraz niedbałość i nieobowiązkowość Rzymian 
doprowadziły do utraty Imperium (Justynian)68.

Zastanawiając się dzisiaj nad przyczynami upadku cesarstwa zachodniorzymskiego 
można powiedzieć, że było ich wiele, tak zewnętrznych (m.in. prowadzenie wojny dwu-

ne, poczęły rozdzierać Kościół, a nawet państwo. Uwaga cesarzy przeniosła się z obozów na synody. Świat 
rzymski gnębił nowy rodzaj tyranii i prześladowane sekty stały się tajnymi wrogami własnego kraju”, tłum. 
polskie I. Szymańska, Warszawa 2000, 381-382. Krytykę tezy E. Gibbona podał J. B. Bury, History of La-
ter Roman Empire, I, New York 1923, 309, „Chrześcijaństwo jednoczyło, a nie dzieliło […] nie mamy żad-
nego dowodu na to, że nauki chrześcijańskie podważały lojalność ludzi wobec Cesarstwa lub osłabiały ich 
gotowość do obrony jego granic. Chrześcijanie byli nie mniej waleczni od pogan” (tłum. polskie: J. Schwa-
kopf, [w:] M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu, II, 432).

67 M. Salamon, Problem upadku państwa rzymskiego w greckiej historiografi i powszechnej początku VI 
wieku (Zosimos i Eustatiusz z Epifanii), [w:] Problemy schyłku świata antycznego, Prace naukowe UŚ 219, 
Historia i współczesność, t. 3, Katowice 1978, 115-129; Tenże, Historycy epoki upadku Cesarstwa Rzym-
skiego (schyłek IV – pierwsza połowa VII wieku), [w:] Prace naukowe UŚ 525, Historia i współczesność, 
t. 6, Katowice 1982, 45-63.

68 R. Rémondon, La crise de l’Empire romain, 243-249.
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frontowej: Persja-barbarzyńcy; ciągłe najazdy plemion barbarzyńskich od III w.; inwazja 
Hunów na przełomie IV i V w.; inwazja plemion germańskich z lat 376-380 i 405-408 
oraz ich powiązanie czasowe z inwazją Hunów), jak i wewnętrznych (m.in. brak uniwer-
salnego systemu oświaty; nastój przygnębienia; słabość gospodarki rzymskiej – systemu 
opartego na pracy kolonów i niewolników; walka klas w cesarstwie; koncentracja władzy 
w rękach elit; brak odpowiedniego zabezpieczania przed sporami o sukcesję tronu; brak 
przymusowego poboru do wojska; słabości w dziedzinie fi nansów państwa)69.

Niezaprzeczalnym faktem historycznym pozostaje jednak to, że pod koniec V w. (476-
488) cesarstwo rzymskie na Zachodzie upadło70, a jego spadkobiercą stały się, przynaj-
mniej politycznie, królestwa germańskie71. Nie nastąpiło to nagle: od trzech czwartych V 
wieku większość zachodnich prowincji Imperium Romanum była już we władaniu ger-
mańskich i irańskich najeźdźców, którzy nawet ex post, domagali się statusu sprzymie-
rzeńców cesarstwa, co legalizowało ich rzeczywistą obecność w jego granicach72.

1.2. Barbarzyńcy w cesarstwie zachodniorzymskim V wieku
Najazdy plemion germańskich oraz Hunów i Alanów, jakie dotknęły cesarstwo zachod-

niorzymskie pod koniec IV i w pierwszym półwieczu V wieku oraz obecność Germanów 
w armii rzymskiej i na terenach zachodniorzymskich od końca V w. i przez cały wiek V 
wybitnie zaciążyły na problemach politycznych cesarstwa. Stopniowa germanizacja woj-
ska zachodniorzymskiego spowodowała, że w V wieku barbarzyńscy sprzymierzeńcy za-
stąpili w końcu rzymską armię polową z łatwym do przewidzenia skutkiem73. Germanowie 

69 Odnośnie do rozmaitych hipotez i teorii dotyczących zewnętrznych i wewnętrznych, naturalnych, spo-
łecznych i politycznych przyczyn upadku cesarstwa zachodniorzymskiego zob. R. Rémondon, La crise de 
l’Empire romain, 249-262; A. Piganiol, L’Empire Chrétien (325-395), Paris 19722, 455-466; A. Demandt, 
Die Spätantike, 470-494; J. Vogt, Upadek Rzymu, 13-20; M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu, II, 426-
437; A. Cameron, Późne cesarstwo rzymskie, tłum. polskie M. Kwiecień, Warszawa 2005, 217-224; P. He-
ather, Upadek cesarstwa, 496-528.

70 Datowanie upadku cesarstwa na Zachodzie jest też kwestią sporną wśród historyków. Zwyczajowo 
podaje się rok 476 (odesłanie insygniów cesarskich do Konstantynopola) lub 493 (powstanie państwa Os-
trogotów w Italii), lecz wielu historyków przyjmuje inne daty: od 325 r. (Sobór w Nicei; G. Ostrogorski) do 
755 r. (arabska inwazja Abd ar-Rahmana na Hiszpanię; J. Umiński). Więcej na ten temat zob. E. Konik, Ty-
siącpięćsetletnia rocznica upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476-1976), [w:] E. Konik (red.), 1500-
lecie upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. Materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego w Karpa-
czu 8-9 grudnia 1976 r., „Antiquitas” 8 (1979), 7-12, Acta Universitatis Wratislaviensis, 205.

71 P. Heather, Upadek cesarstwa, analizując zewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego 
podkreślił przede wszystkim znaczenie inwazji Hunów oraz nieustanny napór plemion germańskich, szczególnie 
w dwóch falach z lat 376-380 i 405-408, ewolucję polityczną plemion germańskich oraz czasowo-gospodarcze 
powiązanie tych czynników. „Państwo zachodniorzymskie nie upadło pod ciężarem własnej «wspaniałej tkani-
ny», ale dlatego, że germańscy sąsiedzi zareagowali na jego potęgę w sposób dla Rzymian nieprzewidywalny. 
Z całej tej historii można wysnuć wniosek, jakże aktualny dla niejednego z późniejszych mocarstw, konkluzję: 
przez swą nienasyconą agresję rzymski imperializm sam stał się przyczyną własnej zagłady”, tamże, 528.

72 H.-I. Marrou, Zmierzch Rzymu, 111.
73 J. Kolendo, Kontakty Rzymu z barbarzyńcami Europy środkowej i wschodniej, [w:] J. Wolski, T. Kotu-

la, A. Kunisz (red.), Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo – Społeczeństwo – Gospodarka. 
Liber in memoriam Lodovici Piotrowicz, Kraków 1994, 211-232. Autor ten zaznacza, że barbaryzacja armii 
rzymskiej w IV wieku przybrała ogromne rozmiary, nie tylko armia przygraniczna (limitanei), ale również 
armia mobilna (comitatenses) oraz gwardia cesarska w coraz większym stopniu składały się z barbarzyń-
ców, głównie z Germanów. Na proces ten zdecydowany wpływ miał fakt, że Rzymianie nie chcieli już słu-
żyć w wojsku, a właściciele ziemscy odmawiali posyłania na wojnę swoich kolonów. W rezultacie od poło-
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byli zresztą obecni nie tylko w armii rzymskiej, ale i na dworze cesarskim w Rawennie74. 
W perspektywie upadku cesarstwa na Zachodzie aspekt militarny i polityczny obecności 
plemion germańskich, a także Hunów i Alanów zdaje się wysuwać na pierwsze miejsce.

Po klęsce wojsk rzymskich pod Hadrianopolem w 378 r. cesarstwo na pewien czas 
zdołało opanować sytuację, uznając zwycięskich Wizygotów za sprzymierzeńców. Jed-
nak po śmierci cesarza Teodozjusza nastroje antygermańskie w Konstantynopolu w 400 r. 
doprowadziły do wymordowania Germanów pozostających na służbie w armii wschod-
niorzymskiej. Na wschodzie cesarstwa pozwoliło to na zachowanie spójności militarnej 
i terytorialnej, lecz uderzenie plemion barbarzyńskich zostało wtedy skierowane na ce-
sarstwo zachodnie i przyspieszyło rozkład jego struktur politycznych75.

Pod koniec IV w. rozmaite plemiona germańskie przekroczyły granicę rzymską na li-
nii Renu i Dunaju centralnego i wkroczyły do różnych regionów cesarstwa zachodnie-
go76. Cały wiek piąty był praktycznie ciągłym pasmem walk zachodnich Rzymian z bar-
barzyńcami. W 401 r. plemiona germańskich Wandalów i irańskich Alanów wkroczyły 
do Noricum i Recji. Stylichon ostatecznie przyznał tym plemionom ziemie w Noricum 
i w Vindelicii, w zamian za obowiązek służby w oddziałach rzymskich77.

Stylichon wykorzystał oddziały Hunów i Alanów do walki z oddziałami Wizygotów 
w 402 r. W wyniku bitew pod Pollentią i Weroną Wizygoci wycofali się chwilowo z Italii 
do Dalmacji i Panonii78. W grudniu 405 r. zachód cesarstwa zaatakowali Ostrogoci pod 
wodzą Radagajsa, jednak zostali odparci przez wojska rzymskie pod Fiesole79. Dnia 31 
grudnia 406 r. cesarstwo zachodnie dotknęła inwazja plemion Wandalów, Alanów, Ale-
manów i Burgundów, która zalała rzymską Galię, niedługo potem kolejna inwazja, tym 
razem Burgundów i Alemanów objęła prowincję Germania I. W obu przypadkach brak 
było wojsk rzymskich, które przeciwstawiłyby się skutecznie najazdowi80. Kiedy na prze-
łomie 407 i 408 r. Wizygoci ponownie wkroczyli do Italii, Rzymianie nie byli już w sta-
nie skutecznie walczyć z ich oddziałami, płacili im kolejne okupy, a ostatecznie utraci-
li Rzym 24 sierpnia 410 roku81. Został on zdobyty także przez Wandalów w 455 r., lecz 
wy IV wieku armia rzymska znajdowała się już prawie całkowicie w rękach barbarzyńców; tamże, 229.

74 A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, vol. I, 182-192; J. Kolendo, I barbari del Nord, 437-439; 
A. Cameron, Późne cesarstwo rzymskie, 173-176.

75 L. Leciejewicz, Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 
2000, 55.

76 J. Kolendo, I barbari del Nord, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma, vol. 3*, Torino 1993, 435.
77 M. Manitius, Le migrazioni germaniche 378-412, [w:] J. M. Bury (red.), Storia del mondo medieva-

le, ed. wł., Milano 1983, 260-264.
78 H. Wolfram, Historia Gotów, 179-180.
79 A. Demandt, Die Spätantike, 142.
80 E. A. Thompson, Romans and Barbarians, 17; P. Brown, The Rice of Western Christendom. Triumph 

and Diversity AD 200-1000, Cambridge (USA) 1996, 68-69, zauważa, że po zdobyciu Rzymu przez Wizy-
gotów w 410 r. populacja miasta zmniejszyła się, ale nadal było ono jednym z większych miast cesarstwa, 
gdyż liczyło ok. 200 tys. mieszkańców. Miasto było 10 razy większe niż ówczesny Paryż, każda z rzymskich 
bazylik większych była cztery razy większa niż jakakolwiek galijska katedra. Na początku V wieku wzro-
sła rola kleru rzymskiego, a przede wszystkim rola papieży, lecz nie nastąpiła jeszcze centralizacja władzy 
jurysdykcyjnej papieży nad Kościołem zachodnim. Dokonało się to przede wszystkim za pontyfi katów Le-
ona Wielkiego (440-461) i Gelazego I (492-496); por. M. Maccarone, «Sedes Apostolica – Vicarius Petri». 
La perpetuità del primato di Pietro nella sede e nel vescovo di Roma (secoli III-VIII), [w:] M. Maccarone 
(red.), Il primato del vescovo di Roma nel primo millenio. Ricerche e testimonianze. Atti del symposium sto-
rico-teologico (Roma 9-13 ottobre 1989), Città del Vaticano 1991, 317-333.

81 E. Demougeot, La formation de l’Europa et les invasion barbares. De l’avènement de Dioclétien au 
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nie odgrywał w tamtym czasie roli centrum administracyjnego i politycznego, gdyż od 
402 r. nową stolicą cesarstwa zachodniorzymskiego była Rawenna82.

Wizygoci zaatakowali w 412 r. Galię, walczyli z oddziałami rzymskimi do 416 r., 
kiedy to zawarli przymierze z Rzymianami, które niejako zamknęło okres wielkich in-
wazji barbarzyńskich w części zachodniej cesarstwa. Nie uzyskali jednak wówczas nie-
zależności politycznej, dlatego pod rządami króla Teodoryka I prowadzili podwójną po-
litykę wobec Rzymian, na tyle skutecznie, że około 426 ostatecznie wywalczyli pełnię 
rządów w byłych już wtedy rzymskich prowincjach Aquitania II i Narbonensis I83. Za-
istniała sytuacja polityczna stanowiła niepewną równowagę pomiędzy cesarstwem za-
chodniorzymskim a barbarzyńcami, która została naruszona za sprawą najazdu Wanda-
lów na Afrykę w roku 42984.

Plemiona germańskie migrowały ze swoich ziem na tereny cesarstwa z różnych powo-
dów: po fazie ucieczki „od gorszego”, następowała faza ucieczki „do lepszego” i w kon-
sekwencji zajmowanie terenów cesarstwa zachodniego. Wizygoci, Wandalowie i Burgun-
dowie osiedlali się za zgodą cesarstwa na zasadzie foedus, z czasem zaś uniezależnili się 
od Rzymian i tworzyli własne państwa (Wizygoci, Wandalowie), a niektórzy jak Burgun-
dowie w 436 r. doprowadzili nieomal do własnego unicestwienia85.

Tereny zachodniorzymskie zajęte przez plemiona germańskie w V wieku były do tego 
czasu zamieszkane przez ludność rzymską. Natomiast od końca V wieku to Rzymianie 
zaczynają żyć w narodowych państwach barbarzyńskich kształtujących się na terenie ce-
sarstwa zachodniorzymskiego. Dwa światy, pozostające do tej pory w izolacji, rzymski 
i barbarzyński, od V wieku zaczynają się do siebie dostosowywać, przenikać, współokre-
ślać i koegzystować86. Najważniejszymi organizmami państwowymi, jakie ukształtowa-
ły się w V wieku na terenach cesarstwa zachodniorzymskiego były państwa: Wizygotów, 
Wandalów, Hunów, Ostrogotów oraz Franków.

Wizygoci przez 89 lat – od 418 do 507 r. – żyli w państwie tolozańskim (południowa 
Galia, łańcuch Pirenejów i znaczna część Półwyspu Pirenejskiego), a po klęsce zadanej 
im przez Franków w 507 r. pod Vouillé wycofali się z większości terenów Galii (z wyjąt-
kiem Septymanii), zajęli obszar Hiszpanii, przyłączyli ziemie Swebów i na 204 lata stali 

début du VIe siècle, vol. 2**, Paris 1979, 451-462.
82 F. Rebecchi, Ravenna, ultima capitale d’Occidente, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma, vol. 3**. 

L’età tardoantica. I luoghi e le culture, Torino 1993, 121-130.
83 E. A. Thompson, Romans and Barbarians, 50-51; L. Schmidt, Ch. Pfi ster, I regni germanici in Gal-

lia, [w:] J. B. Bury (red.), Storia del mondo medievale I, ed. wł., Milano 1983, 275-300; J. H. W. G. Liebe-
schuetz, Barbarians and Bishops, 74-75.

84 J. Kolendo, I barbari del Nord, 435.
85 W. A. Goffart, Barbarians and Romans, A. D. 418-584. The Techniques of Accommodation, Princeton 

(New Jersey) 1980, 3-230; Tenże, Barbarian Tides: The Migration Age and the Later Roman Empire, Phil-
adelphia 2006; M. Wilczyński, Gocja czy Romania? Migracje Wizygotów, Wandalów i Burgundów w V w. 
n.e. oraz stosunek ich władców do administracji i ludności rzymskiej, [w:] M. Salamon, J. Strzelczyk (red.), 
Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, Kraków 2004, 176-177.

86 J. Kolendo, Kontakty Rzymu z barbarzyńcami, 231; Tenże, I barbari del Nord, 441; Ch. Lelong, Ży-
cie codzienne w Galii Merowingów, tłum. polskie E. Bąkowska, Warszawa 1967, 7, zwraca uwagę, że np. 
Galia w momencie najazdów germańskich stawała się powoli nie tylko krajem zromanizowanych Galów, 
ale mieszanką różnorodnych ludów, ras i cywilizacji. Samych Germanów nie było w Galii w V wieku tak 
dużo, „Burgundowie bowiem nie liczą więcej niż 50 tys. ludzi, Frankowie Saliccy 100 tys. – na 6 do 10 mi-
lionów ludności galo-rzymskiej, i jedynie pewne jej okolice północne i wschodnie są gęsto obsadzone przez 
nowo przybyłych”, tamże.
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się panami całego Półwyspu Iberyjskiego z wyjątkiem niewielkiego, górzystego teryto-
rium Basków. Po roku 711 Gotów na terenie Hiszpanii podbili Arabowie87.

Wandalowie na ziemiach byłej rzymskiej Afryki stworzyli własne państwo, które 
praktycznie istniało 105 lat od 429 do 534 r., kiedy to wojska bizantyjskie pod dowódz-
twem Belizariusza ostatecznie zniszczyły ich oddziały, a cesarz Justynian Wielki usta-
nowił na odzyskanym terenie prefekturę pretorską Afryki88.

Hunowie, lud niegermański (prawdopodobnie potomkowie ludu Xiung-nu – które-
go nazwę czasami zapisuje się jako Siudg-nu lub Hsiung-nu, żyjącego w starożytności 
na stepowym pograniczu Chin), zjednoczyli w pierwszej połowie V wieku pod swoim 
przywództwem plemiona irańskich Alanów i Sarmatów, germańskich Gepidów, Rugiów, 
Skirów oraz Gotów i poważnie zagrozili całemu Imperium Romanum, nie stworzyli jed-
nak ostatecznie stabilnego państwa w Europie, gdyż po przegranej na Polach Katalaunij-
skich i po śmierci Attyli w roku 453 ich federacja rozpadła się89.

Ostrogoci. Ich panońskie państwo istniało od 456/457 do 473, na Bałkanach przeby-
wali od 473 do 488. Po zwycięskich walkach pod wodzą króla Teodoryka o Italię (488-
493) ich państwo istniało od 490/493 do 552 r., kiedy to pod Mons Lactarium (Mleczna 
Góra, na południe od Sarno, w pobliżu Salerno), w październiku 552 r. w bitwie z bizan-
tyjskimi wojskami dowodzonymi przez Narzesa zginął ostatni król Gotów Teja. Ich pań-
stwo w Italii istniało zatem tylko 59 lat, od 493 do 552 roku90.

Frankowie. Zjednoczeni przez Chlodwiga z rodu Merowingów, który opanował zna-
czącą część Galii, a w 486 r. zwyciężył pod Soissons Syagariusza i zdobył tym samym 
ostatni bastion rzymski. Frankowie podbili Alemanów (496), Turyngów (531) i Burgun-
dów (532), uzależnili od siebie także Bawarów. W ten sposób powstało na gruzach cesar-
stwa zachodniorzymskiego najsilniejsze państwo germańskie. Po śmierci Karola Wielkie-
go w 814 r., państwo frankijskie osłabło i uległo decentralizacji. Zapowiedzią powstania 
nowych państw narodowych był traktat w Verodunum (Verdun) z 843 r. i podział pań-
stwa na trzy części, pomiędzy synów Ludwika Pobożnego. Lotar I (795-855) otrzymał 
wraz z koroną cesarską tzw. pas centralny (Italię, Burgundię, Fryzję i Lotaryngię); Lu-
dwik II Niemiecki (804-876) tzw. królestwo wschodniofrankijskie (późniejsze Niemcy); 
Karol II Łysy (823-877) tzw. królestwo zachodniofrankijskie (późniejsza Francja). Na-
tomiast defi nitywny rozpad państwa frankijskiego nastąpił jako wynik zjazdu feudałów 
frankońskich w Triburze w 887 r. i złożenia z tronu cesarskiego Karola Grubego. Pań-
stwo Franków istniało zatem najdłużej, bo 401 lat, od 486 do 887 roku91.

Germanowie a chrześcijaństwo w IV i V wieku. O ile organizmy państwowe ple-
mion germańskich z wyjątkiem Franków istniały stosunkowo niedługo, to nawrócenie 
Germanów na chrześcijaństwo okazało się zjawiskiem relatywnie długotrwałym. Zde-
rzenie dwóch światów, rzymskiego i germańskiego, jakie dokonało się pomiędzy IV a V 
wiekiem, miało swój aspekt religijno-społeczny. Jak zauważył J. Kolendo, „kiedy cesar-
stwo zaakceptowało chrześcijaństwo, barbarzyńcy pozostali jeszcze długo wierni włas-

87 H. Wolfram, Historia Gotów, 224. 280-283.
88 J. Strzelczyk, Wandalowie, 167-183.
89 L. A. Tyszkiewicz, Hunowie w Europie, 16-18 (przypuszczalna geneza); 161-174 (upadek imperium 

Hunów).
90 H. Wolfram, Historia Gotów, 326-408.
91 G. Faber, Merowingowie i Karolingowie, 32-34; 60-220; P. Riché, Karolingowie. Ród, który stworzył 

Europę, tłum. polskie A. Kuryś, Warszawa 1997, 192-196.
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nej tradycyjnej religii pogańskiej. Później konfl ikt ten stał się szczególnie gorzki, jako 
że w większości Germanowie byli z reguły arianami”92. 

Od IV wieku w Imperium Romanum istniała wyraźna zależność pomiędzy interesa-
mi Kościoła i państwa. Walka cesarstwa z barbarzyńcami germańskimi występowała 
w tym samym czasie, w jakim rozgrywał się konfl ikt Kościoła z herezją ariańską i z po-
gaństwem93. Arianizm dla Gotów stał się jedną z przyczyn ekspansji gockiej tożsamo-
ści, obok rozpowszechnienia samego języka gockiego, powstania pierwszego germań-
skiego (gockiego) tłumaczenia Biblii oraz szerzenia specyfi cznych tradycji prawnych94. 
Część tradycji gockich, jak arianizm i Biblia w języku gockim, stała się z czasem wspól-
nym dziedzictwem większości plemion germańskich, jednak nie wszystkich, gdyż np. 
Goci krymscy nie byli arianami95. 

Chrześcijaństwo od początku swego istnienia było propagowane przede wszystkim 
w granicach Imperium Romanum96. Po edykcie tolerancyjnym Konstantyna Wielkiego 
Kościół wybrał opcję ewangelizacyjną w granicach cesarstwa rzymskiego, do rzadkości 
należały w IV wieku misje ewangelizacyjne wśród ludów poza obrębem granic rzymskich. 
Wyjątek stanowią tutaj Iberowie na Kaukazie, Aksumici w Etiopii oraz Goci – przyjęcie 
chrześcijaństwa przez nich było jednak zasługą ewangelizatorów ariańskich97. W grani-
cach Imperium Romanum przedstawiciele plemion germańskich mieli możliwość kon-

92 J. Kolendo, I barbari del Nord, 440-441.
93 F. Paschoud, Roma aeterna. Études sur le patriotisme romain dans l’Occident Latin a l’époque des 

grandes invasions, Institut Suisse de Rome, Neuchâtel 1967, 328-334; R. Rémondon, La crise de l’Empire 
romain, 223-224.

94 P. J. Heather, Gots and Romans 332-489, Oxford 1991, 332-330; L. Leciejewicz, Nowa postać świa-
ta, 59-60.

95 M. Salamon, Ku nowej tożsamości. Plemiona germańskie na Wschodzie w III-VI w., [w:] M. Salamon, 
J. Strzelczyk (red.), Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, Kraków 2004, 158.

96 K. Holl, Die Missionsmethode der alten und die der mittelalterlichen Kirche, [w:] H. Frohnes, U. W. Knorr 
(red.), Kirchengeschichte als Missionsgeschichte. Band I. Die Alte Kirche, München 1974, 3-11. Natomiast 
jeżeli chodzi o rozwój chrześcijaństwa poza granicami imperium wiemy, że od III wieku rozpoczęła się mi-
sja apostolska w Persji. Filip, uczeń Bardesanesa z Edessy sugeruje, iż religia chrześcijańska dotarła nawet 
do prowincji wschodnich imperium perskiego około 220 roku, z czego wynika, że ewangelizacja rozpoczę-
ła się jeszcze w poprzednim wieku (por. Euzebiusz z Cezarei, Praeparatio evangelica VI, 10: SCh 266, É. 
des Places, Paris 1980). Król perski Sapur po zwycięstwie nad Walerianem (około 260 r.) wziął do niewoli 
grupę chrześcijan, których przewiózł z Syrii do Mezopotamii i Persji. Stali się oni prawdopodobnie współ-
pracownikami wcześniejszej misji. Wspólnota chrześcijańska w Persji drugiej połowy III wieku musiała być 
w miarę silna, skoro jej członkowie polemizowali z manichejczykami. Pod koniec III wieku stolica Persji 
Seleucja-Ksenefont została także stolicą chrześcijańskiego biskupstwa. Pierwszym historycznie pewnym bi-
skupem Seleucji był Syryjczyk Papa bar-‘Aggai. Por. J. Zeiller, L’espansione cristiana dalla fi ne del II se-
colo all’inizio del IV secolo, [w:] J. Lebreton, J. Zeiller, Storia della Chiesa, vol. II. Dalla fi ne del II secolo 
alla pace costantina (313), ed. włoska, Milano 1995, 195-224. Na koniec III wieku datuje się także ewange-
lizację Gruzji, Armenii oraz początki misji chrześcijańskiej w Indiach. Więcej na temat działalności misyj-
nej Kościoła w pierwszych wiekach poza granicami Imperium Romanum zob. D. Próchniak, „Historia Ar-
menii” Agathangelosa jako źródło do poznania chrześcijańskich dziejów Armenii, „Vox Patrum” 4 (1983), 
160-175; B. Vadakkekara, Origin of India’s St. Thomas Christians. A Historiographical Critique, Delhi 1995, 
13-322; T. T. Chmielecki, Początki chrześcijaństwa w Gruzji (I-VII w.), „Vox Patrum” 17 (1997) z. 32-33, 
343-360; D. Kasprzak, Misje w starożytności chrześcijańskiej, SL 1 (2001), 1, 27-58.

97 G. Zecchini, I rapporti con i Barbari, [w:] M. Sordi (red.), L’Impero romano-cristiano. Problemi po-
litici, religiosi, culturali, Roma 1991, 68.
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wersji z pogaństwa na chrześcijaństwo, kiedy zaciągali się do armii rzymskiej – dzięki 
kontaktom z żołnierzami chrześcijańskimi lub z chrześcijańskimi kupcami98.

Pierwsza znacząca ewangelizacja Gotów nastąpiła dzięki działalności ariańskiego bi-
skupa zwanego Wulfi la (Ulfi las)99. W przypadku konwersji Gotów ewangelizacji prze-
dariańskiej praktycznie nie było, podobnie jak nie zaistniał okres dyskusji teologicznych 
nad doktryną. „Goci w znakomitej większości zetknęli się z arianizmem w momencie 
chrystianizacji i znali go jako jedyną prawdziwą naukę o istocie Boga i Chrystusa prze-
kazaną im przez Wulfi lę”100. Wizygoci przekazali chrześcijaństwo w formie ariańskiej 
Ostrogotom już na ziemiach naddunajskich101. Stopniowo ariańska forma chrześcijań-
stwa została rozpropagowana także wśród Gepidów, Wandalów, Swebów, Burgundów, 
Longobardów, Rugiów, Herulów i Alemanów, a pomiędzy V i VII wiekiem także pośród 
Turyngów. Jednak większość Germanów nacierających na prowincje cesarstwa zachod-
niorzymskiego na przełomie IV i V wieku pozostała pogańska102.

Kościół katolicki pod koniec IV w. uczynił co prawda kilka prób własnej ewangelizacji 
wśród Gotów, ale nie wpisywały się one w jakiś plan misyjny103. Nielicznymi przedstawi-
cielami ewangelizacji prowadzonej przez katolików wśród Gotów byli biskupi: Nicetas 
z Remezjany i Wiktrycjusz z Rouen104 oraz Amancjusz – bp Jowii w Panonii105. Jest rze-
czą charakterystyczną, że żaden z chrześcijańskich cesarzy w IV i V wieku nie brał praw-
dopodobnie pod uwagę, że nawrócenie Germanów na chrześcijaństwo mogło mieć wy-
mierne znaczenie socjalne, ze względu na złagodzenie niektórych aspektów wojny106.

Na przełomie IV i V wieku dla większości katolickich pisarzy na Zachodzie cesarstwo 
ze swoim pax romana stanowiło ochronę przed gwałtami barbarzyńców107. Nie było to 
dziwne, skoro Germanie atakujący Zachód w 406 r. wdarli się po sforsowaniu Renu do 

98 E. A. Thompson, Il cristianesimo e i barbari del Nord, [w:] A. Momigliano (red.), Il confl itto tra pa-
ganesimo e cristianesimo nel secolo IV, Torino 1975, 67-73. Jak zaznacza M. Wilczyński, Germanie w służ-
bie zachodniorzymskiej, liczna reprezentacja arian wśród zachodniorzymskich ofi cerów i foederati pocho-
dzenia germańskiego nie zaskakuje, kiedy weźmie się pod uwagę, że w V wieku arianizm był dla Germanów 
jednym z wyróżników ich przynależności etnicznej, 82.

99 S. Longosz, Wulfi la propagator kultury chrześcijańskiej w starożytnej Mezji i Tracji, „Vox Patrum” 4 
(1983), 125-159; P. Heather, Upadek cesarstwa rzymskiego, 96-101.

100 M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej, 83.
101 P. Scardigli, La conversione dei Goti al Cristianesimo, „Settimane di Studio del Centro Italiano di 

Studi sull’Alto Medioevo” XIV (1967), 47-86. 
102 M. Mączyńska, Wędrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa-Kraków 1996, 

36-37.
103 P. de Labriolle, La Chiesa e i Barbari, 459-460; W. H. C. Frend, Der Verlauf der Mission in der Al-

ten Kirche bis zum 7. Jahrhundert, [w:] H. Frohnes, U. W. Knorr (red.), Kirchengeschichte als Missionsge-
schichte. Band I. Die Alte Kirche, München 1974, 38-44; B. Luiselli, Letteratura gotica, [w:] A. di Berardi-
no (red.), Patrologia IV. I Padri latini (secoli V-VIII), Genova 1996, 487-493.

104 Paulin z Noli, Carmen 17, 245-260: CSEL 30, G. De Hartel (1 ed.), M. Kamptner (2 ed.), Wien 19922, 
92-93; Tenże, Carmen 17, 261-275: CSEL 30, 93-94; M. G. Mara, Niceta di Remesiana, DPAC II, 2397-
2398; Tejże, Niceta di Remesiana, [w:] A. di Berardino (red.), Patrologia III. I Padri latini (secoli IV-V). 
Dal Concilio di Nicea (325) al Concilio di Calcedonia (451), Casale Monferrato 1978, 180-183; A. Ham-
man, Vittricio di Rouen, DPAC II, 3616.

105 J. Vogt, Upadek Rzymu, 226.
106 E. A. Thompson, Il cristianesimo e i barbari del Nord, 75.
107 S. Costanza, Pax Romana – Pax Christiana in Paolino di Nola, „Studi tardoantichi” 1 (1988), 55-71; 

M. Roberts, Barbarians in Gaul: the response of the Poets, [w:] J. Drinkwater, H. Elton (red.), Fifth-Centu-
ry Gaul: A Crisis of Identity?, Cambridge 1992, 97-106.
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Galii, zabijając oraz kradnąc i niszcząc nie tylko dobra ludności cywilnej, ale i Kościo-
ła. „Biskupi północnej Galii zmuszeni byli ratować się ucieczką, a ich opuszczone sie-
dziby w Kolonii, Moguncji, Wormacji, Spirze i Strasburgu dopiero po stu latach zostały 
obsadzone na nowo. Na Bałkanach najprawdopodobniej nie zdołało się w owym czasie 
utrzymać żadne biskupstwo”108. Dla Ojców i pisarzy łacińskich barbarzyńcy nie mieścili 
się w koncepcji Romania, dlatego w IV wieku byli uznawani za gorszych, a wyznawany 
przez nich arianizm był często traktowany jako synonim pogaństwa109. Z drugiej strony 
wyznawany przez Germanów arianizm nie ułatwiał zbliżenia z ludnością romańską wy-
znającą katolicyzm (szczególnie z honestiores), a władcy germańscy z wyjątkiem Fran-
ków wcale nie zabiegali o przełamanie istniejących barier religijnych, zezwalając jedy-
nie na koegzystencję obu wyznań110.

Od V w., w obliczu ciągłych inwazji i osiedlania się plemion germańskich w obrębie 
cesarstwa zachodniorzymskiego zaczęła powoli zmieniać się także myśl pisarzy katoli-
ckich dotycząca barbarzyńców. Byli ignorowani przez św. Ambrożego, a upadek Rzymu 
w 410 r. spowodowany ich najazdem stanowił dla św. Hieronima wręcz koniec świata. 
Św. Augustyn w obliczu upadku Rzymu i oblężenia Hippony mówił co prawda o moż-
liwości nawrócenia się barbarzyńców na chrześcijaństwo, ale wiernym zalecał przejmo-
wać się tylko światem nadnaturalnym i państwem Bożym111. 

Analogiczną postawę wobec Germanów prezentował w V wieku św. Piotr Chryzolog, 
biskup cesarskiej Rawenny, który w swoich pismach kładł podstawowy nacisk przede 
wszystkim na zagadnienie łaski Bożej, natomiast dosyć żywotny w tamtym czasie temat 
najazdów barbarzyńców jest w jego kazaniach praktycznie nieobecny112. Natomiast dla 
Salwiana z Marsylii germański barbarzyńca stanowił punkt odniesienia pod względem 
moralnym i społecznym. Prezbiter z Marsylii dostrzegał, że ludność z klasy humiliores, 
przynajmniej na terenie Galii, wręcz oczekiwała barbarzyńców jako wyzwolicieli113.

W De Gubernatione Dei Salwian oceniał wyżej moralność Germanów niż Rzymian, 
by wykazać działanie Opatrzności Bożej, która za grzechy Rzymian karze Rzymian, a za 
właściwą postawę moralną wynagradza Germanów114. Retorycznie idealizował zacho-

108 M. Mączyńska, Wędrówki ludów, 37.
109 A. Chauvot, Le migrazioni dei barbari e la loro conversione al cristianesimo, [w:] J. M. Mayeur, Ch. 

i L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard (red.), Storia del cristianesimo, vol. 2. La nascita di una cristianità (250-
430), ed. włoska G. Alberigo, A. Di Berardino, Roma 2000, 811-814.

110 L. Leciejewicz, Nowa postać świata, 60-61.
111 P. Courcelle, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, Paris 19643, 22-24. 70-77. 119-

122; D. Kasprzak, Misje w starożytności chrześcijańskiej, 55-56.
112 G. Spinelli, L’eco delle invasioni barbariche nelle omelie di Pier Crisologo, „Vetera Christianorum” 

18 (1981), 143-156.
113 R. Kamienik, Kościół i hierarchia kościelna wobec „barbarzyńców”. Nowy stosunek do ludów nie-

rzymskich i kształtowanie się „wspólnoty narodów”, [w:] E. Konik (red.), 1500-lecie upadku cesarstwa za-
chodniorzymskiego. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego w Karpaczu 8-9 grudnia 1976 r., 
„Antiquitas” 8 (1979), 165-166, przytacza tutaj teksty Salwiana z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 16, 71; 
tamże 5, 36, 37; (161-178). Zob. też: R. Kamienik, Humanitas barbarzyńców i barbarzyństwo Rzymian, 
„Roczniki Lubelskie” 8 (1965), 9-36; Tenże, Ucisk podatkowy i nadużycia ze strony administracji rzymskiej 
w ostatnich wiekach cesarstwa, „Roczniki Lubelskie” 14 (1971), 9-38; J. Kolendo, Kontakty Rzymu z bar-
barzyńcami, 231.

114 M. Ianenelli, La caduta d’un Impero nel capolavoro di Salviano, Napoli 1948, 33-43. 148-152; G. Wci-
sło, Stosunek Salwiana do barbarzyńców, [w:] J. Rostropowicz (red.), Studia nad kultura antyczną II, Opole 
2002, 159-169; Jak zaznacza. G. Wcisło, tamże, 168, Salwian przebywając w Galii miał kontakt z Germana-
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wania Germanów, aby przeciwstawić ich cnoty zepsuciu moralnemu panującemu wśród 
Rzymian: dlatego w jego rozumieniu barbarzyńcy byli narzędziem w rękach Opatrzno-
ści, najazdy były karą za niesprawiedliwości, krzywdę społeczną i zepsucie obyczajów. 
Barbarzyńcy byli wrogami Rzymu, lecz byli też narzędziem działającym z woli Boga. 
Salwian dostrzegał w plemionach barbarzyńskich spadkobierców Rzymu, którzy poprzez 
swoją prostotę i czystość obyczajów mieli odrodzić dawnych Rzymian115.

Jednak myśl Salwiana o barbarzyńcach jako o nowych, cnotliwych Rzymianach była 
raczej odosobniona w Kościele pierwszej połowy V wieku, gdyż w tamtym czasie względ-
na stabilność Imperium Romanum oraz wierność Kościoła katolickiego wobec cesarstwa 
stanowiły dwa fi lary powszechnych przekonań ideologiczno-politycznych. Dopiero od 
drugiej połowy V wieku pisarze katoliccy zaczynają powoli odkrywać w przybyciu bar-
barzyńców na Zachód znak Opatrzności, który rozpoznają, właśnie jak Salwian z Mar-
sylii, widząc w nim sprawiedliwą karę za grzechy Rzymian, ale także Boże wezwanie 
do nowych zadań apostolskich116.

Powyższe opinie teologiczne zapoczątkowały ideologiczne i teologiczne zmiany 
w koncepcji misyjnej Kościoła dotyczącej barbarzyńców. Właściwa przemiana postaw 
ewangelizacyjnych Kościoła katolickiego wobec Germanów dokonała się dopiero w VI 
wieku. Ale od rozpoczęcia tzw. drugiej fali inwazyjnej barbarzyńców, czyli od 406 r. 
i później, nastąpiło faktyczne, stopniowe nawrócenie barbarzyńców na chrześcijaństwo 
w jego ariańskiej, heterodoksyjnej formie117. Wizygoci pod dowództwem Ataulfa, kie-

mi i nie czuł do nich wrogości. Dostrzegał ich religijność, zachowywanie postaw moralnych oraz wierność 
własnym tradycjom. Nawet jeśli ich nie lubił, zachowywał wobec nich szacunek. Z teologicznego punktu 
widzenia był przekonany, że Bóg błogosławi ówczesnym barbarzyńcom, gdyż są oni Jego narzędziem ma-
jącym ukarać żyjących w grzechu Rzymian.

115 R. Kamienik, Kościół i hierarchia kościelna wobec „barbarzyńców”, 175-178; I. Opelt, Briefe des 
Salwian von Marseille: zwischen Christen und Barbaren, „Romanobarbarica” 4 (1979), 161-182, zwraca 
uwagę, że terminy (np. amor, caritas, affectus), jakimi posługuje się w listach Salwian, kiedy zwraca się do 
celtyckich czy germańskich korespondentów (Cattura, Verus, Aper) są też wyrazem prezentowanej przezeń 
charakterystycznej duchowości leryńskiej.

116 P. Brezzi, Romani e barbari nel giudizio degli scrittori cristiani dei secoli IV-VI, „Settimane di Studio 
del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo” IX (1962), 565-582; M. D. Spadaro, I barbari nelle fonti 
tardoantiche e protobizantine, „Salesianum” 67 (2005), 861-879.

117 Germanie wyznając arianizm nie interesowali się specjalnie katolicką ascetyką, dlatego pryscylianizm 
będący heterodoksyjnym ruchem ascetycznym nie wywarł na nich żadnego wpływu. Po wandalsko-alań-
skim najeździe na rzymską Afrykę w 429 r., także pozostali w Hiszpanii Swewowie systematycznie przeszli 
na arianizm od drugiej połowy V wieku (por. P. de Labriolle, La Chiesa e i Barbari, 462-467; D. Kasprzak, 
Misje w starożytności chrześcijańskiej, 56.). Przed upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego 476/493 nie 
nastąpiło nawrócenie na chrześcijaństwo (w jakiejkolwiek jego formie) plemion Franków, Alemanów, Fry-
zów i Saksonów. Plemiona te nie weszły zresztą w całości na ziemie cesarstwa na Zachodzie przed jego po-
litycznym upadkiem. Burgundowie nawrócili się na arianizm najprawdopodobniej pomiędzy 412 a 436 r., 
kiedy ustabilizowali się w prowincji Germania I (por. E. A. Thompson, Il cristianesimo e i barbari del Nord, 
78-82; Burgundowie nawrócili się na katolicyzm dopiero w VI wieku, por. G. Zecchini, I rapporti con i bar-
bari, 68 n. 30). Jak zaznacza E. Ewig, Il primo contatto del cristianesimo con i Germani e la conversione 
dei Goti, [w:] H. Jedin (red.), Storia della Chiesa II, ed. włoska, Milano 1983, 249-250, pomiędzy IV a V 
wiekiem ludy germańsko-irańskie, które najechały cesarstwo zachodniorzymskie nawróciły się na arianizm 
dzięki pracy misjonarzy ariańskich, najczęściej przynależących do plemion germańskich. Jest też faktem, 
że zachodził dobrowolny proces romanizacji Germanów pozostających w służbie zachodniorzymskiej, nie-
co wolniejszy natomiast w przypadku służących cesarstwu foederati (por. M. Wilczyński, Germanie w służ-
bie zachodniorzymskiej, 100-112). Natomiast Kościół katolicki ograniczył swe działania misyjne do ludów 
pozostających na terenie cesarstwa ze względu na przywiązanie do koncepcji Romania (por. P. de Labriol-
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dy osiedlili się w rejonie Barcelony już byli arianami i przyczynili się na tym terenie do 
propagacji arianizmu. Arianizm był zatem niewątpliwą formą religijności dla plemion 
germańskich i irańskich osiadłych w V w. na terenie cesarstwa zachodniorzymskiego 
(arianami byli Wizygoci w południowej Galii i Hiszpanii, Swewowie i Wandalowie Ad-
singowie w Galicji, irańscy Alanowie w Lusitanii oraz Wandalowie Silingowie w Bety-
ce)118. „W miarę upływu lat Germanie przechodzili jednak na katolicyzm; Burgundowie 
uczynili to wkrótce po 500 r., Wizygoci w 587 r., Longobardowie ostatecznie już za kró-
la Perktaryta (671-688). […] Najdłużej w pogaństwie wytrwali Sasi i Fryzowie, którzy 
przyjęli chrzest dopiero w końcu VIII w., za Karola Wielkiego”119.

Najazdy barbarzyńców niosły z sobą grabieże i gwałty, a politycznie przyczyniły się 
pośrednio do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. Poprzez najazdy i stopniowe za-
jęcie ziem rzymskich Germanowie doprowadzili do upadku skorumpowany w V wieku 
rzymski system fi skalny, dlatego niższe warstwy społeczne traktowały barbarzyńców jako 
wybawicieli od rzymskiego fi skusa. Plemiona germańskie wchodząc w IV i V w. na te-
reny przynależące do cesarstwa rzymskiego były najczęściej pogańskie, lecz stopniowo 
następowała ich chrystianizacja120, najczęściej od arianizmu do katolicyzmu. Germano-
wie w opinii Salwiana z Marsylii mieli odrodzić Rzymian i przywrócić im czystość oby-
czajów. Nie była to apokaliptyczna wizja końca świata, ale myślenie życzeniowe i pro-
rockie o odrodzeniu cnotliwych Rzymian121. Najskuteczniej owo odrodzenie rzymskości 

le, La Chiesa e i Barbari, 441-442). Przed 476 r. z wyjątkiem plemienia Rugów żaden z ludów germańskich 
pozostających na zewnątrz granic cesarstwa nie nawrócił się na chrześcijaństwo. Natomiast plemiona ger-
mańskie, które już wkroczyły na ziemie cesarstwa w wiekach IV i V nawróciły się na chrześcijaństwo po 30-
40 latach od przekroczenia limes. Dla tych ludów przejście od Barbaria do Romania zaowocowało oprócz 
stopniowej romanizacji także konwersją z pogaństwa na chrześcijaństwo ariańskie. Dopiero na przełomie 
VI i VII wieku dokonała się ich konwersja z arianizmu na katolicyzm (por. E. A. Thompson, Il cristianesimo 
e i barbari del Nord, 87-88; P. Courcelle, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, 258). Na-
tomiast ludy germańskie, które pozostały poza granicami cesarstwa zachodniorzymskiego i były pogańskie, 
kiedy wkroczyły w VI wieku na byłe ziemie cesarstwa zachodniorzymskiego, dokonały bezpośrednio kon-
wersji z pogaństwa na katolicyzm (por. G. Zecchini, I rapporti con i barbari, 68; D. Kasprzak, Misje w sta-
rożytności chrześcijańskiej, 56-57).

118 A. Chauvot, Le migrazioni dei barbari e la loro conversione al cristianesimo, 802-811. 814-818.
119 M. Mączyńska, Wędrówki ludów, 38.
120 J. Vogt, Upadek Rzymu, 226-231; M. Mączyńska, Wędrówki ludów, 38-39 wskazuje, że proces chry-

stianizacji ludów germańskich zauważalny jest także w źródłach archeologicznych. Pod wpływem chrześ-
cijaństwa zanika zwyczaj wyposażania zmarłych; po okresie cmentarzysk rzędowych powstają cmenta-
rze przykościelne; na drogę w zaświaty zaopatruje się zmarłych w symbole chrześcijańskie (złote krzyżyki 
z cienkiej blachy kładzione na piersi – u mężczyzn, lub welon przykrywający twarz u kobiet); pojawiają się 
metalowe lub drewniane kapsułki do przechowywania poświęconych przedmiotów, ozdoby i narzędzia zdo-
bione krzyżem lub monogramem Chrystusa; pod wpływem chrześcijaństwa Germanie zaczynają też grze-
bać zmarłych ułożonych głową na zachód, zamiast – jak dotychczas na południe lub północ. L. Leciejewicz, 
Nowa postać świata, 61, dodaje, że ariańscy Germanie przestrzegali też chrześcijańskiego zwyczaju cho-
wania zwłok niespalonych.

121 Perspektywa Salwianowej teologii jest bardziej eklezjalna niż prawie mu współczesnego Jana Kasja-
na (ok. 360 – ok. 435). Jak zauważa C. Leonardi, Alle origini della cristianità medievale: Giovanni Casia-
no e Salviano di Marsiglia, „Studi Medievali” 18/2 (1977) 491-608, Salwian rozważa Biblię i kieruje swo-
je przemyślenia i sądy pod adresem biskupów i całego ludu chrześcijańskiego, a nie wyłącznie do mnichów. 
Dlatego to Salwian, a nie Jan Kasjan, dostrzega możliwość pozytywnych relacji Kościół-Germanowie, po 
upadku idei konstantyńskiego Kościoła imperialnego. W doświadczeniu ewangelizacyjnym Kościoła Zachod-
niego moment misyjny – w znaczeniu przepowiadania zbawienia i doskonałości dla wszystkich – pozosta-
je esencjalny. Dlatego doświadczenie prorockie występuje tu obok doświadczenia mistycznego. Natomiast 
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i przymierze Kościoła z konkretnym plemieniem zrealizowało się w przypadku Franków. 
W galijskich sakramentarzach formuła pro imperio Romano została zastąpiona pro rege 
Francorum, co wyraźnie zwiastowało początek nowych czasów122. Stopniowa asymila-
cja barbarzyńców na ziemiach dawnego cesarstwa zachodniorzymskiego zaowocowała 
ostatecznie ich romanizacją i chrystianizacją123.

1.3. Sytuacja społeczno-gospodarcza
Na przełomie IV i V wieku w prowincjach cesarstwa zachodniorzymskiego nastąpił 

relatywny spadek liczby ludności, co było uwarunkowane sytuacją polityczną tego re-
gionu124. Dla omawianego okresu późnego cesarstwa rzymskiego przybliżona liczba ca-
łej ludności wynosiła około 50 milionów, a średnia długość życia odpowiednio pomię-
dzy 30 a 45 lat życia dla dorosłych oraz 15 lat dla chorych dzieci. Kobiety ze względu 
na częste połogi żyły z reguły o 5 lat krócej niż mężczyźni125.

Stosunki społeczne w okresie późnorzymskim opierały się w znacznej mierze na 
strukturach, które wykształciły się wcześniej, w okresie pomiędzy rządzami Antoninów 
a Dioklecjana i Konstantyna Wielkiego126. Od reform cesarza Dioklecjana ustrój politycz-
ny Rzymu charakteryzował się absolutną władzą cesarza, używającego tytuł dominus ac 
deus („pan i bóg”), princeps („pierwszy obywatel”). Współcześni historycy stosują na-
zwę dominatu na określenie tego etapu ustroju rzymskiego127. Powstanie w V wieku ger-

w monastycyzmie Kasjana zostaje zanegowana jakakolwiek możliwość ewangelizacji ludzi pozostających 
na zewnątrz Kościoła (np. V-wiecznych barbarzyńców). Zdaniem Kasjana otwarcie takie mogłoby doprowa-
dzić do zepsucia Kościoła od zewnątrz, taki model chrześcijaństwa groziłby przewagą elementu instytucjo-
nalnego nad mistycznym. Salwian stając wobec problematyki germańskiej dostrzega zatem konieczność ze-
wnętrznych działań Kościoła i zmusza do wyjścia z monastycznej izolacji. „Jeśli Zachód nie postrzegał jak 
Wschód Kościoła złożonego wyłącznie z mnichów, ale z ludu, to zawdzięcza to, w pierwszym intuicyjnym 
ujęciu, właśnie proroctwu Salwiana. Benedykt, odnowiciel monastycyzmu zachodniego, będzie musiał zdać 
sobie sprawę z tego odrębnego wymogu. Dlatego Grzegorz Wielki nawiązywał do dziedzictwa augustyńskie-
go, kiedy ukazał dylemat mnicha-biskupa, zrezygnował z monastycznej stabilności i zdecydował się na wy-
słanie misji do Anglii, kiedy dokonał konfi guracji – w Komentarzu do Ezechiela – charyzmatu prorockiego 
jako jakości własnej biskupa. Najważniejszą postacią tego formatu jest Kolumban, który stał się misjonarzem 
i prorokował wobec każdej władzy, także wobec władzy kościelnej w Rzymie”, tamże, 607.

122 R. Kamienik, Kościół i hierarchia kościelna wobec „barbarzyńców”, 175. 177.
123 P. Courcelle, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, 252-258.
124 Sytuacja demografi czna pod koniec IV i w V wieku była odmienna na Wschodzie niż na Zachodzie 

cesarstwa rzymskiego. Jak wskazuje A. Cameron, Późne cesarstwo rzymskie, „na Wschodzie, jak dowodzą 
istniejące świadectwa, w okresie od końca IV, a zwłaszcza w V stuleciu miał miejsce znaczny wzrost zalud-
nienia. Trzeba jednak pamiętać, że warunki polityczne na Zachodzie były w V w. zupełnie odmienne i nie 
sprzyjały zwiększaniu się populacji”, 136.

125 A. Demandt, Die Spätantike, 276.
126 J. M. Carrié, Le riforme economiche da Aureliano a Costantino, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di 

Roma, vol. 3*. L’éta tardoantica. I. Crisi e trasformazioni, Torino 1993, 283-322. Autor ten podkreśla, że 
sytuacja fi nansowa cesarstwa na początku IV w., brak metali szlachetnych oraz obowiązek utrzymania wy-
sokiego poziomu wydatków publicznych nie zostawiły Dioklecjanowi, a potem Konstantynowi Wielkiemu 
wielkiej możliwości wyboru ich własnej polityki monetarnej. Pod wpływem infl acji zdecydowali się na jej 
‘pilotowanie’, dlatego sama moneta była dla nich zagadnieniem drugorzędnym wobec ekonomii, a ich po-
lityka monetarna była dostosowana do zmiennej sytuacji całej gospodarki. Dlatego późna ekonomia cesar-
stwa nie opierała się wyłącznie na monetaryzmie, a moneta, obok systemu podatkowego i systemu kontroli 
cen, była tylko jednym z elementów ich polityki fi nansowej, tamże, 320-321.

127 A. Demandt, Die Spätantike, 212-231.
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mańskich państw terytorialnych spowodowało wzrost znaczenia nowych sił społecznych, 
co nie zmieniło jednak podstaw późnorzymskiego ustroju społecznego. Społeczeństwo 
rzymskie V wieku dzieliło się już nie na dwie zasadnicze grupy (honestiores i humiliores), 
ale na trzy grupy posiadające: potior dignitas, decuriones, plebei (CTh 13, 5, 5, ustawa 
z 326 r.), albo: possessores, curiales, plebei (CTh 9, 31, 1, edykt z 409 r.)128.

Gospodarka rzymska końca IV i całego V wieku nadal była oparta na rolnictwie129. 
Właścicielami większości ziem w późnym cesarstwie zachodniorzymskim była najwyż-
sza grupa z klasy potior dignitas (possessores) czyli senatorzy, co więcej na Zachodzie 
na przełomie IV i V wieku nastąpił proces koncentracji majątków i gromadzenie bogactw 
przez stan senatorski130. Takie skupienie dóbr w rękach prywatnych w V wieku na Zacho-
dzie było zjawiskiem o tyle niebezpiecznym, że w tym samym czasie rząd cesarski i je-
go polityczno-ekonomiczne możliwości stawały się coraz mniejsze131.

Najbardziej charakterystyczną instytucją późnorzymskiej gospodarki było niewolni-
ctwo. Za czasów Dioklecjana cena jednego niewolnika, mężczyzny w wieku pomiędzy 
16 a 40 lat wynosiła 30 tys. denarii communes (dc), czyli tyle co jednego wielbłąda (ED 
30, 7), cena jednej kobiety w tym samym wieku ok. 25 tys. dc, czyli tyle co cena męż-
czyzny pomiędzy 40 a 60 rokiem życia (cena kobiety w takim wieku wynosiła 20 tys. 
dc), 20 tys. dc kosztowało dziecko (chłopiec czy dziewczynka) pomiędzy 8 a 16 rokiem 
życia, cena mężczyzny powyżej 60 roku życia oraz dziecka poniżej 8 roku – 15 tys. dc, 
natomiast cena kobiety powyżej 60 roku życia wynosiła ok. 10 tys. dc132. 

Niewolnicy byli wykorzystywani głównie do produkcji rolnej, ale posiadanie niewol-
ników będących własnością latyfundystów – poza Italią – nigdy nie stało się normą. Nie-
wolnictwo na wsi późnorzymskiej nie było też zjawiskiem powszechnym (poza Italią, 
Hiszpanią i Azją Mniejszą wraz z wyspami)133. Natomiast praktycznie cała gospodarka 
późnorzymska opierała się na wyzysku klasy kolonów (coloni), rolników dzierżawiących 
ziemię, zobowiązanych do płacenia podatku pogłównego (capitatio), przywiązanych do 

128 J. Gagé, Les classe sociales dans l’Empire romain, Paris 1964, 335-365; G. Alföldy, Historia społecz-
na starożytnego Rzymu, tłum. polskie A. Gierlińska, Poznań 1998, 243-251.

129 A. Demandt, Die Spätantike, 323-337; J. Vogt, Upadek Rzymu, 204-205
130 J. Gagé, Les classe sociales, 366-389; E. Frezouls, Etudes et recherches sur les villes en Gaule, [w:] 

La Gallia Romana, Atti del Colloquio. Promosso dall’Academia Nazionale dei Lincei in collaborazione con 
l’École Française de Rome, Roma 1973, 153-166; M. Corbier, Grande proprietà fondaria e piccole azien-
de: la Gallia settentrionale in epoca romana, [w:] A. Giardina (red.), Società romana e impero tardoantico, 
vol. 3, Bari 1986, 687-702; J. Percival, The fi fth-century villa: new life or death postponed?, [w:] J. Drinkwa-
ter, H. Elton (red.), Fifth-Century Gaul: A Crisis of Identity?, Cambridge 1992, 156-164; R. Étienne, Auso-
ne, propriétaire terrien et le problème du lattifundium au IVe siècle ap. J. C., [w:] Institutions, société et vie 
politique dans l’Empire Romain au IVe siècle ap. J. C., Collection de l’École Française de Rome 159, Sel-
ci Lama (Perugia) 1992, 305-311.

131 A. Cameron, Późne cesarstwo rzymskie, 139-140.
132 A. Demandt, Die Spätantike, 291. Demandt zaznacza, że ceny niewolników zmieniały się oczywiście 

w czasie trwania najazdów germańskich. Dlatego kolejny, w miarę pewny schemat cen niewolników pocho-
dzi z okresu cesarza Justyniana, ok. 530 roku (CJ VII 7, 5). Zmniejszyła się wtedy liczba niewolników męż-
czyzn (wcześniej byłych żołnierzy). Cena niewolnika poniżej 10 lat wynosiła 10 solidi; za zwykłego nie-
wolnika czy niewolnicę, servus sive ancilla, bez wykształcenia płacono 20 solidi; wykształcony niewolnik 
kosztował 30 solidi; niewykształcony eunuch, chłopiec poniżej 10 lat kosztował 30 solidi; niewykwalifi ko-
wany eunuch powyżej 10 lat kosztował już 50 solidi (np. wykwalifi kowany notariusz, skryba – 50 solidi; le-
karz – 60 solidi; biegły rzemieślnik – 70 solidi), tamże; Por. W. L. Westermann, The slave system of Greek 
and Roman antiquity, Philadelphia 1955.

133 A. Cameron, Późne cesarstwo rzymskie, 141-142.
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ziemi (glebis inhaerent, servus terrae, inserviant terris) i pozbawionych wolności i włas-
ności (colonus adscripticius) – teoretycznie jeszcze byli ludźmi wolnymi, ale praktycz-
nie traktowano ich jak niewolników134. Kolona podejrzanego o chęć ucieczki zezwalano 
zakuwać w kajdany, jak niewolnika (CTh 5, 17, 1; edykt z 332 r.); był on przypisany do 
uprawianej ziemi i przekazywany nowemu nabywcy ziemi wraz z majątkiem (CTh 13, 
10, 3; edykt z 357 r.); kolonom zabroniono z czasem wstępowania do wojska, do stanu 
duchownego, zabroniono zawierania związków małżeńskich poza swym stanem, obo-
wiązywał ich przymus dziedziczenia zawodu, a ostatecznie według ustawy z 419 r. zbie-
głego kolona należało odesłać do majątku jego urodzenia, nawet 30 lat po ucieczce, bez 
względu na to czy pierwotny właściciel jeszcze żył czy nie (CTh 5, 18, 1)135.

System fi nansowy cesarstwa końca IV i V wieku był oparty na pieniądzu złotym (kon-
stantyński solidus aureus, ok. 5,45 g) i miedzianym (dioklecjański nominał brązowy bi-
lonowy z niewielką domieszką srebra o umownej nazwie follis, zdewaluowany; w roku 
346 wycofano follis zastępując go maiorimus (nominał większy) i centenionalis (nomi-
nał mniejszy); po ich dewaluacji, w pierwszej połowie V wieku państwo rzymskie zre-
zygnowało z polityki emitowania pieniądza o zróżnicowanym nominale – ograniczono 
liczbę nominałów do jednego małego o niewielkiej wartości substancjonalnej. Była to 
moneta brązowa o średnicy ok. 10-13 mm i wadze ok. 1 g nazywana umownie nummus 
lub minimus), natomiast srebrne denary straciły na wartości, choć nadal były w obiegu136. 
W V wieku na Zachodzie obserwuje się zmniejszenie liczby mennic, część z nich dotrwała 
tylko do panowania cesarza Honoriusza (395-423): w Lugdunum (Lyon), Siscji (Sisak), 
Akwilei; mennica w Trewirze zaprzestała działalności około połowy V wieku; do drugiej 
połowy V wieku czynna była mennica w Arelate (Arles); Mediolan, Rawenna i Rzym nie 
przerwały natomiast emisji nawet po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego137.

System podatkowy w cesarstwie zachodniorzymskim w ostatnim wieku jego trwa-
nia nie był w pełni poddany kontroli dekurionów, choć pod koniec IV wieku nastąpiła 
pewna poprawa sytuacji i próba powrotu do ściągania podatków iugatio et capitatio138. 

134 N. A. Constantinescu, Le but de la réforme agraire et de l’organisation des castes dans le bas-Empi-
re, [w:] AA.VV. (red.), Actes du VIe Congrès international d’Études byzantins, I, Paris 1948, 59; W. Held, 
Die soziale Stellung der okzidentalen Kolonenbevölkerung im römischen Imperium des 4. Jahrhunderts u. 
Z., [w:] E. Konik (red.), 1500-lecie upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. Materiały ogólnopolskiego 
sympozjum naukowego w Karpaczu 8-9 grudnia 1976 r., „Antiquitas” 8 (1979), 115-138, Acta Universita-
tis Wratislaviensis, 205.

135 J. Gagé, Les classe sociales, 390-414; G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, 269-270.
136 A. Kunisz, Gospodarka pieniężna a naturalna w okresie Późnego Cesarstwa Rzymskiego, [w:] Prob-

lemy schyłku świata antycznego, Prace naukowe UŚ 219, Historia i współczesność, t. 3, Katowice 1978, 69-
92; J.-M. Carrié, L’economia e le fi nanze, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma, vol. 3*. L’éta tardoan-
tica. I. Crisi e trasformazioni, Torino 1993, 751-787.

137 M. Salamon, Numizmatyka, [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzy-
mu. Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, t. III, Warszawa 1999, 542.

138 System podatkowy capitatio-iugatio został wprowadzony w 287 r. przez cesarza Dioklecjana. Capi-
tatio (od łac. caput, capitis – głowa), czyli podatek pogłówny, który był zobowiązany płacić każdy człowiek 
w wieku od 14 do 65 lat; jego wysokość nie była dla wszystkich jednakowa; podstawę dla obliczeń stanowił 
caput, który określał wartość pracy jednego kolona. Zależnie od wartości pracy osób uprawiających grunt, 
caput obejmowało różną ilość głów (capitatio humana). Posiadacze bydła płacili podatek w zależności od 
liczby zwierząt (capitatio animalium). Natomiast od biednej ludności plebejskiej pobierano pogłówne w po-
staci opłaty ustalanej corocznie (capitatio plebeia). Określonym kategoriom osób, np. wdowom i dzieciom 
przysługiwały zwolnienia od podatków. Iugatio (od iugerum, iugeri – jednostka agrarna) był podatkiem od 
jednostki uprawianej ziemi. Wysokość podatku gruntowego uzależniano od wartości gruntu. Podstawę sta-
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Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk dla ekonomii zachodniorzymskiej V 
wieku było wypłacanie barbarzyńcom corocznych sum w złocie jako corocznych sub-
sydiów lub jednorazowego haraczu139. 

Patronat140, niewolnictwo, zależność i przywiązanie kolona do ziemi, dostarczanie darmo-
wej żywności mieszkańcom Rzymu i Konstantynopola były charakterystycznymi składnikami 
gospodarki późnorzymskiej, w praktyce hamującymi jej rozwój na większą skalę141. Późno-
rzymski system rządów oparty na aparacie ucisku i uciążliwym systemie podatkowym skut-
kował ucieczką ludności rzymskiej do barbarzyńców, gdzie nie istniały formy zależności po-
datkowej analogiczne do rzymskich, lecz zależność feudalna od władcy germańskiego142.

Barbarzyńcy w V wieku nie byli zatem dla ludności rzymskiej tak opresyjni pod wzglę-
dem fi skalnym jak rząd cesarski, co więcej dzięki przyjęciu chrześcijaństwa przez Ger-

nowiło iugum, czyli obszar, który mógł być utrzymany i zagospodarowany przez jednego człowieka z za-
przęgiem. Podatki te zbierali ustanowieni przez Dioklecjana przedstwiciele ordo decurionum, którego sie-
dziby były rozlokowane na całym obszarze cesarstwa. W okresie reformy Dioklecjana całość podatków 
rocznych pobieranych od obywatela nie przekraczała zazwyczaj 10 proc. wszystkich jego dochodów. Nato-
miast w okresie późnego cesarstwa pobieranie podatku gruntowego (capitatio terrena) od posiadaczy grun-
tu oraz podatku zarobkowego (negotiatorum collatio) od warstwy ludności zarobkującej, która łączyła się 
w związki zawodowe, stanowiło wielkie obciążenie ludności, zwłaszcza przy nadużyciach ze strony orga-
nów państwowych. Więcej na ten temat zob. E. Stein, Histoire du Bas – Empire I: De l’État Romain à l’État 
Byzantin (284-476), (oryg. niem. Geschichte des spätrömischen Reiches I: Vom römischen zum byzantinis-
chen Staate (284-476 n. Chr.), Wien 1928), ed. franc. J.-R. Palanque (red.), Amsterdam 1968, 73-76; A. H. M. 
Jones, Capitatio and Iugatio, „Journal of Roman Studies” 47 (1957) 1/2, 88-94; W. A. Goffart, Caput and 
Colonate. Towards a history of late Roman taxation. Phoenix Supplementary Volume 12, Toronto-Buffalo 
1974; U. Hildesheim, Personalaspekte der frühbyzantinischen Steuerordnung. Die Personalveranlagung und 
ihre Einbindung in das System der capitatio – iugatio, Pfaffenweiler 1988.

139 A. Cameron, Późne cesarstwo rzymskie, 137-138.
140 J. Gagé, Les classe sociales, 417-424; G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, 287, patro-

nat (patrocinium), oznaczał zjawisko ucieczki pojedynczych, niezależnych rolników i kolonów lub też lud-
ności całych osiedli przed bezprawiem i uciskiem ze strony poborców podatkowych i oddania się pod opie-
kę możnych właścicieli. Zaświadczał o nim w swoich pismach m.in. Salwian z Marsylii (De Gubernatione 
Dei 5, 38). „Aby uniknąć ściągania podatków siłą uciekinierzy oddawali się więc w opiekę (patrocinium) 
wpływowej osobistości z kręgu wojskowego lub urzędniczego czy też po prostu potężnemu właścicielowi 
ziemskiemu, który w zamian za ochronę otrzymywał od nich – początkowo jako «dar», następnie zaś jako 
regularną daninę – płody rolne oraz pieniądze. Stosunki oparte na patrocinium w Egipcie, Syrii oraz Ilirii po-
świadczone są w źródłach już około połowy czwartego wieku”, tamże, 278. „Rozszerzanie się patrocinium 
miało dla cesarstwa znacznie gorsze skutki niż poszczególne powstania i rewolty. Stałe zmniejszanie się do-
chodów państwa z tytułu podatków zagroziło fi nansowym podstawom egzystencji aparatu władzy. Nie było 
innego wyjścia z tej sytuacji, jak tylko nasilenie ucisku podatkowego na tych obszarach, gdzie władza cesar-
ska jeszcze funkcjonowała, między innymi w cesarskich domenach i w miastach”, tamże, 279.

141 A. Cameron, Późne cesarstwo rzymskie, 144-145; autor ten dodaje, że w Rzymie instytucje państwo-
we rozdawały zboże, chleb, oliwę i wieprzowinę; większą część zboża produkowanego w Afryce i Egipcie 
rekwirowano właśnie w tym celu, traktowano jako część podatku gruntowego; wieprzowinę do rozdawania 
w Rzymie rekwirowano w innych italskich miastach.

142 J. Gagé, Les classe sociales, 432-439; G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, 280, zauważa, 
że już Orozjusz na początku V wieku ubolewał nad ucieczką biednych Rzymian do Germanów, a za Salwiana 
z Marsylii (De Gubernatione Dei 5, 21) było to zjawisko powszechne – do Germanów uciekali zarówno wy-
kształceni i wysoko postawieni, jak i biedni. Powodowało to paradoksalną sytuację, gdyż z jednej strony na-
stępowało stałe osłabianie tych warstw ludności, które mogłyby powstrzymać napór barbarzyńców, a z drugiej 
grupa ta wybierała pobyt u barbarzyńców jako mniejsze zło, w porównaniu z rzymskim ustrojem społecznym. 
Cesarstwo zachodniorzymskie w V wieku było zmuszone do tolerowania osadnictwa germańskiego na swym 
terytorium, co tym samym podkopywało podstawy jego egzystencji. W wyniku ucieczki ludności rzymskiej 
do barbarzyńców albo pod opiekę latyfundystów rozległe połacie ziemi rzymskiej leżały odłogiem.
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manów (choć w formie ariańskiej) zostało przełamane wczesnorzymskie mos maiorum, 
oddzielające Rzymian od nie-Rzymian, ariańscy Germanie wyznawali bowiem wspólną 
religię i etykę. Rozpad władzy cesarskiej na Zachodzie był w V wieku nie do powstrzy-
mania, wydawane przez nią ustawy i rozporządzenia były nierealistyczne i nie do zreali-
zowania, nie zmieniło to jednak struktury społecznej, lecz nastąpiło upowszechnienie się 
protofeudalnych form zależności. Zmienił się natomiast ustrój polityczny: upadła władza 
cesarska, która została zastąpiona władzą królów germańskich143.

Odnośnie do administracyjnej przynależności regionów cesarstwa zachodniorzymskie-
go, w których żyli i działali Piotr Chryzolog (Flaminia) i Salwian z Marsylii (Germania 
I et II, Viennensis), w pierwszej połowie V wieku wchodziły one w skład dwóch różnych 
prefektur Zachodu: prowincja Flaminia (ze stolicą w Rawennie) należała do IX diecezji 
Italii, tzw. Italia Annonaria (czyli płacącej podatek zbożowy, annona), która z kolei sta-
nowiła część składową prefektury pretorium Ilirii, Italii i Afryki (w latach 286-402 sto-
licą był Mediolan, a od 402 do 476 Rawenna)144.

W okresie późnego cesarstwa rzymskiego terytorium prowincji Flaminia et Pice-
num obejmowało obszar dzisiejszej włoskiej prowincji Romagna oraz Deltę rzeki Pad145. 
W 364 r. terytorium tej prowincji stanowił wschodni stok centralnych Apeninów położo-
nych nad Adriatykiem oraz wybrzeże apenińskie od Rawenny do obecnego Termoli (Mo-
lise). W głębi lądu terytorium prowincji rozciągło się z północy na południe – od Ceseny 

143 G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, 281-283; A. Cameron, Le società Romano-bar-
bariche e le società dell’oriente bizantino: continutà e rotture, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma, vol. 
.L’età tardoantica I: Crisi e trasformazioni, Torino 1993, 991-1016 .٭3

144 W wyniku podziału administracyjnego Imperium Romanum dokonanego za Dioklecjana została utwo-
rzona diecezja Italii (Dioecesis Italiciana), która dzieliła się na dwa wikariaty: północny (regio annonaria) ze 
stolicą w Mediolanie i wikariat środkowo-południowy (regiones suburbicariae) ze stolicą w Rzymie. W IV 
wieku regio annonaria ostatecznie stała się Dioecesis Italiae Annonariae, w której skład wchodziło pięć 
prowincji: Aemilia et Liguria, Alpes Cottiae, Raetia, Venetia et Histria, Flaminia et Picenum Annonarium. 
Natomiast Dioecesis Italiae Suburbicariae obejmował terytorium dziewięciu prowincji: Tuscia et Umbria, 
Flaminia et Picenum, Campania, Samnium, Apulia et Calabria, Lucania et Bruttii, Sicilia, Sardinia, Corsi-
ca. Ostatnie dane na temat podziału administracyjnego cesarstwa zachodniorzymskiego pochodzą z Notitia 
Dignitatum, dokumentu z kancelarii cesarskiej, który dla Zachodu podaje dane z około 420 r. W tym czasie 
istniały tam dwie prefektury pretorialne (Italiae et Galliarum) i sześć diecezji (Urbis Romae, Italiae, Afri-
cae, Hispaniarum, Septem provinciarum, Britanniarum). W interesującej nas diecezji Italii było siedemna-
ście prowincji (Venetiae, Aemilae, Liguriae, Flaminiae et Piceni annonarii, Tusciae et Umbriae, Piceni sub-
urbicarii, Campaniae, Siciliae, Apuliae et Campaniae, Lucaniae et Brittiorum, Alpium Cottiarum, Raetiae 
primae, Raetiae secundae, Samnii, Valeriae, Saradiniae, Corsicae). Więcej na temat administracji prowin-
cjalnej na Zachodzie cesarstwa w IV i V w. zob. J. Marquard, L’administration romaine, deuxième partie, 
[w:] T. Mommsen, J. Marquard (red.), Organisation de l’Empire Romaines IX, Paris 1892, 149-151; A. Cha-
stagnol, L’administration du Diocèse Italien au Bas-Empire, „Historia” XII 3 (1963), 348-379; E. Demou-
geot, La Notitia Dignitatum et l’histoire de l’empire d’occident au debut du Ve siécle, „Latomus” 34 (1975), 
1079-1134; G. Clemente, Problemi politico-militari dell’Italia settentrionale nel tardo impero, „Athenae-
um” (1976), fasc. spec., 162-171; G. A. Cecconi, Governo imperiale e élites dirigenti nell’Italia tardoanti-
ca. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d. C.), Como 1994; L. Cracco-Ruggini, Economia 
e società nell’«Italia Annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio del IV al VI secolo d. C. Ristampa 
anastatica con nuova Introduzione, aggiornamenti bibliografi ci, errata corrige e rettifi che, Bari 1995, 1-2; 
G. A. Cecconi, I grandi magisteria tardoantichi. Ruolo istituzionale, attivitá e rapporti con le strutture am-
ministrative territoriali (Italia, IV-VI secolo), [w:] G. Firpo, G. Zecchini, (red.), Magister. Aspetti culturali 
e istituzionali. Atti del Convegno Chieti, 13-14 novembre 1997, Alessandria 1999, 73-113.

145 F. W. Deichmann, Ravenna. Hauptstadt der spätantiken Abendlandes, II. Kommentar 3, Stuttgart 
1989, 130-131.
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do rzeki Sangro, granicząc z Regio IV – Sannium. Rejon ten przedłużał się terytorialnie 
w kierunku wschodnim, zagarniając rejon historycznej Umbrii oraz terytoria starożytnych 
Sabinów (Sabini), Euganów (Euganei), Marsów (Marsi), Pelignów (Paeligni) i Frentanów 
(Frentani). Terytoria te z czasem przeszły do italskiego dystryktu Valeria146.

Konstytucja cesarska z 9 listopada 399 r. (CIL, VI, 1715)147 świadczy o tym, że do-
konało się w tamtym czasie kolejne przekształcenie administracyjne, dzielące pierwot-
ną prowincję na część północną (Flaminia), południową (Picenum) i południowo-cen-
tralną (Valeria)148. Miasto Ravenna (wł. Ravenna, pol. Rawenna) na początku IV wieku 
przynależało do prowincji Aemilia et Liguria; pomiędzy 354 a 395 stało się stolicą pro-
wincji Flaminia et Picenum, czyli prowincji, która w 357 była jeszcze w centralno-po-
łudniowej diecezji podmiejskiej (Roma Suburbicaria) a pomiędzy 395 i 398 wróciła do 
północnej Dioecesis Annonaria jako prowincja o nazwie Aemilia. Po roku 398 Rawen-
na była już stolicą prowincji Flaminia, która ostatecznie przekształciła się w prowincję 
Flaminia et Picenum Annonarium149.

Rawenna na początku IV wieku była miastem prowincjonalnym, znajdującym się w po-
łowie drogi między Rzymem a Mediolanem, natomiast pod koniec IV wieku stała się już 
konkurencją dla Mediolanu, ówczesnej stolicy Italia Annonaria, by z czasem przejąć jej 
rolę150. Stolicą Dioecesis Annonaria została 6 grudnia 402, kiedy cesarz Honoriusz pro-
mulgował z Rawenny pierwszy edykt151. Pod koniec IV w. i na początku V w. (do co naj-
mniej 430 r.) terytorium provincia Flaminia rządził consularis, jego władza nie obejmo-
wała miasta i portu Rawenny, którymi zarządzał prefectus classis Ravennatium152.

146 G. A. Cecconi, Governo imperiale e élites dirigenti nell’Italia tardoantica, Como 1994, Appendice 1, 
201-207; E. Migliario, A proposito di CTh IX, 30, 1-5: alcune rifl essioni sul paesaggio italico tardoantico, 
„Archeologia Medievale” XXII (1995), 475-485.

147 V. Neri, Ravenna e Roma. Note di storia politico-amministrativa nel IV secolo d. C., „Studi romagno-
li” 27 (1977), 223-225.

148 A. Giardina, La formazione dell’Italia provinciale, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma, vol. 3*. L’età 
tardoantica, Torino 1993, 51-68; G. A. Cecconi, Governo imperiale, 204; jak zauważa E. Migliaro, A proposito 
di CTh IX, 30, 1-5, 475-476, tzw. część północna – Flaminia Annonaria, w ogólnym zarysie odpowiadała tere-
nom położonym wzdłuż Via Flaminia: obejmującym tradycyjną Umbrię oraz wybrzeże północnomarchijsko-
romaniolskie. Część południowa była położona na obszarze wzdłuż Via Emilia, należącym obecnie do włoskiej 
prowincji Romagna. Natomiast część południowa i centralna, albo podmiejska zajmowała ziemie historycz-
nego Picenum i nowego dystryktu Valeria. Cesarze Arkadiusz i Honoriusz wydali zarządzenia, aby praktycz-
nie dostosować podział geografi czno-polityczny do administracji terytorialnej powstałej za rządów poprzed-
nich cesarzy. Konstytucja wymienionych cesarzy z 399 r. była przeznaczona dla zarządu prowincji Valeria vel 
Picenum (Suburbicarium). Podział tego regionu mógł nastąpić także z powodu zbyt dużego rozciągnięcia te-
rytorialnego pierwotnego obszaru prowincji Flaminia et Picenum i wynikających stąd trudności administra-
cyjnych, w związku z przynależnością ziem regionu z jednej strony podlegających północnej diecezji Italia 
Annonaria, a z drugiej należących do centralno-południowego Roma Suburbicaria.

149 F. Rebecchi, Le città dell’Italia annonaria, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma, 3**, I luogi e le 
culture, Torino 1993, 212-213; W wyniku nowego podziału terytorialnego z 402 r. prowincja Flaminia et 
Picenum Annonarium obejmowała swoim terytorium także Marchię Północną (czyli dawny ager Gallicus), 
aż do linii Esino, tamże. 

150 V. Neri, Verso Ravenna capitale: Roma, Ravenna e le residenze imperiali tardoantiche, [w:] G. C. Su-
sini (red.), Storia di Ravenna I, Venezia 1990, 535-584.

151 F. W. Deichmann, Costantinopoli e Ravenna: un confronto, „Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate 
e Bizantina” XXIX (1982), 147.

152 Notitia Dignitatum, Occidentalis 42, 7, ed. O. Seeck, 215 (Otto Seeck’s 1876, edition, reprint 1960; 
Internet: http://www.pvv.ntnu.no/~halsteis/occ001.htm); F. E. Deichmann, Ravenna, 131; F. Rebecchi, Le 
città dell’Italia annonaria, 213.
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W rozwoju urbanistycznym antycznej Rawenny można wyróżnić sześć etapów rozwoju 
miasta: antyczny (o strukturze prawie kwadratowej, który posiadał mur, zburzony w okre-
sie cesarskim – aby umożliwić konstrukcje nowych budynków) oraz pięć tzw. regionów 
(regiones), które rozwinęły się na bazie miasta pierwotnego. Charakterystycznym elemen-
tem Rawenny była Złota Brama (Porta Aurea) na południowym wschodzie miasta153.

Charakterystycznym był rozwój Rawenny w kierunku północnym, co umożliwiło po-
wstanie tzw. regiones II i III. Architektura Rawenny w IV wieku prezentowała charakter 
chrześcijański; św. Apolinary, pierwszy biskup miasta rozkazał zburzyć starożytną świą-
tynię Apollina, znajdującą się niedaleko Porta Aurea. Natomiast starożytne forum miej-
skie da się zlokalizować na miejscu kościoła S. Maria in Foris154. Zabudowa miejska Ra-
wenny w V wieku stanowiła pewne odwzorowanie Konstantynopola155.

Rawenna posiadała w starożytności dwa porty. Pierwszy z nich, tzw. stary port (wybu-
dowany na północno-wschodniej stronie miasta, obok późniejszego mauzoleum Teodo-
ryka), był nazywany również portus Coriandri. Można przypuszczać, że w okresie póź-
noantycznym uległ zupełnemu zasypaniu piaskiem. Nie jest przypadkowe, że w okresie 
panowania ostrogockiego w tej właśnie części Rawenny były zakładane ogrody i sady. 
Z drugiej strony istniał port w Classe, zwany Portus Classis, albo Novus Portus, na po-
łudniowym wschodzie miasta, a połączony z Rawenną drogą via Popilia. Nowy port Ra-
wenny był wybudowany za rządów Oktawiana Augusta (29 p.n.e. – 14 n.e.), który na-
kazał wybudować kanał (tzw. Fossa Augustea) łączący miasto z Adriatykiem. Według 
Pliniusza Starszego port ten mógł pomieścić 250 statków i 10 tys. marynarzy kontrolu-
jących cały wschodni obszar Morza Śródziemnego (odpowiednio rzymską bazą morską 
dla zachodniej części Morza Śródziemnego był w tamtym czasie port Misenum nad Mo-
rzem Tyrreńskim, dziś włoskie Miseno w prowincji Neapolu)156.

Kanał portowy wykorzystywał zatoki laguny, które rozciągały się wokół Rawenny. 
Dzisiaj trudno jest określić wielkość antycznego kanału portowego, gdyż zakola laguny 
nadal otaczają miasto, ale mogą one dzisiaj pomieścić teoretycznie do kilkuset statków157. 

153 F. Rebecchi, Ravenna, ultima capitale di Occidente, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma, vol. 
3**, 125-128. Antyczna brama miejska Rawenny została przebudowana i upiększona ok. 42 r., prawdopo-
dobnie ku czci cesarza Klaudiana, z okazji jego powrotu z wyprawy do Brytanii (cesarz udając się na tę wy-
prawę miał wsiąść na olbrzymi okręt właśnie w porcie Rawenny, a kiedy wrócił w pierwszych miesiącach 
44 r. witała go już odnowiona brama). Natomiast nazwa Porta Aurea pochodzi prawdopodobnie z V wieku 
i jest aluzją do konstantynopolitańskiej Chrysé Porta, która upamiętniała zwycięstwo odniesione w 423 r. 
przez Teodozjusza II nad Janem, uzurpatorem do tronu cesarstwa zachodniorzymskiego, tamże.

154 F. Rebecchi, Ravenna, ultima capitale di Occidente, 121-128.
155 A. Carile, Ravenna e Costantinopoli, Porphyra (Rivista online a cura dell’Associazione Cultura-

le Bisanzio) 3/8, Novembre 2006, L’esarcato 554-751, 5-11; http://www.porphyra.it/Porphyra8.pdf; Autor 
podkreśla, że topografi a Rawenny cesarskiej pomiędzy wiekiem V a VI wzorowała się na modelu urbani-
stycznym Konstantynopola jako Nowego Rzymu. Stąd w zabudowie V-wiecznej Rawenny odwoływano się 
do ważnych miejsc Konstantynopola: Miliarium aureum (Milion), Porta Aurea (Chrysè Porta), Lauretum 
(Daphne), chiesa di S. Salvatore ad Calchi (Chalké), palatium ad Laureta (Blacherne), ad scubitum (Excou-
bita). Centra architektoniczne Rawenny odwzorowywały zatem obszar miejski i miejsca publiczne stolicy 
Wschodu, w duchu wczesnobizantyjskiego triumfalizmu i kosmocentryzmu, tamże, 6.

156 F. Rebecchi, Ravenna, ultima capitale, 122. 129-130.
157 M. G. Maioli, Classe, podere Chiavichetta, zona portuale, Ravenna e il porto di Classe, [w:] Venti 

anni di ricerca archeologica tra Ravenna e Classe, Imola 1983, 65-78; M. G. Maioli, M. L. Stoppioni, Clas-
se e Ravenna tra terra e mare, Ravenna 1987; M. G. Maioli, Topografi a della zona di Classe, [w:] G. Susini 
(red.), Storia di Ravenna I. L’evo antico, Venezia 1990, 375-414; M. G. Maioli, Classe: la cultura materia-
le, [w:] G. Susini (red.), Storia di Ravenna I. L’evo antico, Venezia 1990, 415-456; M. G. Maioli, Strutture 
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Wymownym wydaje się fakt, że w okresie po tetrarchii, urzędnik będący zarządcą fl o-
ty i portu (praefectus classis) przejął też funkcję zarządcy miasta (curator civitatis). Po 
wybudowaniu Portus Classis pełniącego rolę głównej bazy fl oty rzymskiej na Adriaty-
ku Rawenna stała się najważniejszym portem w tym rejonie158.

Natomiast prowincje, z których pochodził Salwian z Marsylii, tj. Germania I lub Ger-
mania II od 313 r. do ok. 420 r. przynależały terytorialnie do XIII Dioecesis Galliae, będą-
cej z kolei częścią Praefectus praetorio Galliarum (ze stolicą w Augusta Treverorum od 
318-406 r., a następnie w Arelate od 407 r.). W tym okresie do tej samej prefektury preto-
rium Galii należała także XIV Dioecesis Septem provinciarum, w skład której wchodziła 
prowincja Viennensis, a właśnie na jej terenie działał duszpastersko Salwian. Ok. 418/420 
roku zmieniono dotychczasowy podział administracyjny diecezji galijskich i powołano 
pretorialną prefekturę Septem Provinciarum obejmującą terytorium wszystkich prowin-
cji galijskich, hiszpańskich i brytyjskich159. O administracji rzymskiej północnych tery-

economico-commerciali ed impianti produttivi nella Ravenna bizantina, [w:] A. Carile (red.), Storia di Ra-
venna, vol. II/1. Dall’età bizantina all’età ottoniana, Venezia 1991, 223-247.

158 Notitia Dignitatum Occidentalis 42, 7, 9: ed. Seeck 215, http://www.pvv.ntnu.no/~halsteis/occ001.htm; 
F. W. Deichmann, Ravenna II, 131; F. Rebecchi, Ravenna, ultima capitale, 123; S. Gelichi, Ravenna, ascesa e de-
clino di una capitale, [w:] J. M. Gurt, G. Ripoll (red.), Sedes Regiae (ann. 400-800), Barcelona 2000, 109-134.

159 Terytorium galijskie za Dioklecjana zostało podzielone na dwie diecezje: Dioecesis Galliae et Dioe-
cesis Viennensis. Pierwsza z nich, Dioecesis Galliae, obejmowała ok. 297 r. osiem prowincji (Belgica Pri-
ma, Belgica Secunda, Germania Prima, Germania Secunda, Maxima Sequanorum, Lugdunensis Prima, Lug-
dunensis Secunda, Alpes Graiae et Poeninae). Do tych ośmiu prowincji około 385 r. zostały dodane jeszcze 
dwie (Lugdunensis Tertia e Lugdunensis Senonia). Natomiast Dioecesis Viennensis za Dioklecjana obejmo-
wała pięć prowincji, lecz około 381 r. zmieniła nazwę na Dioecesis Septem provinciarum, gdyż składała się 
już z siedmiu prowincji (Viennensis, Narbonensis Prima, Narbonensis Secunda, Novempopulana, Aquita-
nica Prima, Aquitanica Secunda, Alpes Maritimae). W okresie tetrarchii na czele tych prowincji stali na-
miestnicy (praesides), którzy z kolei podlegali 2 wikariuszom: vicarius Galliarum rezydował w Augusta 
Treverorum (Trewir), a vicarius Viennensis w Colonia Julia Vienna (Vienne, nad Rodanem, 30 km na po-
łudnie od Lyonu). Później powstała Praefectura Galliarum, która obejmowała obydwie diecezje galijskie, 
diecezję Brytanii oraz diecezję Hiszpanii, a jej stolicą został Trewir. Na podstawie Notitia Dignitatum Oc-
cidentalis 3 (http://www.pvv.ntnu.no/~halsteis/occ001.htm) wiadomo, że ok. 420 roku Dioecesis Viennen-
sis została zlikwidowana, a 17 prowincji zostało zgrupowanych w ramach jednej diecezji, będącej już tyl-
ko z nazwy Dioecesis Septem Provinciarum (stolica Arelate/Arles) stanowiącej całość galijskiej prefektury 
(Viennensis, Lugdunensis primae, Germania Primae, Germania Secundae, Belgica Prima, Belgica Secun-
da, Alpes Maritimae, Alpes Poeninae et Graiae, Maxima Sequanorum, Aquitania Prima, Aquitania Secun-
da, Novem Populi, Narbonensis Prima, Narbonensis Secunda, Lugdunensis Secunda, Lugdunensis Tertia, 
Lugdunensis Senonia). Nowo utworzonymi ok. 420 r. prowincjami były zatem: Lugdunensis Tertia i Lug-
dunensis Quarta (Senonia). Odnośnie do podziału terytorialnego Galii w okresie późnego cesarstwa zob. 
P. M. Duval, La Gaule jusqu’au milieu du Ve siècle I, 2, Paris 1971, 517-519; G. Ch. Picard, La romanisa-
tion des campagnes gauloises, [w:] La Gallia Romana. Atti del Colloquio. Promosso dall’Academia Nazio-
nale dei Lincei in collaborazione con l’École Française de Rome, Roma 1973, 139-150; A. L. F. Rivet, The 
Notitia galliarum: some questions, [w:] R. Goodburn, P. Bartholomew (red.), Aspects of the Notitia Digni-
tatum. Paper presented to the conference in Oxford, December 13 to 15, 1974, British Archaeological Re-
ports – Suppl. ser. 15, Oxford 1976, 119-142; J. Harries, Church and state in the Notitia galliarum, „Journal 
of Roman Studies” 68 (1978), 26-43; D. Zołoteńki, Administracja cywilna i wojskowa oraz jej reprezentan-
ci w Galii u schyłku panowania rzymskiego (455-486), UJ Wydz. Historyczny, (Instytut Historii, Zakład Hi-
storii Bizancjum), msr, Kraków 2005, 48-52.
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toriów galijskich można mówić do pierwszej połowy V wieku160, gdyż od lat pięćdzie-
siątych zaczyna się ich systematyczne przejmowanie przez Franków161.

Rzymska prowincja Germania I obejmowała w V wieku ziemie dzisiejszej francu-
skiej Alzacji (franc. Alsace) i niemieckiego kraju związkowego Nadrenia-Palatynat (niem. 
Rheinland-Pfalz). Najważniejszym rzymskim miastem tego regionu była Augusta Treve-
rorum nad Mozelą (niem. Trier, pol. Trewir)162. W roku 16 p.n.e. została założona na te-
renie celto-germańskiego szczepu Trewerów rzymska osada o nazwie Augusta Trevero-
rum163. Miasto dzięki swemu położeniu nad Mozelą oraz dzięki płodności okolicznych 
ziem, stanowiło bazę zaopatrzeniową dla licznych nadreńskich castra. W okresie augu-
stowskim terytorium Trewiru zajmowało 72 ha164. 

W 275 Trewir najechali i złupili Frankowie165. Miasto odbudowano za panowania Kon-
stancjusza I Chlorusa, który uczynił zeń swoją siedzibę w latach 293-306. Na początku IV 
wieku nastąpił proces urbanizacji miasta, zajmującego już 285 ha. Trewir liczył wówczas 
300 tys. mieszkańców i był największym miastem na północ od Alp. Za panowania ce-
sarza Konstantyna Wielkiego (306-337) miasto zostało rozbudowane. Wzniesiono wiele 
monumentalnych budowli, m.in. mury obronne (amfi teatr z II w. mogący pomieścić ok. 
20 tys. widzów stał się ich częścią jako wschodnia brama miejska), od północy – Porta 
Nigra (nazwaną tak w średniowieczu ze względu na czarną patynę, która z wiekami okry-
ła zewnętrzną strukturę budowli), od południa Porta Alba, od zachodu – murowany most 
nad Mozelą (poprzednie drewniane były konstrukcjami odpowiednio z 17 i 71 r.), Aula 
Palatina (tzw. Basilica, przekształcona później na kościół) oraz łaźnie cesarskie166.

Od roku 313 Trewir był siedzibą vicarius Galliarum dla Dioecesis Galliarum. Cesarz 
Konstantyn II sprawował stąd władzę w latach 328-340. Od roku 367, za panowania Walen-
tyniana I, Trewir po raz kolejny stał się siedzibą cesarzy aż do śmierci Teodozjusza I w roku 

160 Tamże, „Dla pierwszej połowy V wieku ofi cjalny obraz galijskiej administracji cesarskiej wyglądał w spo-
sób następujący. Cała Galia stanowiła jedną diecezję pod zarządem wikariusza, będąc zarazem centralną częś-
cią rozległej prefektury Pretorium swym zasięgiem obejmującej także diecezje Hiszpanii i Brytanii. Zarówno 
prefekt Galii, jak i będący jego zastępcą wikariusz Siedmiu Prowincji rezydowali w Arelate. Podległe im pro-
wincje galijskie były zarządzane przez namiestników zwanych praesides bądź consulares. Ci ostatni, wpro-
wadzeni za czasów Konstantyna Wielkiego, mieli zrazu wyższą rangę, lecz na początku V wieku mają pozy-
cję identyczną jak praesides i posiadają tę samą rangę tytularną viri clarissimi. Wikariusz jako ich zwierzchnik 
miał z kolei tytuł vir spectabilis. Jednak najbardziej zaszczytną rangę vir illustris przyznawano tylko najważ-
niejszym dostojnikom cesarstwa – a takim bez wątpienia był praefectus praetorio Galliarum. Ta ranga dawała 
jej nosicielowi prawo zasiadania w cesarskiej radzie przybocznej, a także godność członka rzymskiego Sena-
tu. To wszystko sprawiało, że z prefektem Galii musieli się liczyć nie tylko dowódcy wojskowi, formalnie odeń 
niezależni, lecz także królowie i naczelnicy barbarzyńscy, będący już całkiem poza urzędową kontrolą”.

161 E. Ewig, Die Merowinger und das Frankenreich, Stuttgart 20065, 10-17.
162 Więcej o samym Trewirze w okresie przedrzymskim i rzymskim z archeologicznego punktu widzenia 

zobacz dwa zbiory artykułów wydanych przez Rheinisches Landesmuseum Trier: Trier. Augustusstadt der 
Treverer. Stadt und Land In vor- und frühromischer Zeit, Mainz am Rhein 1984; Trier. Kaiserresidenz und 
Bischofsitz. Die Stadt in spätantiker und frühchristlicher Zeit, Mainz am Rhein 1984.

163 J. Steinhausen, Das Trierer Land unter der römischen Herrschaft, [w:] R. Laufner (red.), Geschich-
te des Trierer landes I, Trier 1964, 14-15.

164 M. Ternes, Les origines du Trèves, [w:] C. Robinson, D. Bayard (red.), Les villes de la Gaule Belgique 
au Haut-Empire, Amiens 1984, 49-62.

165 A. Demandt, Die Spätantike, 40.
166 R. Tufi , Treviri, città regale sulla Mosela, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma, vol. 3**. L’età 

tardoantica. I luoghi e le culture, Torino 1993, 111-119.
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395. Przez kilka lat (383-388) był też stolicą cesarza Magnusa Maksymusa167. W roku 407, 
wkrótce po inwazji na Galię plemion Wandalów, Alanów oraz Swebów, prefektura galijska 
została przeniesiona do Arelate nad Rodanem168. W V wieku miasto czterokrotnie było zdo-
bywane przez Franków, w 451 r. zdobyła je z marszu potężna armia Hunów pod wodzą At-
tyli169, a ostatecznie zostało podbite ok. roku 455 przez Franków nadreńskich170.

Prowincja Germania II była położona pomiędzy rzekami Renem i Mozelą z północnego 
wschodu a prowincją Belgica II z zachodu. Jej stolicą była w V wieku Colonia Agrippina 
(niem. Köln, pol. Kolonia)171. Rzymska osada założona w 15 p.n.e. przez Augusta na le-
wym brzegu Renu nosiła nazwę Ara Ubiorum albo Oppidum Ubiorum. Ubowie (łac. Ubii) 
byli germańskim plemieniem, współpracującym z Rzymianami. Kiedy w Ara Ubiorum 
urodziła się córka Germanika Agryppina, późniejsza żona cesarza Klaudiusza, ten ostatni 
ku jej czci nadał miastu w r. 50 tytuł rzymskiej kolonii, Colonia Claudia Ara Agrippinen-
sis (CCAA)172. W mieście istniała baza wojsk rzymskich oraz castrum fl oty Renu (Classis 
Germanica Pia Fedelis). Pierwotne miasto, posiadające Forum, teatr i capitolium, rozbu-
dowało się z czasem w większą strukturę miejską, o kształcie ośmiokąta173. 

Około 85 roku Kolonia stała się stolicą prowincji, jej terytorium obejmowało 96 ha, a lud-
ność na przełomie II i III wieku liczyła 15 tys. osób w samym mieście i ok. 5 tys. na jego 
obrzeżach174. W III w. nastąpiła większa urbanizacja miasta, z tego okresu pochodzą m.in. 
brama w północno-zachodniej części antycznych murów, dzisiaj tzw. Römer-Turm, reszt-
ki Principia, Divitia (Kastell Deutz)175 i Praetorium. To ostatnie stało się w IV w. rezyden-

167 J. Steinhausen, Das Trierer Land unter der römischen Herrschaft, 162-203; E. Demougeot, Gallia I, 
RACh 8, Stuttgart 1972, 866.

168 D. Zołoteńki, Administracja cywilna i wojskowa, 49; por. tamże, p. 33, 49.
169 P. Haether, Upadek cesarstwa rzymskiego, 391-340, zaznacza że armia Hunów, która wyruszyła wiosną 

451 r. znad środkowego Dunaju na zachód, podążała prawdopodobnie szlakiem inwazji germańskiej z 406 r. 
Zdaniem Jordanesa siły Attyli miały liczyć pół miliona ludzi, ale wydaje się to zupełnie nieprawdopodob-
ne nawet dla samego kronikarza. Po opuszczeniu Niziny Węgierskiej armia ta szła wzdłuż górnego Duna-
ju, w kierunku północno-zachodnim, przekroczyła Ren w pobliżu Koblencji, podążyła następnie na zachód, 
prawdopodobnie 7 kwietnia 451 r. padło miasto Metz, a niedługo potem Trewir.

170 K. Polek, Frankowie a ziemie, 41, por. szczególnie przypis 142 (odnośnie do topografi i Trewiru w drugiej 
połowie V wieku); Na temat faktycznej roli jaką odgrywał wtedy Abrogast z Trewiru (Arvogastes), słusznie za-
uważa M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej, 165-166, że był on zromanizowanym możnym 
frankońskim, który ok. 477 r. pełnił w Trewirze wysoki urząd komesa, lecz samo „miasto w tym czasie znaj-
dowało się już we władzy Franków i poza zasięgiem wpływów italskiego rządu Odoakera. […] W tak późnym 
okresie i na terenie podlegającym władzy Franków trudno stwierdzić, czy Abrogast miał stopień wojskowy co-
mes rei militaris, czy po prostu był urzędnikiem zarządzającym miastem i okręgiem wokół niego”, tamże.

171 Szerzej o samym mieście zob. W. Eck, Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des 
Imperium Romanum, Köln 2004.

172 Ch. Baldus, F. Lamberti, Die Erhebung Kölns zur Kolonie und die Verleihung des ius Italicum im Jahre 
50 n. Chr., [w:] W. Rosen, L. Wirtler (red.), Geschichte in Köln. Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Bd. 
I. Antike und Frühes Mittelalter, Köln 1999, 3-6.

173 S. Rinaldi Tufi , Le Gallie settentrionali, [w:] A. Schiavone, Storia di Roma, vol. 3**. L’età tardoan-
tica. I luogi e le culture, Torino 1993, 437; por. G. Precht, Baugeschichtliche Untersuchung zum römischen 
Praetorium in Köln, Rheinische Ausgrabungen, Bd. 14, Köln-Bonn 1973; C. Durand, Herrschaftsarchitek-
tur: Das römische Praetorium der Stadt Köln, [w:] W. Rosen, L. Wirtler (red.), Förderverein Geschichte in 
Köln, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln I. Quellen zur Geschichte der Stadt Köln. Band I: Antike und 
Mittelalter von den Anfängen bis 1396/97, Köln 1999, 30-34.

174 H. Horn, Leben im römischen Rheinland, [w:] H. Horn (red.), Die Römer in NRW, Stuttgart 1987, 
154-166.

175 M. Caroll-Spillecke, Das römische Militärlager Divitia in Köln-Deutz, KJ 26 (1993), 321-322.
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cją gubernatora prowincji (legatus Augusti pro praetore). Oddziały wojskowe przebywające 
w rzymskim obozie w Kolonii nie były w IV w. zbyt liczne, po konstantyńskiej reformie le-
gionów castrum w Kolonii mogło mieścić oddziały do tysiąca osób176. Castrum łączył z mia-
stem wybudowany ok. 310 r. most177. Odziały rzymskie pozostawały w Kolonii przez cały 
IV wiek; wycofały się z miasta ok. 406/407 r., choć w zamku (Castrum Divitensium) arche-
olodzy odnaleźli ślady rzymskiego pobytu z pierwszych dziesiątków lat V wieku178. Latem 
461 r. Frankowie Rypuarscy (Nadreńscy), mieszkający dotąd nad środkowym Renem, za-
garnęli Moguncję i Kolonię, zajęli ziemie nad Mozelą i zapuszczali się stąd aż po Mozę179.

W pierwszej połowie V wieku rzymska prowincja Viennensis ze stolicą Arelate i głów-
nymi miastami Massilia i Vienne obejmowała geografi czną dolinę Rodanu180. Pierwsza 
osada na ziemiach później nazywanych Arelate (franc. Arles) została założona w VI w. 
p.n.e. przez Greków. W latach 30. VI w. terytorium to zostało zdobyte przez Celtów Sal-
luvii, którzy nadali osadzie nazwę Théliné. Juliusz Cezar w Bellum Civile I, 36, 4 scha-
rakteryzował celtycką nazwę Théliné (Thélinédi) jako ‘miejsce przy stawie’ (łac. are – 
late). W 46 p.n.e. Arelate stało się kolonią rzymską dla weteranów Legio VI Ferrata, jako 
Colonia Iulia Paterna Arelatensium Sextanorum181. W IV w. n.e. było jedną z rezyden-
cji cesarza Konstantyna, a od 407 do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego – stolicą 
prefektury pretorium Galii. Powierzchnia miejska Arelate w czasach późnego cesarstwa 
wynosiła ok. 40 ha, miasto posiadało amfi teatr, łuk triumfalny, cyrk, most nad Renem, 
dwa porty, było otoczone murem182. Arelate do połowy V wieku zachowało dominują-
cą pozycję polityczną i ekonomiczną, będąc nie tylko stolicą prefektury pretorium Galii, 
ale i galijskim centrum wymiany handlowej183.

Marsylia. Pierwotna osada została założona przez Greków z Fokai ok. roku 600 p.n.e. 
jako Μασσαλία (franc. Marseille, pol. Marsylia) jeszcze w okresie greckim była znana z eks-
portu wina. Za czasów słynnego żeglarza Pyteasza z Massalii (ok. 380 – ok. 310 p.n.e.) 

176 M. Gechter, Zur Überlieferung der Bauinschrift des Kastells Divitia, KJ 24 (1991), 377-380.
177 Był pierwszym kamiennym mostem na Renie o długości 400 m, został rozebrany w X wieku. Por. 

B. Müller-Rettig, Der Panegyricus des Jahres 310 auf Konstantin den Großen. Übersetzung und historisch-phi-
lologischer Kommentar, Palingenesia 31, Stuttgart 1990, 1252; M. Gechter, Zur Überlieferung, 377-378.

178 M. Caroll-Spillecke, Das römische Militärlager Divitia, 339-340.
179 E. Ewig, Die Franken am Rhein. Bemerkungen zu H. Kuhn, Das Rheinland in der germanischen Wan-

derungen, [w:] H. Beumann, W. Schröder (red.), Nationes. Historische und philologische Untersuchungen 
zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter, Bd. 1, Sigmaringen 1978, 120-121; Tenże, Die 
Merowinger und das Frankenreich, 21-22. 30.

180 W. Eck, Provinz. Ihre Defi nition unter politisch-administrativem Aspekt, [w:] Tenże, Die Verwaltung 
des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit, Bd. 2, Basel 1998, 167-185; por. R. Haensch, Capita pro-
vinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit, „Kölner Forschungen” 
7, Mainz 1997; T. Bechert, Die Provinzen des Römischen Reiches. Einführung und Überblick, Mainz 1999; 
T. Fischer (red.), Die römischen Provinzen. Eine Einführung in ihre Archäologie, Stuttgart 2001.

181 M. Heijmans, Arles durant l’antiquité tardive. De la duplex Arelas a l’Urbs Genesii, Collection de 
l’École Française de Rome 324, Roma-Paris 2004, 7-22.

182 P. Leveau, Le Territoire agricole d’Arles dans l’Antiquité: relecture de l’histoire économique d’une 
cité antique à la lumière d’une histoire du milieu, [w:] M. Bernardi (red.), Archeologia del paesaggio, IV 
Ciclo di Lezioni sulla Ricerca Applicata in Archeologia – Certosa di Pontignano, Siena 14-26 gennaio 1991, 
Firenze 1992, 597-636; P. A. Février, Le Gallie meridionali, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma, vol. 
3**, Torino 1993, 414-416; M. Heijmans, Arles durant l’antiquité tardive, 43-82, 132-244.

183 P. A. Février, Le Gallie meridionali, 406-407; R. B. Hitchner, Meridional Gaul, trade and the Medi-
terranean economy in the late antiquity, [w:] J. Drinkwater, H. Elton (red.), Fifth-Century Gaul: A Crisis of 
Identity?, Cambridge 1992, 122-131.
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liczba ludność miasta wynosiła ok. 40 tys., miasto zajmowało wtedy powierzchnię ok. 50 
ha, posiadało publiczne cysterny, teatr, agorę i liczne świątynie. Marsylia została zdoby-
ta przez Juliusza Cezara w 49 r. p.n.e., zlatynizowano wtedy jej nazwę na Massalia, była 
ważnym portem wojennym i handlowym184. Miasto w okresie rzymskim zachowało sta-
tus autonomiczny (civitas foederata), po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego zostało 
najpierw zdobyte przez Wizygotów (po 475 r.), następnie przez Franków (539 r.)185. 

1.4. Sytuacja Kościoła zachodniego w V wieku 
(chrystianizacja, kościół lokalny w Italii północnej i w Galii, herezje)
Wydarzenia polityczne oraz społeczno-gospodarcze rozgrywające się w IV i V wieku 

na terenach cesarstwa zachodniorzymskiego miały niebagatelny wpływ na funkcjonowanie 
struktur kościelnych i przebieg pracy duszpasterskiej Kościoła katolickiego. Chrześcijań-
stwo nie zatrzymało dokonujących się przemian politycznych czy społecznych. W wyni-
ku masowych i powierzchownych nawróceń miejskiej ludności rzymskiej w IV w., po-
mimo ciągłego podkreślania roli wiary i wspólnoty kościelnej, nie udało doprowadzić do 
poprawy moralnej zarówno rządzących, jak i ludności Imperium186. Chrystianizacja do-
konywała się zasadniczo w miastach rzymskich, lecz zdecydowana większość populacji 
cesarstwa zamieszkiwała wsie i w V wieku nadal pozostawała pogańska187. Inwazje bar-
barzyńców w V wieku spowodowały dodatkowo czasowe zerwanie więzi administracyj-
nej pomiędzy Kościołami zachodnimi i utrudniły duszpasterstwo katolickie w izolowa-
nych przez władców ariańskich Kościołach katolickich Afryki czy Galii188. 

Z drugiej strony fale najazdów nie naruszyły w zbyt wielkim stopniu życia Kościoła, 
który w V wieku nadal przepowiadał Ewangelię w obrębie ‘jeszcze i już nie’ Imperium 
Romanum, rozwijał pobożność wiernych oraz zwalczał tradycyjne praktyki pogańskie189. 
Znaczące dla kaznodziejstwa Kościoła V wieku było przywiązanie wagi do niedzielne-
go nauczania doktrynalnego, które miało być skonstruowane w sposób w miarę prosty, 
bez wnikania w subtelności teologiczne. Sztandarowymi kaznodziejami tego typu w V 
wieku byli na terenie Italii tacy biskupi, jak św. Leon Wielki, św. Maksym z Turynu czy 
św. Piotr Chryzolog190. Na terenie Galii przepowiadanie Ewangelii również odbywało się 

184 A. Grenier, La Gaulle Romaine, [w:] T. Frank (red.), An economic survey of Ancient Rome, vol. 3, 
London 1937, 416-435; M. Euzennat, L’Epoque Romaine, [w:] E. Baratier (red.), Histoire de Marseille, Tou-
louse 1973, 35-50. Szerzej na temat Marsylii w okresie rzymskim i jej znaczeniu ekonomicznym zob. M. 
Clerc, Histoire de Marseille dans l’Antiquité, des origines à la fi n de l’empire romain d’occident 476 ap. 
J.-C., Marseille 19271, reimp. 1971; G. Rambert, Histoire du commerce de Marseille, 6 vol., Paris 1949-
1959; M. Clavel-Lévêque, Marseille grecque: la dynamique d’un impérialisme marchand, Marseille 1977; 
H. Tréziny, Marseille antique, „Histoire antique” 1 (2002), 42-55; L. F. Gantès, M. Goury, Port naturel de 
Pomègues, Marseille 2003.

185 J. J. Hatt, Histoire de la Gaule romaine, Paris 1959, 357-367; E. A. Thompson, Romans and Barbarians, 
251-255; H. Wolfram, Historia Gotów, 220; E. Ewig, Die Merowinger und das Frankenreich, 42; 68-69.

186 J. Vogt, Upadek Rzymu, 214.
187 R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire (A. D. 100-400), New Haven-London 1984, 83-85.
188 P. Courcelle, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, 143-218.
189 J. Daniélou, H. I. Marrou, Historia Kościoła, t. I. O początków do roku 600, tłum. polskie M. Tarnow-

ska, Warszawa 19862, 312-313.
190 P. Maymó, El obispo como autoridad ciudadana y las irrupciones germánicas en el Occidente latino 

durante el siglo V, SEA 58/2 (1997), 551-558.
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w niedzielę, lecz akcentowano bardziej homiletyczne niż doktrynalne znaczenie kazań, 
według schematu de bono disciplinae (umoralnianie na podstawie wskazań Ewangelii), 
lectio profetica aut evangelica (przepowiadanie skoncentrowane na wymowie prorockiej 
czy ewangelicznej), arcta et angusta via (drogą „ciasną i wąską”, zmierzającą do zbawie-
nia), verba otiosa (za pomocą słów „wolnych”, pochodzących od Chrystusa, nieobcią-
żonych sprawami tego świata). Homiletami tego typu byli św. Honorat z Arles, św. Wik-
trycjusz z Rouen, św. Eucheriusz z Lyonu. Natomiast kazania dogmatyczne oraz z okazji 
świąt liturgicznych wygłaszali św. Faustus z Riez oraz Walerian z Cimiez. Przepowiada-
nie reprezentujące każdy z tych dwóch typów miało trwać maksymalnie do 20 minut191.

W V wieku zaczęła się rozwijać struktura parafi alna, już nie tylko w miastach, ale i na 
wsiach192. W północnej Italii istniała struktura pośrednia między biskupstwem a parafi ą, 
tzw. pieve (wspólnota wiejskich kościołów danego okręgu, podległa władzy kościoła głów-
nego, będącego jedynym kościołem chrzcielnym)193. Upadek cesarstwa zachodniorzym-
skiego paradoksalnie przyniósł dawnemu Kościołowi cesarskiemu wolność w sferze reli-
gii194, a katolicyzm na Zachodzie stopniowo zajął pozycję uprzywilejowaną (z wyjątkiem 
Brytanii i do 587 r. wizygockiej Hiszpanii), umacniała się struktura metropolitalna Koś-
cioła zachodniego195 oraz władza prymacjalna Kościoła Rzymu196. Wskutek najazdu bar-

191 É. Griffe, La Gaule chrétienne a l’époque romaine, vol. III. La cité chrétienne, Paris 1965, 185-194.
192 V. Bo, Storia della parrocchia, vol. I: I secoli delle origini (sec. IV-V), Roma 19902, 41-46. Autor za-

znacza, że prawdziwy rozwój parafi i nastąpił dopiero w IV wieku, kiedy rozpoczęła się powolna chrystia-
nizacja wsi rzymskich (vici, pagi, villae, fundi). Dokumentami kościelnymi, które poświadczają powstanie 
struktury parafi i wiejskich obok struktury biskupstwa miejskiego są: Kanon 77 synodu w Elwirze, ok. 306: 
„Jeśli diakon kierując ludem (si qui diaconus regens plebem) ochrzci kogoś bez biskupa lub prezbitera, bi-
skup powinien dopełnić to błogosławieństwem. Jeśli ochrzczony umrze wcześniej, może być usprawiedli-
wiony z powodu swej wiary”: ŹMT 37, A. Baron, H. Pietras (red.), Dokumenty synodów od 50 do 381 r., 
tłum. polskie A. Baron, H. Pietras, Kraków 2006, 61. 61*; i Kanon 21 synodu w Arles z 314 r. (tzw. Kano-
ny do Sylwestra, początek Synodu w Arles): „W sprawie prezbiterów i diakonów, którzy często opuszczają 
swoje miejsce, gdzie otrzymali święcenia i przenoszą się w inne, postanowiono, by w tych miejscach peł-
nili posługę; jeśli opuściwszy swoje miejsce chcieliby przenieść się gdzie indziej, zostaną złożeni ze swej 
funkcji”: ŹMT 37, A. Baron, H. Pietras (red.), Dokumenty synodów od 50 do 381 r., tłum. polskie A. Baron, 
A. Caba, Kraków 2006, 73. 73*. Wspomniane dokumenty wskazują na fakt, że funkcjonują w IV w. odda-
lone od biskupstw miejskich – parafi e wiejskie pod przewodnictwem prezbiterów i diakonów, dla działań 
duszpasterskich na wsi. Zadania i funkcje duszpasterzy parafi alnych były ściśle określone przez wspomnia-
ne kanony synodalne.

193 G. C. Wataghin, Christianisation et organisation ecclésiastique dans campagnes: l’Italia du Nord aux 
IVe-VIIIe siècles, [w:] G. P. Brogiolo, N. Gauthier, N. Christie (red.), Town and their territories between Late 
Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden 2000, 209-234.

194 J. Vogt, Upadek Rzymu, 223.
195 K. Baus, E. Ewig, Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen. 1. Die Kirche von Nikaia bis Chalke-

don, [w:] H. Jedin (red.), HKG II/1, Freiburg im Breisgau 1979, 269-298.
196 W. H. C. Frend, The Rise of Christianity, Philadelphia 1985, 791-792. Brytyjski historyk zaznacza w in-

nym miejscu, że władza papieska rozciągnęła w V wieku realny zasięg na wszystkie Kościoły Zachodu, szcze-
gólnie za pontyfi katów papieży: Innocentego I (401-417), Bonifacego I (418-422), Celestyna I (422-432) oraz 
Sykstusa III (432-440). Papieże ci reprezentowali nowy typ administratorów kościelnych, którzy w pełni służy-
li Kościołowi zamiast cesarstwu. Dzięki nim papiestwo było zatem zdolne do wypełnienia luki jaka zaistniała 
na Zachodzie przy coraz bardziej słabnącej władzy cesarskiej; dalszym etapem centralizacji władzy papieskiej 
i rozwoju idei powszechnej jurysdykcji biskupa Rzymu były kolejne pontyfi katy Leona Wielkiego i Gelaze-
go, tamże, 727-728. Jak zauważa H. Chadwick, Kościół w epoce wczesnego chrześcijaństwa, tłum. polskie 
A. Wypustek, Warszawa 2004, „Po Leonie i Grzegorzu papieże odziedziczyli poczucie odpowiedzialności za 
strzeżenie apostolskiej wiary i rościli sobie prawo do sprawowania jurysdykcji nad wszystkimi Kościołami. 
Kościoły wschodnie, świadome swych starożytnych tradycji, zazwyczaj chętnie zaliczały biskupstwo Piotro-
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barzyńców w 406 r. więzi pomiędzy biskupem Rzymu a biskupami północno-wschodniej 
Galii zostały praktycznie przerwane, a z galijskimi prowincjami południowo-wschodnimi 
poważnie utrudnione197. Funkcjonowanie administracji kościelnej zacznie się nieznacz-
nie poprawiać w drugiej połowie V wieku, z chwilą utworzenia na terenach byłych ziem 
cesarstwa zachodniorzymskiego królestw Wizygotów, Burgundów i Franków198.

Kościół w Italii od drugiej połowy IV wieku praktycznie już nie używał języka greckie-
go, a cała liturgia i przepowiadanie odbywały się po łacinie199. W V wieku Kościół katolicki 
w Italii, idąc za podziałem administracyjnym cesarstwa posiadał dwie metropolie kościel-
ne: dla Italia Suburbicaria był to Rzym, dla Italia Annonaria do 402 r. Mediolan, a potem 
Akwileja (Grado)200. W prowincji Flaminia, gdzie działał św. Piotr Chryzolog, na początku 
V wieku kościelny podział administracyjny regionu VIII Flaminia ed Aemilia odzwierciedlał 
administracyjne zawiłości systemu państwowego. Do prowincji kościelnej Flaminia przy-
należały kościoły Ariminum (Rimini), Ficuclae (Cervia), Caesena (Cesena), Forum Popi-
lii (Forlimpopoli) oraz Ravenna, które podlegały bezpośrednio administracji papieskiej201, 
natomiast kościelnej jurysdykcji biskupstawa Mediolanu były podległe kościoły Aemilii: 
Forum Livii (Forli), Faventia (Faenza), Forum Cornelii (Imola), Claternae, Claterna (Qua-
derna?), Bononia (Bologna), Mutina (Modena), Regium Lepidum (Reggio d’Emilia), Co-
lonia Iulia Augusta Parmensis (Parma), Brixellum (Brescello), Vicohabentia (Voghenza), 
Placenta (Piacenza), Montefeltro i Comacchio202. Przynależność do danej jurysdykcji koś-
cielnej była w V w. dla kościołów prowincji Flaminia et Aemilia tylko nominalna, gdyż 
Piotr Chryzolog, będąc metropolitą Rawenny, działał także na terenie Aemilia.

Na terenie, gdzie działał Salwian z Marsylii, w pierwszej połowie V wieku struktura 
organizacyjna chrześcijaństwa zharmonizowała się z instytucjami miast galijskich, które 
stały się także stolicami biskupimi (Burdigala – Bordeaux, Bituriges – Bourges; Massilia 
– Marseille; Cemenelum – Cimiez)203. W miastach będących stolicami prowincji rzym-
skich powstały także metropolie kościelne. I tak w przypadku interesujących nas prowin-
cji metropoliami katolickimi stały się w prowincji Viennensis najpierw Vienne, a potem 

we do biskupstw, z którymi utrzymywały komunię, ale nie uważały powszechnej jurysdykcji za rzecz pożą-
daną ani możliwą”, 245; por. K. Baus, E. Ewig, Die Reichskirche II/1, 254-278; K. Schatz, Prymat papieski 
od początków do współczesności, tłum. polskie E. Musiał, J. Zakrzewski, Kraków 2004, 53-103.

197 J. Daniélou, H. I. Marrou, Historia Kościoła I, 315-317; L. Pietri, Le grandi chiese missionarie: Spa-
gna, Gallia, Bretagna. II. La Gallia e la Bretagna, [w:] J.-M. Mayeur, Ch. i Luce Pietri, A. Vauchez, M. Ve-
nard, Storia del cristianesimo. Vol. 2. La nascita di una cristianità (250-430), ed. włoska G. Alberigo, A. Di 
Berardino, Roma 2000, 776-800.

198 É. Griffe, La Gaule chrétienne a l’époque romaine. II. L’Église des Gaules au Ve siècle. L’Église et 
les barbares. La hiérarchie ecclésiastique, Paris 1966, 30-110.

199 Ch. Pietri, La cristianizzazione dell’Impero, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma, vol. 3*. L’età 
tardoantica. Crisi e trasformazioni, Torino 1993, 848.

200 J. Gaudemet, L’Église dans l’Empire Romain (IVe-Ve siècles), Paris 1958, 384-386; G. Bardy, Il papato 
da S. Inocenzo a s. Leone Magno, [w:] P. De Labriolle, G. Bardy, L. Bréhier, G. De Plinval, Storia della Chiesa. 
IV. Dalla morte di Teodosio all’avento di s. Gregorio Magno, ed. włoska C. Capizzi, Torino 19953, 303.

201 F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia. Dalle origini al principato del secolo VII (an. 604), vol. II, Faenza 
1927, 705-766; R. Lizzi, Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoanticha: l’Italia annonaria nel 
IV-V secolo d. C., Bibliotheca di Athenaeum 9, Como 1989. 

202 F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia, vol. II, 767-819.
203 P. A. Février, Le Gallie meridionali, 413-416; H. Sivan, Town and country in late antique Gaul: the 

example of Bordeaux, [w:] J. Drinkwater, H. Elton (red.), Fifth-Century Gaul: A Crisis of Identity?, Cam-
bridge 1992, 132-143.
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Arelate204, w Germania Prima – Moguntiacum, w Germania Secunda – Colonia205, choć 
lokalizacja samych centrów biskupich niekoniecznie pokrywała się z antycznym centrum 
danego miasta206. W V wieku duża liczba galijskich biskupów pochodziła z rodzin ary-
stokratycznych, wielu z nich uznano świętymi207. 

Natomiast w drugiej połowie V wieku w północno-wschodniej Galii, częściowo w Lug-
dunensis Secunda i Belgica Secunda spustoszenia wywołane najazdami germańskimi oraz 
przemieszczaniem się grup ludności germańskiej czy celtyckiej zdezorganizowały życie 
Kościoła na pewien czas, o czym świadczą luki w wielu spisach biskupów, aż do późnego 
VI wieku. Życie katolickich wspólnot w Galii osłabione strukturalnie nie uległo jednak 
przerwaniu208. „W Argentoratum (Strasburg), Treveris (Trewir) czy Moguntiacum (Mo-
guncja), jak i w Colonia Ulpia Traiana (Xanten) – archeologia pozwala na potwierdze-
nie tej ciągłości, wskazując, że te same co przedtem miejsca – kościoły, cmentarze – były 
nawiedzane bez przerwy od czasów rzymskich aż do Karolingów i przez cały okres fran-
koński. Miasta, jakkolwiek bardzo zmalały, przetrwały, a wraz z nimi pewne oazy rzym-
skości, skupiska ludności zdolnej do podtrzymania tradycji z epoki cesarskiej – a wśród 
nich zwłaszcza tradycji chrześcijańskiej jako najcenniejszej ze wszystkich. To przetrwa-
nie w tak trudnym kontekście historycznym świadczy wystarczająco o tym, jak rzetelne 
rezultaty osiągnięto dzięki ewangelizacyjnym wysiłkom w IV wieku”209.

204 G. Bardy, Il papato da s. Innocento a s. Leone Magno, [w:] A. Fliche, V. Martin (red.), Storia della 
Chiesa. IV. Dalla morte di Teodosio all’avento di s. Gregorio Magno (395-590), ed. włoska C. Capizzi, Mi-
lano-Torino 19953, 310-311, zauważa, że papież Zozym został oszukany przez bpa Patroklosa z Arles, kie-
dy pod jego wpływem wystosował list do biskupów Galii, gdzie oznajmiał, że wszyscy biskupi galijscy pod 
groźbą ekskomuniki winni się podporządkować władzy metropolity Arles Patroklosowi, któremu zostały też 
zarezerwowane święcenia biskupie nie tylko biskupów prowincji Vennensis, ale i obu Narbonensis. Prze-
ciwko pomniejszeniu rangi metropolii: Narbo, Marsylii i Vienne zaprotestowali u papieża Zozyma biskupi 
tych miast: Hilary z Narbo (podporządkował się najprędzej decyzji Zozyma), Proculus z Marsylii i Sympli-
cian z Vienne. Ci ostatni zostali wezwani do stawienia się przed trybunał papieski, a Prokulus został nawet 
dekretem Zozyma deponowany z urzędu, jednak pismo nie nabrało mocy urzędowej, gdyż dnia 26 grudnia 
418 r. papież Zozym zmarł. Dopiero papież Bonifacy częściowo rozwiązał napiętą sytuację jurysdykcyjną 
w Galii, kiedy w liście do bpa Hilarego z Narbo już nie potwierdził przywilejów bpa Arles, lecz zadeklaro-
wał, że każda prowincja kościelna powinna mieć własnego metropolitę, tamże, 319; por. K. Baus, Kirchli-
che Organisationen und Klerus, [w:] AA.VV., Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen. 2. Die Kirche 
in Ost und West von Chalkedon bis zum Frühmittelalter, (H. Jedin (red.), HKG II/2), Freiburg im Breisgau 
1975, 215-219; Ch. Pietri, Roma Christiana. Recherches sur l’Eglise de Rome, son organisation, sa politi-
que, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440), vol. II, Roma 1993, 1000-1021.

205 É. Griffe, Le Gaule chrétienne à l’époque romaine, vol. I, Paris 1964, 336-337; AA.VV, Provinces 
Ecclesiastiques de Vienne et d’Arles (Viennensis et Alpes Graiae et Poeniae), [w:] N. Gauthier, J. Ch. Picard 
(red.), Topographie chrétienne des cités de la Gaule 3, Paris 1986, 17-35, 73-84, 121-133; por. też: AA.VV., 
Province ecclésiastique de Mayence (Germania prima). Topographie chrétienne des cités de la Gaule 11, 
Paris 2000; AA.VV., Province ecclésiastique de Cologne (Germania secunda). Topographie chrétienne des 
cités de la Gaule 12, Paris 2002.

206 M. Stanek-Łysik, Lokalizacja zespołów biskupich w miastach wczesnochrześcijańskiej Prowansji, [w:] 
B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak (red.), SymKaz III. Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta 
późnoantycznego, Lublin 2002, 61-76.

207 H. F. Muller, L’époque mérovingienne, New York 1945, 83, podaje statystykę dla Galii V wieku: na 
całkowita liczbę 175 tamtejszych świętych 123 z nich było biskupami; por. F. E. Consolino, Ascesi e mon-
danità nella Gallia tardoantica. Studi sulla fi gura del Vescovo nei secoli IV-VI, Associazione di Studi Tar-
doantichi. Collana di Studi e Testi – Koinonia IV, Napoli 1979, 23-37.

208 É. Griffe, Le Gaule chrétienne à l’époque romaine II, 111-212.
209 J. Daniélou, H. I. Marrou, Historia Kościoła I, 306; V. Bo, Storia della parrocchia I, 51-55.
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O ile postęp chrześcijaństwa był widoczny w miastach210, to wieś galijska generalnie 
nadal pozostawała pogańska211. Wśród biskupów, którzy rozpoczęli dzieło ewangelizacji 
wsi galijskich w V wieku należy wymienić Wiktrycjusza z Rotomagus (Rouen) i Sym-
plicjusza z Augustodunum (Autun)212.

Swoista była w tym względzie działalność św. Seweryna (410-482) w Noricum, któ-
ry nie jako prezbiter, ale mnich pracował z jednej strony nad rozwojem życia religijne-
go (umocnienie wiary, pobożności, dzieła miłosierdzia, propagowanie życia zakonnego), 
a z drugiej strony utrzymywał porządek publiczny, dyscyplinę, kierował działaniem po-
licji czy był rozjemcą pomiędzy miejscową ludnością a germańskimi wodzami213. Rolę 
jaką odgrywał św. Seweryn w Noricum najczęściej na innych terenach pełnili biskupi: 
św. Anian w Aurelianum (Orlean), św. Lupus w Tricasses (Troyes), św. German w Au-
tissiodorum (Auxerre) czy św. Leon Wielki w Rzymie214.

Jeśli chodzi o monastycyzm, to w Kościele zachodnim w V wieku pojawiła się zasad-
niczo jedna nowa forma życia konsekrowanego – wspólnota klasztorna skupiona wokół 
biskupa, jaka zawiązała się wokół Paulina z Noli215 czy Augustyna z Hippony216. Pozosta-
łe formy ascetyzmu monastycznego na Zachodzie w V wieku były pod dużym wpływem 
cenobityzmu egipskiego (monastycyzm św. Honorata z Lerynu, Jana Kasjana)217. Nato-

210 S. T. Loseby, Bishops and cathedrals: order and diversity in the fi fth-century urban landscape of 
southern Gaul, [w:] J. Drinkwater, H. Elton (red.), Fifth-Century Gaul: A Crisis of Identity?, Cambridge 
1992, 144-155; R. Van Dam, Leadership and Community in Late Antique Gaul, Berkeley-Los Angeles-Lon-
don 1985, 59-69.

211 G. Ch. Picard, La romanisation des campagnes gauloises, [w:] La Gallia Romana. Atti del Colloquio. 
Promosso dall’Accademia Nazionale dei Lincei in collaborazione con l’École Française de Rome, Roma 
1973, 149-150.

212 J. J. Hatt, Histoire de la Gaule romaine, Paris 1959, 329-338; É. Griffe, Le Gaule chrétienne à l’épo-
que romaine I, 306-312; Ch. Pietri, Chiesa e comunità locali nell’occidente cristiano (IV-VI D. C.): l’esempio 
della Gallia, [w:] A. Giardina (red.), Società romana e impero tardoantico III, Bari 1986, 767-769; L. Pie-
tri, La sorte delle Chiese dell’estremo Occidente. B. La Gallia, [w:] J. M. Mayeur, Ch. i L. Pietri, A. Vau-
chez, M. Venard (red.), Storia del cristianesimo, vol. 3. Le Chiese d’Oriente e d’Occidente (432-610), ed. 
włoska E. Prinzivalli, Roma 2002, 210-245, podkreśla, że Kościół katolicki w Galii w V wieku wykształcił 
dosyć mocną strukturę episkopalną, a urząd biskupa z powodzeniem zastąpił w tamtym czasie urząd cesar-
skiego zarządcy miasta, tamże, 218-223.

213 H. J. Diesner, Severinus und Eugippius, [w:] H. J. Diesner, Kirche und Staat im spätrömischen Reich. 
Aufsätze zur Spätantike und zur Geschichte der Alten Kirche, Berlin 1963, 155-167; F. Lotter, Severinus von 
Noricum, Legende und historische Wirklichkeit: Untersuchungen zur Phase des Übergangs von spätantik-
en zu mittelalterlichen Denk- und Lebensformen, Monographien zur Geschichte des Mittelalters 12; Stutt-
gart 1976; Tenże, Inlustrissimus vir oder einfacher Mönch? Zur Kontroverse um den heiligen Severin; „Ost-
bairische Grenzmarken” 25 (1983), 281-297; Eugipiusz, Żywot św. Seweryna. Reguła, ŹM 13, tłum. polskie 
K. Obrycki, Kraków 1996; W. Pohl (red.), Eugippius und Severin. Der Autor, der Text und der Heilige, Wien 
2001; R. Zinnhobler, Der heilige Severin. Sein Leben und seine Verehrung, Linz 2002.

214 J. Daniélou, H. I. Marrou, Historia Kościoła I, 307-308.
215 J. Vogt, Upadek Rzymu, 215; więcej na temat idei monastycyzmu św. Paulina z Noli zob. J. T. Lien-

hard, Paulinus of Nola and Early Western Monasticism. With a Study of the Chronology of his Works and an 
Annotated Bibliography (1879-1976), Köln-Bonn 1977, 70-141; D. Kasprzak, Il pensiero sociale di Paoli-
no da Nola, 77-82, 156-159.

216 Odnośnie do monastycyzmu według św. Augustyna z Hippony por. A. Zumkeller, Das Mönchtum des 
heiligen Augustinus, Würzburg 19682; E. Colledge, Augustine’s Ideal of the Religious Life, New York 1986; 
A. de Vogüé, Histoire littéraire du movement monastique dans l’antiquité. Première partie: Le monachisme la-
tin. t. 2. De L’Itinéraire d’Égérie à l’éloge funèbre de Népotien (384-396), Paris 1993, 109-151, 237-242.

217 Ch. Pietri, La cristianizzazione dell’Impero, 874-875; V. Desprez, Początki monastycyzmu, t. 2. Dzieje mo-
nastycyzmu chrześcijańskiego do Soboru Efeskiego (431), tłum. polskie J. Dembska, Kraków 1999, 270-273.
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miast monastycyzm hiszpański w formie heterodoksyjnego pryscylianizmu, propagują-
cego surowy ascetyzm i teologiczny dualizm, nie rozwinął się przez najazdy Swewów 
i Wandalów na Hiszpanię218. Rozwój monastycyzmu na Zachodzie wywołał też negatyw-
ną reakcję na głoszone ideały monastyczne, zwłaszcza gdy raziły one swym „monastycz-
nym pneumatyzmem”, kiedy zdawały się kontestować „surowy jurydyzm” biskupów Koś-
cioła, kiedy wydawały się zagrożeniem dla instytucji małżeństwa219.

Kościół zachodni nie popadł, jak Kościół wschodni, w spory teologiczne i rozdarcie 
eklezjalne wobec kontrowersji dotyczących chrystologii nestoriańskiej i monofi zyckiej. 
Papieże zaakceptowali rozwiązania doktrynalne wypracowane przez Ojców Soborów 
Powszechnych w Efezie (431) i Chalcedonie (451)220. Politycznie papieże V wieku nie 
przyjęli natomiast kanonu 28 Soboru Chalcedońskiego, przyznającego biskupowi Kon-
stantynopola drugie miejsce w Kościele221.

218 G. M. Colombás, Il monachesimo delle origini, t. 1. Uomini, fatti, usi e istituzioni, tłum. włoskie S. 
Dell’Aira, Milano 1990, 296-301; co więcej samo słowo ‘mnich’ było w Hiszpanii obciążone negatywnie 
w związku ze sprawą pryscylianizmu. Pierwszy raz termin monachus pojawia się w hiszpańskich dokumen-
tach kościelnych na synodzie w Saragossie w roku 380. Caesaraugusta/Saragossa (4 października 380), 12 
biskupów; Przeciw pryscylianom, nr 6: „Duchowny, który samowolnie chce być mnichem, podlega eksko-
munice. Odczytał też: Jeśliby któryś z duchownych z powodu zuchwałości i nadmiernej próżności dobro-
wolnie porzucił pełnienie służby Bożej i chciał być mnichem, a nie duchownym (in monacho videri voluerit 
esse quam clericum), sądząc, że tak lepiej zachowa prawo, należy go wypędzić z Kościoła i nie przyjmować 
z powrotem, chyba że wielokrotnie prosząc i będąc posłusznym zadośćuczyniłby za swe błędy. Wszyscy bi-
skupi powiedzieli: Niech się tak stanie”: tłum. polskie A. Caba, [w:] A. Baron, H. Pietras (red.), Acta Syno-
dalia ab anno 50 ad annum 381-381. Synodi collectiones legum, vol. I, Kraków 2006, 294. 294*.

219 G. M. Colombás, Il monachesimo delle origini, 333-340, komentując napięcie na linii: biskupi – mnisi, 
stwierdza, że były to sytuacje sporadyczne, nie miały charakteru uniwersalnego i permanentnego. Natomiast ra-
dykalizm tez monastycznych np. u Jana Kasjana wykazuje wiele cech analogii z tezami reformatorów XVI wieku. 
Były to wspólne postulaty ruchów odnowy, takie jak: powrót do źródeł, intencja odbudowy autentycznego i pier-
wotnego chrześcijaństwa, powrót do prostoty interpretacji słowa Bożego – aby uwypuklić tym samym oddalanie 
się od wskazań Słowa w postępowaniu ludzi. Monastycyzm, w przeciwieństwie do ruchów reformatorskich, nie 
kontestował jednak konstytutywnych elementów Kościoła, dogmatów, sakramentów czy hierarchii, tamże 333.

220 B. Sesboüé, Władza w Kościele. Autorytet, prawda i wolność, tłum. polskie P. Rak, Kraków 2003, 
stwierdza, że: „począwszy od Soboru Nicejskiego (325) Kościół wchodzi w okres wielkich soborów po-
wszechnych (ekumenicznych). Stanowią one uprzywilejowaną postać, jaką przybiera wówczas magiste-
rium celem dokonywania regulacji nauczania wiary w obliczu różnorakich herezji. W łączności z nimi, ale 
przy zachowaniu pewnej autonomii, interweniują także biskupi Rzymu. Jeżeli stosunek soboru do papieża 
jest już wówczas przedmiotem odmiennej interpretacji na Wschodzie i na Zachodzie, to koncepcja regulacji 
wiary – przeciwnie – jest taka sama, zarówno sprawowana przez sobór (najczęściej i w sposób widoczny), 
jak i przez papieża. W kontekście tym najchętniej używa się trzech terminów: wiara, nauczanie, defi nicja”, 
28; Istotna jest przy tym uwaga, jaką czyni K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościo-
ła, tłum. polskie J. Zakrzewski, Kraków 2001, 66, że uznane cztery sobory ekumeniczne (Nicea 325, Kon-
stantynopol 381, Efez 431 i Chalcedon 451) stanowiły najwyższy i nieomylny autorytet prawdziwej wiary. 
Brakowało jednak jeszcze jasnej świadomości tzw. „nieomylności soborów”: kiedy sobory są ekumenicz-
ne, jak odróżnić prawdziwe od fałszywych. Także pojęcie recepcji starożytnego Kościoła nie funkcjonowa-
ło w oparciu o kategorię nowożytnego posłusznego poddania się Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, ale 
recepcja w rozumieniu starożytnego Kościoła „jest w pierwszym rzędzie procesem paradosis, «przekazy-
wania» i «przyjmowania» w sensie 1 Kor 11, 23 i 15, 3. Przyjąć sobór oznacza wejść w wydarzenie przeka-
zu wiary, która sama stanowi wszak istotę soboru”, tamże 66.

221 Tamże, „Opór Rzymu przeciw kanonowi 28 miał okazać się całkowitą klęską, już choćby dlatego, że 
za Konstantynopolem stała władza cesarska, a ponadto w następnym okresie zarówno Aleksandria, jak i An-
tiochia osłabione monofi zytyzmem, nie mogły stanowić żadnej przeciwwagi dla Konstantynopola. W czasach 
napięcia Rzym ciągle powtarzał swój protest przeciw kościelnej randze Konstantynopola i przypominał o nie-
zaprzeczalnej i rzekomo na wieczne czasy obowiązującej kolejności: Rzym, Aleksandria, Antiochia. Było tak 
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Swoistym problemem teologicznym Kościoła zachodniego była niewątpliwie kwestia 
pelagiańska, moralistyczne głoszenie ideału doskonałości, opartego na wyrzeczeniu, pozba-
wionego mistyki i łaski, koncentrującego się na samym sobie, dochodzącego ostatecznie do 
pewnego rodzaju purytanizmu, pod niektórymi względami neojudaistycznego, gdyż kładą-
cego nacisk na posłuszeństwo prawu Bożemu222. Pelagianizm był postawą dążenia do świę-
tości bliższą doskonałości stoickiego mędrca niż świętości wynikającej z nauk NT223.

Synody afrykańskie w Kartaginie i Mileve z lata 416 r. potępiające pelagianizm, kolej-
ne potępienie pelagian z maja 418 r. przez powszechny synod afrykański, odrzucenie dok-
tryny pelagiańskiej przez władzę cesarską i papieży Zozyma, Bonifacego i Celestyna oraz 
jego potępienie przez Sobór Efeski z 431 r. nie rozwiązały bynajmniej kwestii relacji łaski 
do wolnej woli224. Wielu mnichów Zachodu (np. Jan Kasjan, niektórzy mnisi z Lerynu – 
Faustus z Riez, Honorat z Marsylii, Gennadiusz z Marsylii) odrzucało wyjątkowo skraj-
ne stanowisko św. Augustyna z ostatnich jego traktatów (głównie augustyński predesty-
nacjonizm, tajemnice wybrania i znaczenie ostatecznej wytrwałości)225. Dlatego od 496 r. 
papież Gelazy domagał się od biskupów Honorata i Gennadiusza z Marsylii sprecyzowa-
nia wyznania wiary. Antypredestynacjonizm prowansalczyków został zakwestionowany 
w 519 r. w Konstantynopolu przez mnichów scytyjskich oraz przez wiernych ideom św. 
Augustyna biskupów afrykańskich przebywających na Sardynii. Dopiero w 529 r. II synod 
w Arausio (Orange), odbyty pod przewodnictwem św. Cezarego z Arles (byłego mnicha 
z Lerynu znającego zarówno pisma Faustusa z Riez, jak i św. Augustyna z Hiponny) nie-
co uzdrowił napiętą sytuację w Galii południowej, kiedy odrzucił pelagiańskie twierdze-
nia Faustusa za pomocą umiarkowanych i wyważonych sformułowań augustynizmu226.

jeszcze za Mikołaja I (858-867) i na końcu za Leona IX (1049-1054). Nie mogło to jednak zmienić rzeczy-
wistości. Poza tym, gdy znowu poprawiły się stosunki między Rzymem i Konstantynopolem, Rzym rezyg-
nował również ze swego protestu i przynajmniej milcząco godził się z pozycją Konstantynopola”, 61.

222 J. Daniélou, H. I. Marrou, Historia Kościoła I, 299; tezy pelagiańskie uporządkował i nadał im chrześ-
cijańsko-stoickie zabarwienie Julian z Eklanu – najwybitniejszy uczeń Pelagiusza; więcej na ten temat: J. N. 
D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. polskie J. Mrukówna, Warszawa 1988, 266-269; A. Ba-
ron, Spór o Pawła, spór o człowieka czy spór o Boga? Refl eksje na marginesie kontrowersji pelagiańskiej, 
[w:] ŹMT 15. Pelagiusz, Komentarz do listu św. Pawła do Rzymian, Kraków 1999, 7-167. 

223 J. Daniélou, H. I. Marrou, Historia Kościoła I, „Kiedy Pelagiusz pod naciskiem przeciwników zgodzi 
się wprowadzić z powrotem ten termin (łaska), tak istotny dla tradycji chrześcijańskiej, uczyni to nadając mu 
zupełnie nowy i szczególny sens: według niego pierwszą i największą łaską jest sama natura, a w szczególno-
ści wspaniały atrybut, w jaki wyposażył ją Stwórca, a mianowicie wolność, owa wolna wola, której wielkość 
nieustannie wysławia. Dzięki niej człowiek, jeśli usilnie stara się czynić z niej najlepszy użytek, ma możli-
wość praktykowania cnót, osiągania świętości oraz, przynajmniej w znaczeniu pewnego ideału, niepopeł-
niania grzechu, impeccantia. Oznacza to oddalenie się zwłaszcza od św. Pawła. I czyż nie było to okalecze-
nie tradycyjnego nauczania Kościoła do tego stopnia, że nie dawało się już ono rozpoznać? Czy nie było to 
osłabienie, jeśli nie całkowite usunięcie owego «zgorszenia», jakim była tajemnica Krzyża? Pelagiusz uka-
zywał Chrystusa nie tyle jako Zbawiciela, ile autora pewnej nauki, wzór dany nam do naśladowania. Dok-
tryna Pelagiusza tkwiła zapewne w religijnym i chrześcijańskim kontekście: pojęcia stworzenia i ostatecz-
nego końca odgrywają u niego istotną rolę; kładzie nacisk na sąd, na obiecane nagrody. Ale czyż świętość 
taka, jak on ją pojmuje, nie jest wyjątkowo bliska ideału stoickiego mędrca?”, 299.

224 Ch. Pietri, Roma Christiana II, 933-954.
225 J.-P. Weiss, Le «semi-pélagianisme» se réduit-il à une réaction contre Augustyn et l’augustinisme de 

la première genération?, Studia Ephemeriidis Augustinianum 24, Atti del congresso internazionale su s. Ago-
stino nel XVI centenario della conversione (Roma 15-20 settembre 1986), Roma 1987, 465-481.

226 É. Griffe, La Gaule chrétienne a l’époque romaine. III. La cité chrétienne, Paris 1965, 351-383; 
K. Baus, E. Ewig, Die Reichskirche II/1, 395-401; K. Baus, Theologische Diskussionen. Semipelagianer-
streit, [w:] K. Baus, H. G. Beck, E. Ewig, H. J. Vogt, Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen. 2 Die 
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2. Wybrani duszpasterze V wieku: 
św. Piotr Chryzolog i Salwian z Marsylii
Zarówno św. Piotr Chryzolog, jak i Salwian z Marsylii byli duszpasterzami, którzy w swo-

ich pismach pozostawili zarys nauczania pasterskiego charakterystyczny dla Kościoła zachod-
niego V wieku. Nie uprawiali w swoich dziełach teologii systematycznej, lecz starali się for-
mować chrześcijan w duchu teologii biblijnej, duszpasterskiej i ascetycznej. Obaj autorzy byli 
osadzeni w konkretnym czasie historycznym, który miał niewątpliwy wpływ na ich twórczość. 
Aby umożliwić lepsze odczytanie myśli teologicznej zawartej w ich pismach, w niniejszym 
rozdziale zostaną zaprezentowane biogramy i ogólna charakterystyka dzieł obu duszpasterzy. 
Niestety nie dysponujemy obszernym materiałem źródłowym, który pozwoliłby na szczegó-
łowe opisanie postaci Piotra Chryzologa czy Salwiana z Marsylii. Wiele faktów dotyczących 
biografi i obydwu autorów ma charakter historycznych założeń o dużym stopniu prawdopodo-
bieństwa. Hipotetyczność rekonstrukcji historycznej pozwala nam jednak jeszcze lepiej zro-
zumieć, że zawsze jedynie zbliżamy się do prawdy o danym człowieku.

2.1. Postać biskupa: św. Piotr Chryzolog
Św. Piotr Chryzolog, czyli Złotosłowy, był najbardziej znanym biskupem późnorzym-

skiej Rawenny. Sam przydomek Chryzolog został nadany św. Piotrowi z Rawenny sto-
sunkowo późno, bo dopiero w IX wieku. Do naszych czasów przetrwały zbiory jego ka-
zań oraz list mnicha do Eutychesa. Istnieją dwie tradycje manuskryptów przekazujących 
tekst kazań Piotra Chryzologa: tradycja przedfelicjańska (tzw. seweriańska) oraz tradycja 
felicjańska. Na ich podstawie były od XVI wieku opracowywane edycje tekstu.

2.1.1. Biografi a św. Piotra Chryzologa
Na podstawie kazań Chryzologa i późniejszych przekazów kronikarskich opiszę postać 

św. Piotra Chryzologa. Po omówieniu problematyki związanej z historyczną wiarygodnością 
źródeł kronikarskich dotyczących Chryzologa, zostaną następnie zarysowane najważniejsze 
wydarzenia z życia świętego biskupa V-wiecznej Rawenny: pochodzenie, wykształcenie, 
chrzest, kapłaństwo, wreszcie problematyka odnosząca się do daty i miejsca śmierci.

2.1.1.1. Źródła biografi czne. Najważniejszym źródłem starożytnym zawierającym 
podstawowe informacje dotyczące życia św. Piotra Chryzologa jest niewątpliwie zbiór 
jego kazań1. Występują w nich odniesienia biografi czne, co prawda rzadkie, ale i tak sta-
nowią one jedyne i pewne źródło informacji na temat ich autora2. On sam nie był chyba 
dobrze znany pisarzom sobie współczesnym i wydaje się, że nie wywarł jakiegoś zna-
czącego wpływu poza kościelną metropolią Rawenny, gdyż nie mówią o nim w swoich 

Kirche in Ost und West von Chalkedon bis zum Frühmittelalter, (H. Jedin (red.), HKG II/2), Freiburg im 
Breisgau 1975, 297-302; J. Daniélou, H. I. Marrou, Historia Kościoła I, 300-303.

1 San Pietro Crisologo, Sermoni: Opere di san Pietro Crisologo (dalej cytowane jako: OSPC), voll. 1-3, 
A. Olivar (tekst), G. Banterle, R. Banericetti, G. Biffi , G. Scimè, C. Truzzi, Milano-Roma 1996-1997. Posłu-
guję się tą wersją tekstu łacińskiego, gdyż zawiera ona integralny tekst edycji krytycznej dzieł Piotra Chry-
zologa wydany w Corpus Christianorum voll. XXIV, XXIVA, XXIVB, a jako edycja bardziej przejrzysta.

2 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni di s. Pier Crisologo, „Studia ravennatensia” 6, Cesena 1995, 53.

532. Wybrani duszpasterze V wieku: św. Piotr Chryzolog i Salwian z Marsylii

kontynuacjach Hieronimowego De viris illustribus ani Gennadiusz z Marsylii, ani Izy-
dor z Sewilli czy Ildefons z Toledo3.

Drugim źródłem informacji na temat św. Piotra, zwanego Chryzologiem, jest Pontyfi -
kał kościoła Rawenny, napisany przez kościelnego historyka księdza Andreasa Agnellusa, 
znanego także jako Agnellus Ravennatis (801 – ok. 850)4. Jest to późne źródło, powstałe 
na początku IX w., prawie 400 lat po śmierci Chryzologa, w którym jego autor zamieś-
cił dane na temat biskupów Rawenny, a skomponowane prawdopodobnie na wzór rzym-
skiego Liber Pontifi calis5. To właśnie Agnellus Ravennatis jako pierwszy nadał Piotrowi 
przydomek Crisologus czyli „Złotosłowy” (dosłownie: „Słowo ze złota”)6.

Niestety poza nadaniem św. Piotrowi tytułu Chryzologa, pontyfi kał Agnellusa z Rawen-
ny nie zawiera wielu informacji na jego temat7. Autor Liber pontifi calis ecclesiae Ravennatis 
błędnie utożsamił biskupa Piotra I (czyli Chryzologa) z biskupem Piotrem II (494-519), następ-
cą biskupa Jana8. Innymi błędami Agnellusa były częste anachronizmy; pomieszanie faktów 
związanych z życiem Piotra Chryzologa i innych biskupów Rawenny, noszących imię Piotr, 
a żyjących w V i VI wieku oraz tworzenie legend związanych z działalnością Chryzologa9.

Ze względu na liczne pomyłki wczesnośredniowiecznego kronikarza Agnellusa tekst 
jego Liber pontifi calis dotyczący Chryzologa jest wiarygodny jedynie w zakresie działal-
ności budowlanej cesarzowej Galli Placydii10 i Chryzologa11, ale nie odnośnie do większo-

3 R. Benericetti, La cristologia di s. Pier Crisologo, PUG, Roma 1995, p. 1, 53.
4 Agnelli qui et Andreas liber pontifi calis ecclesiae Ravennatis, [w:] MGH, Scriptores rerum Langobardica-

rum et Italicarum saec. VI-IX, ed. O. Holder-Egger, Hannover 1878, 265-391, wersja elektroniczna (red.) Robert 
Kraft, Deborah Mauskopf Deliyannis: http://ccat.sas.upenn.edu/jod/agnellus.html. Por. także inne tego edycje 
tekstu, tj. Agnellus, Liber pontifi calis sive vitae pontifi cum Ravennatum, ed. L. A. Muratori, Mediolanum 1723 
(= PL 106, 477-750, Paris 1864); Codex Pontifi calis Ecclesiae Ravennatis; ed. A. Testi-Rasponi, Bologna 1924; 
The Liber Pontifi calis ecclesiae Ravennatis. Critical edition and commentary, ed. D. Mauskopf Deliyannis, Ann 
Arbor 1994; Agnellus von Ravenna, Liber Pontifi calis/Bischofsbuch, ed. C. Nauerth, Freiburg 1996.

5 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 53.
6 Agnellus Ravennatis, Liber pontifi calis ecclesiae Ravennatis 47, 14-15: „Pro suis eum eloquiis Chriso-

logum <ecclesia> vocavit, id est aureus sermocinator”: MGH, ed. O. Holder-Egger, 310.
7 Zdaniem G. Lucchesi, Stato attuale degli studi sui santi dell’antica provincia ravennate, [w:] Atti del 

Convegni di Cesena e di Ravenna (1966-1967), Cesena 1969, 78-80, bardzo wiele późniejszych nieporozumień 
historycznych dotyczących życia św. Piotra Chryzologa ma swoje źródło właśnie w pomyłce średniowiecz-
nego kronikarza Agnellusa i jego Liber Pontifi calis Ecclesiae Ravennatis, utożsamiającego bpa Piotra I z Ra-
wenny (św. Piotr Chryzolog) z bpem Piotrem II z Rawenny.

8 G. Lucchesi, Pietro Crisologo, [w:] Enciclopedia cattolica IX, Città del Vaticano 1952, 1434; J. Van 
Paassen, Peter Chrysologus, [w:] New Catholic Encyclopedia XI, Washington (D. C.) 1967, 214.

9 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 53.
10 Agnellus Ravennatis, Liber pontifi calis: MGH ed. O. Holder-Egger, 289-291, 305-315. Cesarzowa Galla 

Placydia wzniosła w Rawennie trzy kościoły: św. Jana Ewangelisty (dar wotywny za uratowanie podczas burzy 
na morzu), kościół św. Krzyża oraz istniejące do dziś mauzoleum, zwane dzisiaj mauzoleum Galli Placydii. Za 
swoich rządów augusta Galla dokończyła też budowę rzymskiej Bazyliki św. Pawła za Murami, pomogła rów-
nież ozdobić freskami i mozaikami rzymski kościół Santa Croce in Gerusalemme. Z innych kościołów wybu-
dowanych przez Gallę Placydię należy wymienić kościół św. Wawrzyńca w Mediolanie i kościół św. Stefana 
w Rimini. Więcej na temat działalności budowlanej Galli Placydii zob. F. W. Deichmann, Ravenna Hauptstadt 
des spätantiken Abendlandes, vol. II/1, Wiesbaden 1974, 63-66; 93-94; vol. II/2, Wiesbaden 1976, 332-340; 
G. Bovini, Il cosiddetto Mausoleo di Galla Placidia in Ravenna, Città del Vaticano 1950; C. Rizzardi (red.), 
Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, Collana Mirabile Italiae, Franco Cosimo Panini ed., Modena 1996.

11 Wiadomo, że Piotr Chryzolog wybudował bazylikę pod wezwaniem św. Piotra w miejscowości Clas-
se pod Rawenną. Prace nad tą budowlą kontynuował także następca Chryzologa bp Neon. Uległa ona jed-
nak zniszczeniu w VIII wieku w wyniku trzęsienia ziemi. Niektórzy badacze przypuszczają, że w Rawennie 
Chryzolog wzniósł bazylikę Apostołów (Basilica Apostolorum), nazywaną później także San Pietro Mag-
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ści szczegółów dotyczących życia samego Chryzologa. Współczesna historiografi a uznaje 
za legendarne relacje Agnellusa dotyczące św. Piotra Chryzologa takie jak: opowieść IX-
wiecznego kronikarza o cudownym wyborze Piotra Chryzologa na urząd biskupa Rawen-
ny przez ówczesnego papieża Sykstusa III (432-440), czy też opowiadanie Agnellusa o po-
chówku Chryzologa u grobu świętego męczennika Kasjana w Imoli12. Studiując zawartość 
Liber pontifi calis ecclesiae Ravennatis należy także zwrócić uwagę, że oddają one tradycję 
kościoła lokalnego, gdzie Chryzolog był biskupem, a zatem gdzie tworzył się i trwał okre-
ślony przekaz hagiografi czny o Piotrze Chryzologu jako o świętym biskupie miasta13.

Intrygujące jest, że przydomek Chrysologus nie był znany wcześniej biskupowi Feliksowi 
z Rawenny (708-724), pierwszemu wydawcy kazań św. Piotra Chryzologa14, który z tej racji, że 
był pierwszym edytorem jego kazań wychwalał go bardzo często, jednak nie nadał mu takiego 
pseudonimu, który przylgnąłby do niego tak dobrze, jak późniejsze określenie Chrysologus15. 

Chrysologus to dalekie echo przydomka Chryzostom, nadanego najsławniejszemu kazno-
dziei chrześcijańskiego Wschodu św. Janowi (zm. 407). Określenie Chrysologus zastosowane 
w IX wieku przez Agnellusa Ravennatiusa wobec V-wiecznego biskupa Rawenny św. Piotra 
I było wyłącznie inicjatywą Agnellusa, który zamieścił je w swoim Liber pontifi calis eccle-
siae Ravennatis, upowszechnionym późno (IX w.) i to jedynie na terytorium regionu Emilia16. 
W samej Imoli św. Piotra z Rawenny zaczęto nazywać Chryzologiem dopiero w epoce odro-
dzenia, kiedy dzieło Liber pontifi calis autorstwa Agnellusa stało się bardziej znane17.

Chryzolog za życia był nazywany Piotrem18, co jest o tyle ciekawe, że w takim ra-
zie był prawdopodobnie jednym z pierwszych biskupów Zachodu, którzy, jak np. papież 
Atanazy (399-402) zaczęli przyjmować imiona chrześcijańskie19.

giore, która ostatecznie została przemianowana na bazylikę św. Franciszka. To w tym kościele ma swój grób 
Dante Alighieri. Więcej na temat działalności budowlanej Chryzologa zob. Agnellus Ravennatis, Liber pon-
tifi calis: MGH, ed. O. Holder-Egger, 289-296; 318, 376-378; F. W. Deichmann, Ravenna Hauptstadt des 
spätantiken Abendlandes, II/2, 308-310; 350-351.

12 R. Benericetti, Il Pontifi cale di Ravenna. Studio critico, Faenza 1994, 34-37, 136-138. 160-161. 195. 199-200.
13 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 54.
14 A. Olivar, Los sermones de san Pedro Crisólogo. Estudio Critico, Montserrat 1962, 45-100.
15 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 65.
16 F. J. Peters, Petrus Chrysologus als Homilet. Ein Beitrag zur Geschichte der Predigt im Abendland, 

Köln 1918, 161; H. Koch, Petrus Chrysologus, [w:] G. Wissowa, W. Kroll (red.), Paulus Real-Encyklopä-
diae der klassischen Altertumwissenschaft, vol. 19/2, Stuttgart 1938, 1362.

17 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 66.
18 Wydaje się, że w Sermo 175 sam Chryzolog nazywa się imieniem ‘Piotr’ – Sermo 175: „Hic uero, qui nobis 

hodie natus est, semper retia tetendit in mare; nemo ergo miretur, si piscatorem Petrus gestiuit habere collegam”: 
OSPC 3, A. Olivar (tekst), G. Banterle, R. Benericetti, G. Biffi , G. Scimè, C. Truzzi (red.), Milano-Roma 1997, 
308 (tłum polskie: „Jest zatem prawdą, że dzisiaj urodził się dla nas, trzyma zawsze sieci w morzu; niech zatem 
nikt się nie dziwi, że Piotr ucieszył się, że ma w nim rybaka za kolegę”). Zdaniem R. Benericetti, OSPC 3, p. 6, 
309, byłoby to jedyne miejsce w całym zbiorze kazań, kiedy późniejszy Chryzolog określił siebie samego imie-
niem Piotr. Więcej na ten temat zob. A. Olivar, San Pedro Crisologo, [w:] L. De Echevarría (red.), Ańo Cristia-
no, vol. IV, Madryt 1959, 535-538. Sermo 175 było wygłoszone przez Chryzologa dnia 1 listopada 431 r., kiedy 
to Marcelin został wyświęcony przez niego na pierwszego znanego nam biskupa miejscowości Voghenza. Z Ser-
mo 175 wnioskujemy dziś, że właśnie wtedy biskupstwo Rawenny zostało podniesione równocześnie dekretem 
papieskim (beati Petri) oraz imperatorskim (principis christiani) do godności metropolii kościelnej. Więcej na 
ten temat zob. A. Olivar, La consagración del obispo Marcelino de Voghenza, „Rivista di Storia della Chiesa in 
Italia” 22 (1968), 87-93. Jak zauważa R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 65, imię Piotr jest także poświadczo-
ne przez biskupa Feliksa z Rawenny (708-724), pierwszego edytora kazań Chryzologa, który w swoim prologu 
do kazań umieszcza imię Piotra jako ich autora oraz konsekwentnie określa go jako autora całego ich zbioru.

19 G. Lucchesi, Ancora sulla questione crisologhiana, [w:] Atti del convegno di Comacchio (1981), Ce-

552. Wybrani duszpasterze V wieku: św. Piotr Chryzolog i Salwian z Marsylii

Po śmierci próbowano nadać mu dwa pseudonimy: Sewerian20 oraz Chryzolog21. Jak po-
kazała historia, ten drugi okazał się w przypadku Piotra z Rawenny określeniem trafniejszym. 
W roku 1729 papież Benedykt XIII ogłosił św. Piotra Chryzologa doktorem Kościoła22.

2.1.1.2. Data i miejsce urodzenia. Piotr Chryzolog był osiemnastym biskupem Rawenny 
(rzym. prow. Flaminia)23. Urodził się najprawdopodobniej około 380 roku24, co jest kalkula-
cją historyczną opartą na założeniu, że nie powinien mieć mniej niż 40 lat w momencie obej-
mowania urzędu biskupa Rawenny, co nastąpiło pomiędzy 425 a 431 rokiem25. Nie posiada-
my niestety żadnych informacji na temat jego rodziców czy ewentualnego rodzeństwa.

Badacze nie są zgodni także co do samego miejsca urodzenia św. Piotra Chryzologa. 
Niektórzy na podstawie notatki Agnellusa Ravennatiusa26 oraz fragmentu z Sermo 16527 

sena 1986, 97; R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 65.
20 Część kazań Piotra Chryzologa od VI wieku zaczęto opatrywać imieniem niejakiego Seweriana. R. Benericet-

ti, Il Cristo nei sermoni, 65, dowodzi, że przypisywanie kazań Chryzologa Sewerianowi miało miejsce w VI wieku 
poza terytorium Rawenny. Pierwszy wydawca Sermones Chryzologa, bp Feliks z Rawenny na początku VIII wieku 
nie miał żadnych wątpliwości co do faktu, że autorem Sermones był bp Piotr żyjący w pierwszej połowie V wieku. 
Feliks z Rawenny być może znał podwójne określenie Piotr – Sewerian, gdyż podał je w nagłówku Sermo 149. Jak 
jednak dowiódł A. Olivar, Los sermones, 116-122, Sermo 119 (CXLIX De natiuitate Christi. Spurius) jest w zbiorze 
kazań Chryzologa nieautentyczne, gdyż jego autorem jest właśnie biskup Sewerian z Gabali (zm. 408/430), prze-
ciwnik św. Jana Chryzostoma. Zdaniem A. Olivara, to wyjaśnienie wydaje się dziś najbardziej prawdopodobne, 
gdyż pomieszanie imion Piotra i Seweriana dokonało się w średniowieczu w czasie przepisywania manuskryptów 
przez kopistów, podobnie zresztą jak w wielu innych przypadkach. Inni badacze próbowali wyjaśnić ową podwój-
ność imion jeszcze inaczej. Według hipotezy G. Lucchesi, Stato attuale degli studi, 70-71, imię Sewerian mogło 
być drugim imieniem Piotra; natomiast F. Sottocornola, L’anno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo. Ricerca 
storico-critica sulla liturgia di Ravenna antica, Cesena 1973, p. 77, 53, przypuszczał, że imię Sewerian było praw-
dopodobnie pseudonimem stosowanym przez Piotra (Chryzologa), kiedy ten publikował swoje kazania.

21 Jak zaznacza R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 65-66, określenia „Crisologo” nie znał bp Feliks 
z Rawenny (708-724), który w prologu do pierwszego wydania Sermones nazywał jego autora i swego świę-
tego poprzednika na urzędzie biskupim w Rawennie następująco: „Sanctus Pontifex Petrus, Ravennatis ec-
clesiae praefulgidum decus et catholicae veritatis praecipuus doctor”. Natomiast pierwszym, który go użył, 
był ks. Agnellus z Rawenny, autor Pontyfi kału kościoła Rawenny. Przed wydrukowaniem Sermones imię 
jego autora Piotra Chryzologa nie było znane poza rejonem Emilii.

22 Z okazji ogłoszenia św. Piotra Chryzologa doktorem Kościoła został też ustalony formularz mszy świętej 
wotywnej ku czci św. Piotra Chryzologa oraz formularz modlitwy brewiarzowej. Thesaurus Sacrorum Rituum: 
„Hac die 4. Decembris celebratur in Ecclesia universali Festum, et recitatur Offi cium S. Petri Chrysologi Epi-
scopi, et Confessoris, cum Oratione, et Lectionibus propriis (iuxta approbationem à S. R. C. sub die 19 Augu-
sti 1617. pro Ecclesia Imolensi factam) ab omnibus tam saecularibus, quam Regularibus utriusque sexus, qui 
ad Horas Canonicas tenentur, sub ritu duplici, servatis tamen Rubricis Breviarii, ac Missalis Romani, ita pariter 
Missa respective celebrari debet, et ita Breviario, ac Missali Romano apponi mandavit Benedictus XIII in De-
creto Urbis et Orbis, edito 1729. die 10. Februarii”: t. II, B. Gavanto, C.-M. Merati (red.), Venetiis 1749, 200; 
Propylaeum ad Acta Sanctorum. Decembris: „Petri] Benedictus p. XIII, decreto 10 feb. 1729 edito, iussit ut die 
4 dec. in universali ecclesia celebretur offi cium S. Petri Chrysologi iuxta approbationem a Sacra Ritum Congre-
gatione sub die 19 aug. pro ecclesia Imolensi factam”: ed. H. Delehaye, P. Peeteres et alii, Bruxellis 1940, 564; 
por. D. L. Baldisserri, San Pier Crisologo. Arcivescovo di Ravenna. Studio critico, Imola 1920, 106.

23 F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle, 723-767; A. Olivar, Los sermones, 227-234; G. Lucchesi, Stato 
attuale degli studi, 51-80; A. Benelli, Note sulla vita e l’episcopato di Pietro Crisologo, [w:] P. Serra Zanetti 
(red.), In verbis verum amare, Firenze 1980, 63-79; R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 53-65.

24 A. Olivar, Los sermones, 227-231; G. Lucchesi, Ancora sulla questione crisologhiana, 102; R. Bene-
ricetti, Il Cristo nei sermoni, 54.

25 A. Olivar, Los sermones, 229.
26 Agnellus Ravennatis, Liber pontifi calis 48, 15-16: „Natione ex Corneliense territorio, nutritus et doc-

tus a Cornelio illius sedis antistite”: MGH, ed. O. Holder-Egger, 310.
27 Piotr Chryzolog, Sermo 165: „sed Corneliensi ecclesiae inseruire peculiarius ipsius nominis amore 
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Chryzologa twierdzą, że urodził się on w Forum Cornelii (dziś Imola, 35 km na wschód od 
Rawenny)28, jak utrzymywał F. Lanzoni29. Jednak nie wiadomo, jakiej miejscowości bisku-
pem był wspomniany przez Chryzologa bp Korneliusz, dlatego nie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy Imola była rzeczywiście miejscem narodzin Chryzologa30. Co więcej, gdy-
by Chryzolog chciał podkreślić, że Forum Cornelii było jego ojczyzną, to prawdopodob-
nie napisałby wprost, że ma sentyment do tej miejscowości jako miejsca swych narodzin, 
a nie tylko ze względu na podobieństwo jej nazwy do imienia bpa Korneliusza31.

Inni uczeni (przede wszystkim G. Lucchesi32 i A. Benelli33), pomijając wątpliwą dla nich 
historycznie notę Agnellusa z Liber pontifi calis ecclesiae Ravennatis34, uważają, że miejscem 
urodzin przyszłego świętego była Rawenna lub jej pobliska okolica (Classe pod Rawenną). 
Stanowisko pośrednie zajmuje R. Benericetti, uznając, że bardziej prawdopodobnym miejscem 
narodzin wydaje się Imola, pozostawia jednak tę kwestię otwartą dla dalszych badań35.

2.1.1.3. Wykształcenie, chrzest i kapłaństwo. Nie dysponujemy także zbyt wielo-
ma szczegółowymi i pewnymi historycznie danymi dotyczącymi późniejszych wyda-
rzeń z życia Chryzologa. Podstawowym źródłem informacji na temat jego osoby nadal 
pozostają jego kazania. Można z nich wyciągnąć wnioski dotyczące zarówno typu nauk 
głoszonych przez ich autora, jego duszpasterskich sposobów prowadzenia wiernych do 
zbawienia, ale także jego samego. Co więcej, kazania te są często źródłem konkretnych 
danych historycznych związanych zarówno z kaznodzieją, jak i środowiskiem, w któ-
rym żył i działał duszpastersko.

conpellor. Cornelius namque memoriae beatissimae, uita clarus, cunctis uirtutum titulis ubique fulgens, ope-
rum magnitudine notus uniuersis, pater mihi fuit”: OSPC 3, 252.

28 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 54.
29 F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini, 749, stwierdza na podstawie Sermo 165, że skoro wcześ-

niej Korneliusz był biskupem Imoli, a później Chryzolog był „wprowadzony, aby służyć w sposób szcze-
gólny Kościołowi [Imoli]” (ecclesie inseruire peculiarius ipsius nominis amore conpellor), to wynika z te-
go, że także Chryzolog pochodził z Imoli.

30 Biskup Korneliusz, wymieniony przez Chryzologa jako jego biskup konsekrujący nie jest niestety wspo-
mniany ani w pontyfi kale Agnellusa z Rawenny, ani w italskich listach episkopalnych. Brak ten jest o tyle 
znaczący, że współczesna krytyka historyczna uznała cały katalog biskupów podany przez Agnellusa za kom-
pletny i autentyczny. Dlatego, aby obronić tezę o pochodzeniu Piotra Chryzologa z Rawenny, G. Lucchesi, 
Stato attuale degli studi, 51-80, założył, że w katalogu biskupów u Agnellego są liczne braki.

31 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 55.
32 G. Lucchesi, Note intorno a s. Pietro Crisologo, „Studi romagnoli” 3 (1952), 97-104; Tenże, Stato at-

tuale degli studi, 77-80; Tenże, Ancora sulla questione crisologhiana, 97-107.
33 Podobnego zdania jak G. Lucchesi o Rawennie jako o miejscu prawdopodobnych narodzin Chryzolo-

ga, choć wyznawanego z mniejszą pewnością, jest także A. Benelli, Note sulla vita e l’episcopato di Pietro 
Crisologo, 72-73, który utrzymuje, że Chryzolog urodził się prawdopodobnie pod Rawenną, w miejscowo-
ści Classe, co tłumaczyłoby późniejszą budowę wielkiej bazyliki miejskiej zwanej Petriana (od imienia bu-
downiczego), wyposażonej w źródło wody chrzcielnej.

34 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 55 wykazuje, że z Imoli pochodził natomiast Piotr II (495-519), 
który umarł podczas odwiedzin grobu męczennika Kasjana właśnie w Imoli, 31 lipca 519 roku. Średnio-
wieczny kronikarz najprawdopodobniej pomylił się także jeśli chodzi o miejsce śmierci Piotra I (Chryzo-
loga) i Piotra II.

35 C. Truzzi, Introduzione. Cap. 2. Notizie biografi che, [w:] OSPC 1, Milano-Roma 1996, 21; Badacz ten 
utrzymuje dalej, że Chryzolog miał zwyczaj bawienia się słowem i komplikowania argumentacji właśnie na 
podstawie imion osób. Dlatego samo stwierdzenie ipsius nominis amore z Sermo 165 bynajmniej nie upo-
ważnia do tego, aby uznać Imolę za miasto pochodzenia Chryzologa, OSPC 3, p. 3, 252. Por. kazania wygła-
szane przez Chryzologa na okoliczność innych święceń biskupich: Sermo 130, Sermo 130 bis; Sermo 136.

572. Wybrani duszpasterze V wieku: św. Piotr Chryzolog i Salwian z Marsylii

Obecnie dostępne źródła nie zawierają żadnych pewnych informacji na temat jego rodziny 
oraz wykształcenia. On sam w kazaniach używał literackiego języka łacińskiego i wszystko 
wskazuje na to, że studiował retorykę, gdyż stosował jej metody we własnych kazaniach, 
był także zaznajomiony z literaturą klasyczną36. Nie powoływał się jednak w kazaniach na 
idee poszczególnych autorów pogańskich czy chrześcijańskich. Dlatego, jak sugeruje R. 
Benericetti, myśli innych autorów stanowią w przypadku Chryzologa asonanse i świadczą 
o tym, że korzystał ze wspólnych źródeł duchowych i doktrynalnych V wieku37. 

W kazaniach Chryzologa spotykamy częste odniesienia do koncepcji i pojęć charaktery-
stycznych dla środowiska prawniczego, co mogłoby sugerować, że przed przyjęciem biskup-
stwa Chryzolog pełnił jakąś funkcję prawniczą w administracji miasta Rawenny albo w ma-
gistraturze cesarskiej38. Nie byłoby to w tamtym czasie niczym zaskakującym, gdyż wielu 
biskupów przechodziło wcześniej stopnie kariery cywilnej właśnie w charakterze prawników. 
Nie można jednak zapominać, że w V wieku sprawowanie urzędu biskupa łączyło się też z peł-
nieniem określonych funkcji publicznych, które miały określone skutki prawne w sprawach 
zarówno kościelnych, jak i cywilnych, a sam biskup musiał znać prawo cesarskie39.

Odnośnie do rozwoju duchowego Piotra nazwanego później Chryzologiem, istotne infor-
macje biografi czne zawiera jego Sermo 165 wygłoszone z okazji święceń biskupich Proietta, 
biskupa Imoli40. Niestety nie dysponujemy praktycznie żadnymi danym historycznymi do-
tyczącymi tak wychwalanego przez Chryzologa biskupa Korneliusza, wobec którego był on 
dłużnikiem zarówno w sprawach wiary, jak i kapłaństwa. Sformułowanie ipse me per euan-
gelium genuit („zrodził mnie poprzez Ewangelię”) może stanowić aluzję do katechumenatu 
i do chrztu, przyjmowanego w V wieku prawdopodobnie w wieku młodzieńczym41.

Zatem Piotr został prawdopodobnie ochrzczony przez biskupa Korneliusza z Rawen-
ny, następnie przyuczony i wprowadzony w urząd kościelny, być może w diakonat (ipse 
pius piissime nutriuit, ipse sanctus sancta instituit seruitute, ipse pontifex sacris obtulit). 

36 C. Weyman, Beiträge zur Geschichte der altchristlichen Literatur (3. Zu Petrus Chrysologus), „Phi-
lologus” 55 (1896), 464-471.

37 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, p. 12, 56.
38 F. J. Peters, Petrus Chrysologus als Homilet, 128.
39 N. Tamassia, I sermoni di Pietro Crisologo. Note per la storia delle condizioni giuridiche e sociali nel 

secolo quinto, [w:] Studi senesi. Scritti giuridici e di scienze economiche pubblicati in onore di Luigi Mo-
riani nel XXV anno del suo insegnamento, vol. I, Torino 1905, 43-66.

40 Piotr Chryzolog, Sermo 165: „Omnibus quidem ecclesiis uenerationem me debere, debere me fi delissi-
mam profi teor seruitutem, sed Corneliensi ecclesiae inseruire peculiarius ipsius nominis amore conpellor. Cor-
nelius namque memoriae beatissimae, uita clarus, cunctis uirtutum titulis ubique fulgens, operum magnitudine 
notus uniuersis, pater mihi fuit, ipse me per euangelium genuit, ipse pius piissime nutriuit, ipse sanctus sancta 
instituit seruitute, ipse pontifex sacris obtulit et consecrauit altaribus; et ideo mihi carum, colendum, mirabile 
Corneli nomen. Amor ergo cognominis me conpellit Corneliensis ecclesiae desideriis desideranter occurrere, 
et Proiectum uenerabilem uirum amabilius pontifi cem consecrare”: OSPC 3, 252 (tłum. polskie: „Wyznaję 
z obowiązku, który jest bez wątpliwości; szacunek dla wszystkich kościołów, z obowiązku – ich najwierniej-
szą służbę, lecz z miłości dla tego samego imienia byłem wprowadzony, aby służyć w sposób szczególny 
Kościołowi [‘w Imoli’ – dodatek D. K.]. Gdyż Korneliusz, świętej pamięci mąż, sławny z powodu swego ży-
cia, oświecony w każdym z miejsc przez liczne tytuły swoich cnót, sławny wobec wszystkich ze względu na 
wielkość swoich dokonań, dla mnie był ojcem: zrodził mnie przez Ewangelię; on, pobożny, wychował mnie 
z wielką troską; on, święty, wykształcił mnie do świętej służby; on, biskup złożył mi propozycję i konsekro-
wał mnie do świętych ołtarzy. Dlatego imię Korneliusza jest mi drogie, szacowne, godne podziwu. Ze wzglę-
du na miłość do imienia skłaniam się, aby być w zgodzie z pragnieniem Kościoła [tj. Imoli – uwaga D. K.] 
i konsekrować biskupa z pełną miłości dyspozycją człowieka godnego szacunku, Proietta”).

41 G. Lucchesi, Ancora sulla questione crisologhiana, 97-107.
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Sformułowanie sacris consacrauit altaribus („konsekrował mnie do świętych ołtarzy”) 
sugerowałoby bowiem właśnie posługę diakonatu, a nie same święcenia kapłańskie42.

Na urząd biskupa został wybrany i wyświęcony pomiędzy 425 a 430 rokiem43. Na 
podstawie tekstów kazań Chryzologa wiadomo, że odnosił on do siebie tytuł metropoli-
ty oraz używał uprawnień metropolity do konsekracji biskupów dla terytoriów swojego 
regionu kościelnego44. Było to możliwe dzięki nowej sytuacji politycznej, gdyż od 402 r. 
dwór cesarski przeniósł się z Mediolanu właśnie do Rawenny, co sprawiło że tym samym 
zwiększyła się także rola administracyjna biskupstwa Rawenny45. Biskupstwo Rawenny 
przed objęciem urzędu biskupa przez Chryzologa było lokalną sufraganią Rzymu, która 
od 404 r. zaczęła podporządkowywać sobie niektóre miasta prowincji Flaminia (zależ-
ne do tej pory od biskupstwa Mediolanu). Fakt, że Chryzolog jako ordynariusz Rawen-
ny wyświęcił kolejnych biskupów sufraganów dowodzi, że biskupstwo Rawenny zaczę-
ło w tym czasie odgrywać rolę metropolii biskupiej46. Formalnymi twórcami kościelnej 

42 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 56.
43 Tamże, 61-62. Chryzolog był w tym czasie w najbardziej stosownym wieku kanonicznym przewidzia-

nym na Zachodzie dla święceń biskupich, pomiędzy 425 a 430 miał bowiem 40-45 lat. Jak podaje J. Gaude-
met, L’Église dans l’Empire Romain (IVe-Ve siècles), 125, pierwszymi zachodnimi tekstami synodalnymi 
określającymi wiek przewidziany do święceń były uchwały synodów północnoafrykańskich z końca IV wie-
ku. Synod w Hipponie z 393 r. ustalił wiek minimalny do święceń wyższych (clerici) na 25 lat; podtrzymał 
to synod z Kartaginy z 397 r. precyzując: ut ante XXV annos aetatis nec diaconi ordinentur, co z kolei za-
twierdził kolejny synod w Kartaginie z 419 r. Jeśli chodzi o działalność papieża Syrycjusza (grudzień 384 – 
26 listopada 399), to w swoich dekretach wstępnie określił w Kościele zachodnim dla diakonów wiek świę-
ceń na lat 30, dla prezbiterów na 35, a dla biskupów na 40-45. Więcej na temat działalności ustawodawczej 
papieża Syrycjusza, dotyczącej norm dyscyplinarnych odnośnie do księży i ascetów zob. J. Woch, „Por-
tamus onerra omnium qui gravantur […]”. Il pontifi cato di Papa Siricio (384-399) alla luce dei sui scritti 
e delle fonti archeologiche, Roma 2001, 43-59, odnośnie do wieku wymaganego do poszczególnych stopni 
święceń, tamże, 45-50. Natomiast papież Zozym (III 417 – XII 418) przyjął dla Kościoła na Zachodzie wiek 
minimalny dla poszczególnych święceń niższych i wyższych: dla akolity i subdiakona – 21 lat, dla diakona 
– 25 lat, dla prezbitera – 30 lat, dla biskupa – pomiędzy 45 a 50 lat; na temat ustawodawstwa papieża Zo-
zyma zob. Zozym, Epistula 9, 3: PL 20, 672-673; P. H. Lafontaine, Les conditiones positives de l’accesion 
aux ordres dans la première législation ecclésiastique, Ottawa 1963, 164-216; H. Jedin, Storia della Chie-
sa, vol. 2, Milano 19922, 299.

44 Posiadamy cztery kazania wygłoszone przez Chryzologa z okazji święceń różnych sufraganów na po-
trzeby metropolii Rawenny: Piotr Chryzolog, Sermo 130: OSPC 3, 40-42 (kazanie wygłoszone na okolicz-
ność święceń biskupich nieznanego z imienia bpa sufragana); Piotr Chryzolog, Sermo 130 bis: OSPC 3, 44 
(kolejne kazanie wygłoszone z okazji święceń biskupich innego sufragana); Piotr Chryzolog, Sermo 165: 
OSPC 3, 252 (kazanie wygłoszone przez Chryzologa z okazji święceń biskupich Proietta, pierwszego bisku-
pa Imoli), Piotr Chryzolog, Sermo 175: OSPC 3, 306-308 (kazanie wygłoszone przez Chryzologa z okazji 
święceń biskupich Marcelina, pierwszego biskupa Voghenzy). Więcej na ten temat zobacz opracowania: F. 
Lanzoni, I sermoni 107 e 130 di s. Pier Crisologo, „Rivista di Scienze Storiche” 6 (1909), 944-962; A. Oli-
var, Los sermones, 197-200; Tenże, La consagración del obispo Marcelino de Voghenza, 87-93.

45 Świadectwem wzrostu znaczenia politycznego biskupstwa Rawenny na początku V wieku był list Teo-
doreta z Cyru, napisany zaraz po zakończeniu obrad Soboru Efeskiego w 431 r., a skierowany do biskupów 
Zachodu, którego adresatami były kościoły Mediolanu, Akwilei i Rawenny. Por. Teodoret z Cyru, List 112 do 
Domna biskupa Antiochii: SCh 111, ed. Y. Azéma, Paris 1965, 52. O znaczeniu metropolii Rawenny świad-
czył także fakt wizyty w tym mieście liczącego się wówczas biskupa Adelfi usza. Więcej na temat znacze-
nia biskupstwa Rawenny w V wieku zobacz opracowania: G. Zatoni, Origine e giurisdizione della metro-
poli ecclesiastica di Ravenna, „Rivista di Scienze Storiche” 1 (1904), 343-351, 469-480; A. Testi Raspondi, 
Note marginali al «Liber Pontifi calis» di Agnello ravennate, [w:] Atti e Memorie della Regia Deputazione 
di Storia Patria per le Provincie di Romagna S. III 27 (1909), 319-324; G. Zattoni, Cronologia crisologhia-
na, [w:] G. Zatoni (red.), Scritti storici e ravennati, Ravenna 1975, 307-318.

46 G. Zattoni, Origine e giurisdizione della metropoli ecclesiastica di Ravenna, 469-475.
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metropolii Rawenny byli najprawdopodobniej zarówno cesarz Walentynian III (425-455), 
jak i papież Celestyn I (422 – 27 lipca 432)47.

Jedną z pierwszych konsekracji biskupich dokonanych przez Chryzologa było wy-
święcenie Marcelina na biskupa miejscowości Voghenzy (dziś okolice Ferrary)48. Sa-
mej możliwości wyświęcania przez biskupa Rawenny biskupów pomocniczych sprzeci-
wił się wtedy prawdopodobnie biskup metropolita Mediolanu. Dla metropolii kościelnej 
Mediolanu pojawiła się bowiem nowa i dosyć niezręczna sytuacja prawna, gdyż utraciła 
ona wtedy część wpływów kościelnych na rzecz biskupstwa Rawenny49. Chryzolog nie 
odnosił się do tych wątpliwości innych metropolitów bezpośrednio, ale używając swej 
władzy metropolitalnej uprawniającej go do wyświęcania biskupów dla potrzeb regionu 
Rawenny dawał do zrozumienia innym metropolitom, że nie podziela ich obaw związa-
nych z utratą czyichś wpływów administracyjno-kościelnych. W związku z obecnością 
dworu cesarskiego w Rawennie Chryzolog jako kaznodzieja głosił czasami swe kazania 
wobec cesarzowej Galli Placydii oraz jej synów50.

Piotr Chryzolog był zatem prawdopodobnie pierwszym znanym metropolitą Rawenny, 
który używał władzy metropolity i cieszył się jej uznaniem zarówno ze strony papieża, jak 
i ówczesnego cesarza Zachodu51. Piotr Chryzolog, sprawując urząd biskupi, nie odnosił do 
siebie nigdy tytułu episcopus oraz archiepiscopus, natomiast stosował określenia: doctor, 
sacerdos, antistes, pontifex, pastor, rector52. Natomiast pierwszym biskupem Rawenny, któ-
ry stosował tytuł arcybiskupa, był w połowie VI wieku abp Maksymin (546-557)53.

O znaczeniu biskupstwa Rawenny w pierwszej połowie V wieku świadczy też fakt, 
że do Piotra Chryzologa, jako biskupa cesarskiej Rawenny, odniósł się w 449 r. w liście 
mnich Eutyches, potępiony wcześniej przez lokalny synod w Konstantynopolu. List Eu-
tychesa do Chryzologa niestety zaginął, lecz posiadamy odpowiedź Piotra Chryzologa 
do Eutychesa54, najprawdopodobniej wysłaną z Rawenny pomiędzy czerwcem a sierp-
niem 449 roku55. W liście do Eutychesa Chryzolog wykazuje, być może na skutek braku 
informacji, pewne ‘niezorientowanie’ w kwestii monofi zyckiej. Chryzolog wzywał bo-
wiem paradoksalnie Eutychesa do porzucenia idei Orygenesa i Nestoriusza z ich spekula-
cjami dotyczącymi stanu Chrystusa przed jego aktualnym stanem chwały Bożej. Chryzo-
log zaznaczał, że nie może w pełni odnieść się do kwestii teologicznej postawionej przez 
Eutychesa, gdyż brakuje mu dokumentacji strony przeciwnej, tj. patriarchy Flawiana. Co 

47 F. Lanzoni, I sermoni di s. Pier Crisologo, „Rivista di Scienze Storiche” 7-I (1910), 121-136, 161-186, 
241-260, 331-261; 7-II (1910), 1-22, 183-216; R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 60.

48 Piotr Chryzolog, Sermo 175, 1-2: OSPC 3, 306. Marcelin był pierwszym znanym ze źródeł historycznych 
biskupem Voghenzy. Natomiast w późnym średniowieczu stolica biskupia została przeniesiona z Voghenzy do 
Ferrary. Sermo 175 wygłoszone było przez Chryzologa 1 listopada 431 r. Datę tę potwierdza tytuł tego właś-
nie kazania w kodeksie watykańskim – Vat. Lat. 4952 z wieku IX. Więcej na ten temat zob. A. Olivar, La con-
sagración del obispo Marcelino de Voghenza, 87-93.

49 C. Truzzi, Introduzione. Cap. 2. Notizie biografi che, [w:] OSPC 1, 22.
50 Przykładem są tutaj: Sermo 85 ter, 3: OSPC 1, 176; Sermo 130, 3: OSPC 3, 42.
51 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 58-60.
52 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, p. 28, 60.
53 F. W. Deichmann, I titoli dei vescovi ravennati da Ecclesio a Massimiano, „Studi romagnoli” 3 (1952), 

63-67.
54 Epistola Petri episcopi Ravennensis ad Eutychem presbyterum scripta: OSPC 3, 340-342.
55 Zdaniem F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia, vol. 2, 752, list Chryzologa do Eutychesa został wysłany po-

między czerwcem a sierpniem 449 roku.
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więcej, jako biskup Rawenny Chryzolog nie miał intencji podejmowania jakichkolwiek 
działań w celu rozstrzygnięcia kontrowersji teologicznej Eutychesa od momentu, od któ-
rego rozpoczął się już odnosić do całej sytuacji biskup Rzymu. Dlatego Chryzolog radził 
Eutychesowi zaczekać na rozstrzygające zdanie biskupa Rzymu: „przede wszystkim wzy-
wamy cię, szacowny bracie, abyś posłusznie dostosował się do tego, co zostało napisa-
ne przez błogosławionego papieża z miasta Rzymu, ponieważ błogosławiony Piotr, któ-
ry żyje i sprawuje przewodnictwo we własnej stolicy, ofi aruje prawdę wiary temu, kto jej 
szuka. My natomiast, dla miłości pokoju i wiary, nie możemy rozstrzygać kwestii praw-
nych, bez jedności z biskupem miasta Rzymu”56.

Władza metropolitalna jaką posiadał św. Piotr Chryzolog nie była zatem pełna, a Ra-
wenna nie stała się w V wieku metropolią kościelną we właściwym tego słowa znacze-
niu. Biskup Rawenny był bowiem zobowiązany do udziału w synodach lokalnych i sta-
le musiał się o to zwracać do metropolii rzymskiej. Chryzolog wyświęcał sufraganów 
i administrował powierzoną mu jednostką kościelną, ale zawsze w jedności z biskupem 
Rzymu. Także terytorialnie ‘archidiecezja’ Rawenny była małą jednostką kościelną, obej-
mującą swym zasięgiem terytorium maksymalnie do dziesięciu diecezji, co św. Piotrowi 
Chryzologowi jako metropolicie nie dawało dużej władzy kościelnej57.

Oprócz wspomnianego wyżej Listu do Eutychesa, jedną z ostatnich pewnych historycz-
nie informacji na temat św. Piotra Chryzologa jest wzmianka związana z przybyciem do Ra-
wenny najprawdopodobniej w 446 r. biskupa Germana z Autessiodurum (obecnie Auxerre)58. 
Przyjechał on do Rawenny w związku z secesją Armoryki, regionu północno-zachodniej 
Galii, lecz niestety wkrótce zachorował i zmarł. Skromny majątek Germana został wtedy 
podzielony pomiędzy augustę Gallę Placydię, która wzięła dla siebie relikwiarz śp. Germa-
na, a Piotra Chryzologa, dziedziczącego włosiennicę zmarłego biskupa z Auxerre59. 

2.1.1.4. Śmierć. Św. Piotr Chryzolog zmarł na pewno po śmierci augusty Galli Placy-
dii, czyli po 27 listopada 450 r.60, lecz nie znamy dokładnej daty61, najprawdopodobniej 
jednak jeszcze przed 458 r., kiedy to na stolicy biskupiej w Rawennie działał już Neon, 
następca Chryzologa62. Przypuszcza się, że był to dzień 3 grudnia 450 roku63. Mniej praw-

56 Epistola Petri episcopi Ravennensis ad Eutychem presbyterum scripta, wers. 31-37: „In omnibus autem 
hortamur te, frater honorabilis, ut his quae a beatissimo papa Romanae civitatis scripta sunt, oboedienter adtendas, 
quoniam beatus Petrus, qui in propria sede et vivit et praesidet, praestat quaerentibus fi dei veritatem. Nos enim 
pro studio pacis et fi dei extra consensum Romae civitatis episcopi causas audire non possumus”: OSPC 3, 342.

57 F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini, vol. 2, 750.
58 Jako datę śmierci bpa Germana z Auxerre przyjmuje się dzień 31 lipca 446 r., więcej na temat samej 

argumentacji historycznej związanej z taką datacją zobacz artykuł: R. W. Mathisen, The last Year of saint 
Germanus of Auxerre, „Analecta Bollandiana” 99 (1981), 151-159. Natomiast R. Scharf, Germanus von Au-
xerre – Chronologie seiner vita, Francia 18/1 (1991), 1-19, dowodzi, że śmierć Germanusa z Auxerre nastą-
pił rok wcześniej tj. 31 lipca 445 roku.

59 Konstancjusz z Lyonu, Vita sancta Germani: SCh 112, R. Borius (ed.), Paris 1965, 198-200.
60 D. Kasprzak, Galla Placydia, 216.
61 Na podstawie krótkiej noty u Agnellusa z Rawenny, Liber pontifi calis: „Fuit enim Valentiniani tempo-

ribus. Cum vero coepisset Valentinianus imperare, in ipso introitu imperii eius, beatus iste Petrus vita expo-
liatus astra petivit”: MGH, ed. O. Holder-Egger, 290, zatem najbliższą datą śmierci Chryzologa byłby naj-
prawdopodobniej dzień 3 grudnia 450 r.

62 Następca na urzędzie biskupim Rawenny Neon otrzymał list od papieża Leona Wielkiego (Epistula 
CLXVI): „Leo episcopus Neoni episcopo Ravennati salutem […] Data nono kalendas Novembris, consula-
tu Majoriani Augusti”, czyli dnia 24 października 458: PL 54, 1191A-1196B.

63 R. Benericetti, Il Pontifi cale, 138.
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dopodobne wydaje się natomiast datowanie śmierci Chryzologa na dzień 31 lipca 451 
roku64, albo na dzień 31 lipca pomiędzy 452 a 457 rokiem65.

Piotr Chryzolog został pochowany najprawdopodobniej w Imoli66, choć niektórzy su-
gerują jako miejsce pochówku Rawennę67. Za Imolą jako miejscem potencjalnego po-
chówku przemawiałby jednak tamtejszy kult relikwii św. Piotra Chryzologa68.

2.1.2. Dzieło literackie Chryzologa – Sermones

Kazania św. Piotra Chryzologa przetrwały do czasów obecnych w dwóch tradycjach 
manuskryptów: tradycji przedfelicjańskiej (tzw. seweriańskiej) oraz tradycji felicjańskiej. 
Tradycja przedfelicjańska jest wcześniejsza (VI/VII w.), ale niepełna co do ilości przeka-
zywanych przez nią kazań oraz mniej wiarygodna odnośnie do autorstwa tekstu. Druga, 
felicjańska, jest późniejsza (początek VIII w.) i bogatsza co do liczby kodeksów, lecz ża-
den z nich nie pochodzi sprzed XI wieku. Na bazie manuskryptów obu tradycji od XVI w. 
były przygotowywane edycje tekstu. Najważniejszą obecnie jest edycja tekstu wydana 
przez Alessandro Olivara (CChSL 24-24A-24B; OSPC 1-3). Kazania Piotra Chryzologa 
były duszpasterskim wyjaśnieniem perykop biblijnych czytanych podczas całego roku li-
turgicznego. Biskup Rawenny rozplanowywał tematykę kazań według retorycznego sche-
matu explanatio – enarratio, a w wyjaśnianiu znaczenia tekstu biblijnego przechodził od 
sensu literalnego danego cytatu do jego sensu fi guratywnego i praktycznego.

64 Datowanie śmierci Chryzologa na dzień 31 lipca prawdopodobnie wynikło z błędu Agnellusa z Rawenny 
– pomieszania postaci Piotra I (Chryzologa) z Piotrem II (494-519). Biskup Piotr II polecił swego czasu wyko-
nać mozaiki do kaplicy św. Andrzeja, która znajdowała się poza siedzibą biskupa. Także Piotr II polecił wyko-
nać wyobrażenia męczennika z Imoli – św. Kasjana – na medalionach zdobiących sklepienia świątyni. To właś-
nie Piotr II, a nie Chryzolog (jak powiada Agnellus), umarł dnia 31 lipca (519 r.) poza siedzibą biskupa, kiedy 
przebywał właśnie w Imoli, oczekując tam na dies natalis sancti Cassiani, tj. na dzień 13 sierpnia; więcej na ten 
temat zob. G. Lucchesi, Note interno a s. Pier Crisologo, 97-99; Tenże, Ancora sulla questione crisologhiana, 
97-107; G. Scimè, Giudei e cristiani nei sermoni di san Pietro Crisologo, SEA 89, Roma 2003, 23.

65 G. Lucchesi, Ancora sulla questione crisologhiana, 102.
66 G. Zattoni, Cronologia crisologhiana, 316-318; C. Picard, Les souvenirs des évêques. Sépoltures, li-

stes épiscopales et culte des évęques en Italie du Nord des orgines au Xe siècles, Rome et Paris 1988, 146-
149; C. Lambert, La basilica tardoantica di s. Casiano di Imola, „Rivista di storia e letteratura religiosa” 
30 (1994), 39-56.

67 Tak utrzymuje przede wszystkim G. Lucchesi, Stato attuale degli studi, 78-80; Tenże, Ancora sulla 
questione crisologhiana, 102.

68 D. L. Baldisserri, San Pier Crisologo, 98-112, opisując kult św. Piotra Chryzologa, zaznaczył, że pierw-
sza recognitio relikwii (czyli kanoniczne otwarcie trumny, rozpoznanie i zabezpieczenie doczesnych szcząt-
ków świętego) Chryzologa miała miejsce w Imoli w 946 r., kiedy to za episkopatu bpa Jana II odnawiano sta-
rożytną bazylikę w zamku San Cassino. Odnaleziono wtedy marmurową płytę z napisem „Petrus” i epigrafi ą 
„Sancti Petri Ravennatis episcopi corpus”. W 1174 r. bp Henryk umieścił przy grobie Chryzologa kolejną pły-
tę marmurową z napisem: „Beatissimi Crisologi Petri Ravennatis corpus hic est locatum ab Henrico episcopo 
MCLXXIV”. W roku 1200 bp Adalbert złożył w specjalnej kaplicy relikwie Chryzologa i innych świętych: 
„Anno Domini millesimo duecentesimo indictione tertia. Hic inclusa iacent sanctorum corpora multorum. Hic 
beati Ravennatis sub ara requiescunt Petri membran beata”. Płyty te zachowały się do uroczystej recognitio re-
likwii Chryzologa w roku 1698. Bp Carlo Alidosi otrzymał od papieża Klemensa VI zgodę na odpust z okazji 
święta św. Kasjana i św. Piotra Chryzologa (bulla papieska z 19 stycznia 1342 r.). Druga recognitio relikwii 
Chryzologa została przeprowadzona za episkopatu Simona Bonadies, dnia 29 sierpnia 1497 roku. Bp polecił 
wtedy zamknąć relikwie w szkatule z ołowiu, którą z kolei umieszczono w marmurowym sarkofagu, tamże, 
98-99. Trzecia recognitio relikwii Chryzologa miała miejsce w 1698 r., kiedy to wybudowano nową kaplicę 
w katedrze w Imoli poświęconą Chryzologowi, gdzie przeniesiono jego doczesne szczątki, tamże 103-104.
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2.1.2.1. Tekst kazań. Jedynymi tekstami, jakie pozostawił po sobie Piotr Chryzolog, 
są zbiory kazań. Istnieją dwie tradycje manuskryptów, przekazujących tekst kazań Pio-
tra Chryzologa: tradycja przedfelicjańska (tzw. seweriańska) oraz tradycja felicjańska69.

Tradycja przedfelicjańska, zwana też czasami seweriańską70, została ułożona przed zbio-
rem abpa Feliksa, a kazania opatrzono imieniem Sewerian. Lekcje tej tradycji manuskryptów 
zawierają najstarszy tekst kazań Chryzologa, przekazany w czystej formie. Najważniejszy dla 
tej tradycji jest kodeks mediolański, Ambrosianus C. 77. sup., manuskrypt z drugiej połowy 
VI/VII w., napisany w Weronie, ale przyporządkowany do biblioteki w Bobbio. Niestety jest 
on niepełny, a z wyliczonych w indeksie 88 kazań, zawiera jedynie 35 kazań kompletnych 
i dwa ich fragmenty. Innym świadkiem tradycji przedfelicjańskiej jest pochodzący z Bobbio 
manuskrypt o sygnaturze: Codex Vaticanus Latino 5758 z VI/VII wieku. Niektóre kazania 
Chryzologa w nim występujące są przypisane św. Augustynowi z Hippony. Rodzina manu-
skryptów tradycji przedfelicjańskiej (tzw. seweriańskiej) była znana przez benedyktynów: 
św. Grzegorza Wielkiego (ur. ok. 540, zm. 12 marca 604), tradycję manuskryptów z opactwa 
Monte Cassino przed VIII wiekiem i Pawła Diakona (ur. ok. 720, zm. ok. 799)71.

Tradycja felicjańska. Jej nazwa pochodzi od arcybiskupa Rawenny Feliksa (708-724), 
który zebrał istniejące w archiwum biskupim w Rawennie kazania Chryzologa, opatrzył je 
indeksem i napisał wstęp, w którym wskazał na biskupa Piotra z Rawenny (Chryzologa) 
jako ich autora. Zbiór Feliksa liczący 176 kazań był często przepisywany przez kopistów. 
Dlatego ta tradycja manuskryptów jest bogatsza co do liczby kodeksów, lecz żaden z nich 
nie pochodzi z wcześniejszego okresu niż XI wiek. Tradycja felicjańska manuskryptów Ser-
mones dzieli się na trzy główne grupy: pierwsza, najbardziej wierna pod względem przekazu 
tekstu, zatem najbliższa oryginału, ma nielicznych świadków tekstu, najważniejszy z nich to 
Codex Vaticanus Latinus 4952, napisany w Rawennie w XI wieku. Późniejsi edytorzy ko-
rzystali zasadniczo z tego kodeksu. Drugą grupą kodeksów tradycji felicjańskiej jest grupa 
franca (bardzo licznie reprezentowanej, głównie przez teksty z połowy XII wieku), a trze-
cią tzw. franca derivata (kodeksy z Anglii i północnej Francji, sprzed XIII wieku)72.

2.1.2.2. Autentyczność tekstu. Spośród 176 kazań składających się na Collectio Feli-
ciana Sermones Chryzologa, osiem kazań jest nieautentycznych: 53, 107, 119, 129, 135, 
149, 159. Sermo 119 jest autorstwa Chromacjusza z Akwilei, a Sermo 149 Seweriana z Ga-
bali73. Uznaje się, że w kolekcji felicjańskiej 15 kazań nie jest autorstwa Chryzologa, ale 
ze względu na ich styl, zawartość merytoryczną oraz tradycję manuskryptów zostały one 
ostatecznie włączone do aktualnej edycji krytycznej jego tekstów. Są to kazania: 7 bis, 62 
bis, 72 bis, 72 ter, 85 bis, 85 ter, 99 bis, 130 bis, 140 bis, 140 ter, 148 bis, 155 bis, 177, 178, 

69 A. Olivar, Einleitung, CChSL 24, IX-XLVIII; Tenże, Die Textüberlieferung der Predigten des Petrus 
Chrysologus, [w:] J. Dummler (red.), Text und Textkritik. Eine Aufsatzsammlung. Texte und Untersuchun-
gen zur Geschichte der Altchristlichen Literatur CXXXIII, Berlin 1987, 469-487.

70 Od końca VI w. rozpoczęła się błędną tradycja przypisywania Sewerianowi z Gabala kazań Chryzo-
loga. Jak zauważył R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, p. 43, 75, jednym z pierwszych, który popełnił ten 
błąd był Grzegorz Wielki (590-604), cytujący Sermo 64 Chryzologa jako kazanie Seweriana z Gabali. Por. 
Grzegorz Wielki, Epistula X, 21, wers. 94-99: „Quamuis hoc in loco Seuerianus Gabilli aliud loquitur, dicens 
quia hoc mulieribus Dominus quasi per increpationem dixerit, quod mortuum Lazarum ubi posuerint requi-
siuit, acsi aperte Euae culpam memorans mulieribus diceret: ego uirum in paradiso posui, quem uos posui-
stis in sepulcro”: OGM V/3 (VIII-X), Dag Norberg (ed.), V. Recchia (red.), Roma 1998, 570.

71 A. Olivar, Los sermones, 9-43; R. Benericetti, Introduzione, OSPC 1, 38-39.
72 A. Olivar, Los sermones, 45-100; R. Benericetti, Introduzione, OSPC 1, 39.
73 A. Olivar, Los sermones, 137-225; 305-384.
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17974. Za tekst Chryzologa jest też uznany list do Eutychesa, napisany po czerwcu 449 r.75, 
natomiast badacze są podzieleni co do autorstwa tzw. Rotulusa z Rawenny76.

2.1.2.3. Edycje tekstu. Pierwszym edytorem dzieł Chryzologa był Agapit Vincentino, 
który w Bolonii w 1534 r. wydrukował pierwszą edycję pism Piotra Chryzologa77. Kolej-
nymi ważnymi edycjami tekstów Chryzologa były wydania: Domenico Mita78, Martína 
del Castillo79 oraz Sebastiano Paoli80. Edycja S. Paoli została przedrukowana przez J. P. 
Migne’a81. Współczesną edycję tekstu, bez wątpienia najbardziej krytyczną pod wzglę-
dem metod zestawiania manuskryptów, ich klasyfi kacji i gruntownej analizy samego teks-
tu kazań, przygotował i wydał Alessandro Olivar82.

74 Tamże, 301-384; 447-495.
75 Tamże, 87-94.
76 Ostatnia edycja krytyczna tekstu została sporządzona przez: S. Benz, Der Rotulus von Ravenna nach 

seiner Herkunft und seiner Bedeutung für die Liturgigeschichte kritisch untersucht, Münster (Westfalen) 
1967, 5-16. Rotulus z Rawenny jest manuskryptem z końca VII wieku, pochodzącym prawdopodobnie z Ra-
wenny i zawierającym czterdzieści modlitw przygotowujących wiernych do obchodów Bożego Narodzenia. 
F. Cabrol, Autor de la liturgie de Ravenna, Saint Pierre Chrysologus et le „Rotulus”, „Revue Bénédictine” 
23 (1906), 489-500, przyjmuje, że autorem wszystkich modlitw z Rotulus jest Chryzolog. S. Benz, Der Ro-
tulus von Ravenna, 332, uważa, że Chryzolog jest autorem modlitw numer: 4, 30, 38, 40/41, 42-2 i być może 
też innych. Natomiast A. Olivar, Abermals der Rotulus von Ravenna, „Archiv für Liturgiewissenschaft” 11 
(1969), 40-58, zdecydowanie odrzuca tu możliwość autorstwa Chryzologa. Podobnego zdania jest też R. Be-
nericetti, Il Cristo nei sermoni, 73-74.

77 Agapitus Vincentinus, S. Petri Chrysologi sermones, Bononiae 1534; A. Olivar, Los sermones, 289-
298; R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 76.

78 Dominicus Mita, D. Petri Chrysologi Forocorneliensis Ravennatum archiepiscopi, Homiliae sacrae, 
sive sermones aurei, recogniti, emendati ac maxima parte (variis lectionibus, scholiis et observationibus) il-
lustrati, Bononiae 1643.

79 Martini Del Castillo, Divi Petri Chrysologi Archiepiscopi Ravennatis Sermones aurei ad exemplar Se-
raphicae Cesenae Bibliothecae correcti, Lugdunum 1676.

80 Sebastiano Pauli, Sancti Petri Chrysologi Opera omnia ad codices manuscriptos recensita a P. Seba-
stiano Pauli, Clerico Regulari Congregationis Matris Dei Lucensis, Venetiis 1750.

81 Sancti Petri Chrysologi Archiepiscopi Ravennatis Opera omnia. Recusa ad cadtigatissimam recensio-
nem Sebastiani Pauli, qui praefatus est, notasque adjecit in quibus manuscriptorum codicum collationes, 
selectiora quaedam ex observatonibus dominici mitae, vvariae lectiones latini latinii, necnon castigationes 
meursii comprehenduntur sequuntur Sanctorum Valeriani et Nicetae, Cemeliensis et Aquileiensis Episco-
porum scripta universa juxta Jacobi Sirmondi, Braidae atque eminentissimi Cardinalis Maii elucubratio-
nes accurantissime expressa et emendata. Editio ante omnes completa sermonibus tum ex Sancto Augusti-
no, tum ex Luca Dacherio desumptis, necnon triplici vita Sancti Chrysologi et dissertatione Jos. Amadesii 
de Metropoli ecclesiastica ravennatensi, locupletata, PL 52, 183-680, Parisii 1894.

82 Alesandri Olivar, Petrus Chrysologus. Sermonum collectio a Felice episcopo parata, sermonibus extrava-
gantibus adiectis. CCSL 24: Pars prima. Sermones 1-62 bis, Turnhout 1975; CCSL 24A: Pars secunda. Sermo-
nes 63-124, Turnhout 1981; CCSL 24 B: Pars tertia. Sermones 125-179, Turnhout 1982; tekst edycji zamiesz-
czonej w CCHSL praktycznie integralnie przepisuje edycja OSPC, tj. Opere di san Pietro Crisologo, vol. 1-3, 
A. Olivar (textus latinus: CChSL 24. 24A. 24B), G. Banterle (traduzione ital.), R. Benericcetti (introduzione 
cap. I. IV, bibliografi a, note), G. Biffi . G. Scimè (revisione della traduzione), C. Truzzi (introd. cap. II-III; trad. 
e note: Lettera a Eutiche), Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova Editrice, Milano-Roma 1996-1997.
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2.1.2.4. Tłumaczenia. Spośród współczesnych tłumaczeń83 dzieł Piotra Chryzologa 
istnieją: tłumaczenie niemieckie84, trzy tłumaczenia włoskie: A. Pasiniego85, M. Spinele-
go86 i G. Banterlego87; katalońskie88 i angielskie89. 

Tłumaczenia polskie istnieją tylko do wybranych kazań, były najczęściej przekładane na 
język polski z zamieszczonej w PL Collectio Feliciana, dlatego czasami ich tekst odbiega od 
edycji krytycznej kazań Chryzologa zamieszczonej przez A. Olivara w CChSL czy OSPC. 

2.1.2.5. Wartość literacka. Przydomek Chryzolog pochodzący od Agnellusa Ravennatiu-
sa wydaje się retoryczną emfazą, wywodzącą się wprost z kwiecistego stylu wczesnośrednio-
wiecznych kancelarii biskupich. Jednak tytuł ten nie jest też zupełnie nieuzasadniony. Znaj-
dujemy bowiem u Chryzologa rodzaj wykształcenia literackiego, kultury słowa, który był 
we wczesnym średniowieczu rzadkością, stąd takie określenie biskupa z V wieku nie razi, 
zwłaszcza jeśli porównać go do dosyć jednak poślednich kaznodziejów z IX wieku90.

Spośród całkowitej liczby 183 kazań Chryzologa opublikowanych w edycji krytycz-
nej A. Olivara 150 kazań to homilie odnoszące się do tekstów biblijnych, stosowanych 
przez Kościół w danym okresie liturgicznym i to pochodzących prawie wyłącznie z No-
wego Testamentu (130 dotyczy tekstu Ewangelii, 12 omawia teksty św. Pawła, 6 jest na 
temat Psalmów, 1 homilia jest poświęcona lekcji z Dziejów Apostolskich). Charaktery-
styczny jest fakt, że ani jedna z homilii Chryzologa nie komentuje w całości żadnego 
tekstu ze Starego Testamentu. Kaznodzieja odwołuje się niewątpliwie do fragmentów 
ST, lecz używa ich do tłumaczenia NT, najczęściej w ścisłej interpretacji chrystologicz-
nej91. Kolejne 14 kazań to katecheza do katechumenów na temat Symbolu wiary i na te-
mat modlitwy Ojcze nasz, cztery dalsze kazania były wygłoszone z okazji konsekracji 
biskupich, a pozostałe stanowiły przepowiadanie z okazji liturgicznego obchodu wspo-
mnień ku czci świętych Kościoła92. Układ kazań Chryzologa według klucza liturgiczne-
go był raczej dziełem późniejszych kopistów, którzy jeszcze przed Collectio Feliciana 
porządkowali i przepisywali kazania w układzie roku liturgicznego93.

83 A. Olivar, Los sermones, 299-300; R. Benericetti, Introduzione, OSPC 1, 40.
84 Des heiligen Petrus Chrysologus Erzbischofs von Ravenna: ausgewählte Predigten. Aus dem Lateini-

schen übersetzt von G. Böhmer, Bibliothek der Kirchenväter 43, München 1923.
85 Pier Crisologo, I sermoni, voll. I-III, traduzione italiana di A. Pasini, Collana Classici Cristiani, Sie-

na 1953.
86 San Pier Crisologo, Omelie per la vita quotidiana, traduzione, introduzione e note a cura di Mario Spi-

nelli, Collana di testi patristici 12, Roma 1978.
87 San Pietro Crisologo, Sermoni, traduzione italiana di G. Bantele, OSPC 1-3, Milano-Roma 1996-1997.
88 Pere Crisoleg, Sermons, vol. I-VI, voll. I-IV traducció de: Alexandre Olivar i Jaume Fàbregas, voll. V-

VI traducció de: A. Olivar, Fundació Bernat Metge, Sèrie: Autors cristians, Barcelona 1985-2001.
89 St. Peter Chrysologus: Selected Sermons, William B. Palardy (trans.), 3 voll. (vol. 1 published in New 

York 1953, by Fathers of the Church, under title: Saint Peter Chrysologus: selected sermons; and Saint Valeri-
an: homilies; vol. 2 published in 2004 Washington, D. C., by The Catholic University of America Press, under 
title: Saint Peter Chrysologus: selected sermons. Volume 2; vol. 3, published in Washington, D. C. 2005, by The 
Catholic University of America Press, under title: Saint Peter Chrysologus: selected sermons. Volume 3).

90 G. Del Ton, De sancti Petri Chrysologi eloquentia, „Latinitas” 6 (1958), 177-189.
91 G. Scimè, Giudei e cristiani nei sermoni di san Pietro Crisologo, 25-26.
92 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 67.
93 To hipoteza F. Sottocornolla, L’anno liturgico, 157-161, który sugeruje następujący układ kazań Chry-

zologa: 1-14 (kazania wielkopostne), 15-39 (kazania bez jasnego przyporządkowania liturgicznego), 41-
43 (kazania wielkopostne), 44-55 (kazania bez jasnego przyporządkowania liturgicznego), 56-72 (kazania 
na koniec Wielkiego Postu, z wyjątkiem kazań 63-64, poświęconych wskrzeszeniu Łazarza); 73-85 (kaza-
nia wielkanocne), 86-92 (kazania przed Bożym Narodzeniem), 93-126 (kazania bez jasnego przyporządko-
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Kazania Piotra Chryzologa były duszpasterskim wyjaśnieniem perykop biblijnych czy-
tanych podczas całego roku liturgicznego w celu umocnienia wiary i podania wskazówek 
dla życia chrześcijan. Z samego założenia kaznodziei powinny trwać krótko94, około 15 
minut95. Jeśli kaznodziei nie udało się zrealizować w takim czasie tematu kazania, kon-
tynuował go w kolejnym kazaniu96. Zdaniem A. Olivara, kazania były spisywane przez 
stenografów w czasie samego przepowiadania, następnie poprawiane przez Chryzologa 
i przepisywane przez kopistę97. 

Piotr Chryzolog komentował w swoich kazaniach perykopy ewangeliczne, posługu-
jąc się przedhieronimowym tłumaczeniem łacińskim, tzw. Vetus Itala, gdyż Vulgata była 
wprowadzona do użycia w Kościele Rawenny dopiero za czasów biskupa Maksymina (546 
– ok. 556)98. Stosował najpierw krótkie wprowadzenie zapowiadające tematykę kazania, 
potem komentował werset po wersecie99. Po wyjaśnieniu znaczenia sensu literalnego (hi-
storia) danego tekstu biblijnego przechodził do komentarza alegorycznego (misterium, 
intelligentia spiritalis, sacramentum), czasami stosując trafne aplikacje duszpasterskie, 
lub rozwijając długie porównania. Nierzadko przedstawiał egzegezę typologiczną, przy 
czym nie używał zbyt często terminu typus100. Aby wezwać swoich słuchaczy do zmia-
ny postępowania i dać im konkretne wskazania dotyczące życia chrześcijańskiego, czę-
sto zatrzymywał się nad sensem moralnym danej perykopy. Nie powoływał się natomiast 
w swoich kazaniach explicite na idee fi lozofi i klasycznej; co więcej, miał do nich swoi-
ste uprzedzenie i nie były one nigdy punktem wyjścia dla jego egzegezy duszpasterskiej. 
Pewne koncepcje fi lozofi czne mogły jednak przeniknąć do jego kazań na zasadzie powo-
ływania się na opinio communis, powtarzaną w tradycji kaznodziejskiej101.

wania liturgicznego), 127-139 (kazania heterogeniczne), 140-160 (kazania na Epifanię i Boże Narodzenie), 
161-176 (kazania heterogeniczne).

94 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 6: „Quod qui plenius nosse desiderat, apostoli de corpore Christi loquen-
tis perlegat instituta, quia nos illa percurrere sermonis breuitas amica non patitur”: OSPC 3, 58 („Kto pragnie 
poznać to w sposób pełniejszy, niech przeczyta uważnie wskazówki apostoła, który mówi o ciele Chrystu-
sa, ponieważ krótkość, przyjaciółka dyskursu, nie pozwala nam, abyśmy rozwlekle to wyjaśniali [dosłow-
nie: „aby nie cierpiała krótkość, przyjaciółka dyskursu”, uwaga D. K.]”.

95 Piotr Chryzolog, Sermo 112: „Date ergo ueniam, fratres, si intra punctum temporis et horae ipsius uix 
momentum obscura lucidare”: OSPC 2, 344; Więcej na temat koncepcji dotyczącej czasu trwania idealnej 
homilii według Piotra Chryzologa zobacz A. Olivar, La duración de la predicatión antiqua, „Liturgia” 3 
(1966), 143-184.

96 Piotr Chryzolog, Sermo 36, 1: „Cum archisynagogi uel emoruosae mulier conexa sibi et producta nar-
ratio a consueta sermonis nostri breuitate discederet, maluimus dimidiare tractatum, ne non recrearetur tan-
tum, quantum uester oneraretur auditus”: OSPC 1, 260; Sermo 122, 1: „Scientes namque quod et dicenti et 
audienti semper generat lassitudo fastidium, superiore tractatu maximam partem propositae distulimus lec-
tionis”: OSPC 2, 406.

97 A. Olivar, Preparación e improvisación en la predicación patristica, P. Granfi eld, J. A. Jungmann (red.), 
Kyriakon. Festschrift J. Quasten, vol. II, Münster 1970, 755-756.

98 Agnellus Ravennatis, Liber pontifi calis: MGH, ed. O. Holder-Egger, 332.
99 O samym użyciu Biblii i o egzegezie Chryzologa zobacz opracowania: F. J. Peters, Petrus Chrysolo-

gus als Homilet, 132-140; A. Olivar, Els princips exegètics de sant Pere Crisòleg, [w:] R. M. Diaz (red.), 
Miscellanea biblica Bonaventura Ubach, Montserrat 1953, 413-437; B. De Margerie, Introduction à l’hi-
stoire de l’exégèse. Vol. IV. L’Occident latin. Chap. III. L’exégèse de Saint Pierre Chrysologue, théologien 
biblique, Paris 1990, 75-108; Ch. Kannengiesser, XXVI. Peter of Ravenna, Chrysologus (ca 380-450), [w:] 
Ch. Kannengiesser (red.), Handbook of Patristic Exegesis. The Bible in Ancient Christianity, vol. II, Lei-
den-Boston 2004, 1261-1271.

100 R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 70-71.
101 Tamże, 71.
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Chryzolog często zadawał sobie pytanie o właściwy styl kaznodziei. W jednym z najbar-
dziej wymownych tekstów na ten temat stwierdzał, że kazania należy przepowiadać językiem 
prostym102. Jednak wymóg prostoty oraz pewnej ludzkiej pokory mówcy wobec słuchaczy 
były wpisane w styl starożytnego oratora czy kaznodziei, gdyż przynależały do topiki reto-
rycznej, zalecanej wtedy już od wieków przez słynnych retorów pogańskich. Co więcej, mó-
wienie o tzw. ‘prostym’ przepowiadaniu było wpisane w sztukę i styl starożytnych retorów. 
Stanowiło to pewną grę, gdyż zalecając mówienie proste, w rzeczywistości nie rezygnowa-
no praktycznie nigdy ze sztuki elokwencji, do której przygotowywała zarówno starożytna 
formacja szkolna, jak i samo życie publiczne, gdzie ceniony był mówca przekazujący treści 
właśnie w sposób piękny, czyli retorycznie ozdobny, oratorski, elokwentny103.

Biskup Rawenny początków V wieku idealnie wpisywał się w ten styl starożytnego mówcy 
– oratora, który błyszczy elokwencją. Jednak dla sztuki samego mówienia nie poświęcał tego, 
co stanowiło treść wywodu. Stosował efekty oratorskie, ale nie tracił istoty przekazu ewange-
licznego. Jeśli chodzi o rozplanowanie kazań i ich kompozycję, czyli to wszystko co dotyczy 
retorycznej dispositio, starał się ograniczać do tego, co stanowiło konieczne minimum104.

Kazania te, będące przede wszystkim teologicznymi komentarzami do fragmentów 
Biblii, miały rozplanowaną tematykę według retorycznego schematu explanatio – enar-
ratio. Środki, które stosował pogański grammaticus w tekstach klasycznych, Chryzolog 
odnosił do tekstów biblijnych. Bardzo często korzystając z tej klasycznej metody reto-
rycznej starał się najpierw zwyczajowo wyjaśnić sens literalny danego cytatu. Następnie 
przechodził do jego sensu fi guratywnego. Wreszcie ostatnią częścią tak skonstruowane-
go kazania były praktyczne wnioski płynące z sensu literalnego i fi guratywnego, a od-
noszące się w sposób praktyczny do życia słuchaczy105.

Starania o nadanie funkcji estetycznej swym kazaniom opierał na normach oratorskiej 
sztuki elocutio, czyli właściwego doboru odmian języka i stylu wypowiedzi. Jej podsta-
wowymi fi gurami, charakterystycznymi dla Chryzologa, były zatem izokolony i antytezy 
– stosowane raczej dla uzyskania symetrii wypowiedzi. Prowadziło to do nagromadzenia 

102 Piotr Chryzolog Sermo 43, 3-7: „Populis populariter est loquendum; communio compellanda est ser-
mone communi; omnibus necessaria dicenda sunt more omnium. Naturalis lingua cara simplicibus, doctis 
dulcis; docens loquatur omnibus profutura. Ergo hodie imperito uerbo ueniam dent periti”: OSPC 1, 302 
(tłum. polskie: „Do ludu należy mówić w sposób popularny, do wspólnoty należy odnosić się za pomocą 
stylu wspólnotowego; należy mówić tyle, ile jest konieczne dla wszystkich, według zwyczaju wszystkich. 
Język inspirowany przez naturę jest miły ludziom prostym, ale i uznany przez wykształconych; nauczając, 
mów rzeczy, które będą radowały wszystkich. Zatem dzisiaj kompetentni niech dostosują swoje słowa do 
języka niewykształconych”); Por. także Sermo 18, 50-57; Sermo 36, 3-8; Sermo 59, 116-119; Sermo 118, 3-
9; Sermo 122, 3-14; Sermo 132, 79-81; Sermo 86, 85-95.

103 M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 19982, 83-87, zaznacza, że 
w starożytności wstęp do przemowy (gr. prooímion, łac. exordium) miał przygotować słuchacza do odbio-
ru tematu. Dlatego orator winien życzliwie usposobić słuchacza do odbioru, wytworzyć przychylny nastrój 
i skoncentrować uwagę odbiorców. Zdobycie przychylności słuchacza (łac. captatio benevolentiae) osiąga-
no przez stosowanie konwencjonalnych schematów, loci communes sztuki oratorskiej. Kwintylian w Kształ-
ceniu mówcy zaliczał do owych miejsc wspólnych zdobywania uwagi słuchacza toposy skromności, zwięzło-
ści, dedykacji, polegające na użyciu stosownych słów. Jedną z form captatio benevolentiae było niewątpliwie 
zastosowanie wstępu zwyczajnego (łac. simplex), odznaczającego się prostotą myśli i zwykłością środków 
przekazu. W innym rodzaju wstępu, tzw. wstępie skromnym, winno okazać się naturalną lub kontrolowaną 
tremę przed słuchaczami, co miało być wykładnikiem skromności, a więc szacunku dla tematu i słuchaczy.

104 F. J. Peters, Petrus Chrysologus als Homilet, 117-132.
105 C. Truzzi, Introduzione. Cap. III. Le opere di Pietro Crisologo, [w:] OSPC 1, 24-25.
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słów i koncepcji (ampfi lacatio, congeries), co zaciemniało precyzję wywodu. Być może 
jednak taka ocena wynika z przyzwyczajenia czytelników w XXI w. do recepcji tekstów 
krótkich, zwłaszcza w formie pisanej. Słuchacze w starożytności prawdopodobnie akcep-
towali takie sposoby przedstawiania, gdyż np. mniej wykształceni odbiorcy mogli dzięki 
zastosowaniu tak rozwlekłego stylu łatwiej podążać za tokiem narracji i lepiej zapamię-
tać treść kazania. Natomiast słuchacze bardziej wykształceni podziwiali tu tzw. facundia 
et abundantia, co było zawsze istotne dla łacińskiej sztuki oratorskiej106.

Z innych charakterystycznych dla św. Piotra z Rawenny zabiegów związanych z elo-
cutio należy wymienić szerokie zastosowanie anafory i paronomazji, rymów i asonan-
sów, antytez, kakofonii, oksymoronów, epanalepsy. Czasami dawało to lepszy, a czasami 
gorszy efekt oratorski. Chryzolog szukał sposobów, aby czymś zaskoczyć swoich słucha-
czy. Dlatego czasami nieoczekiwanie stosował tłumaczenia słów biblijnych, szeroko roz-
wodził się nad porównaniami faktów biblijnych do zdarzeń z życia codziennego. Dużo 
było zatem odniesień do dworu cesarskiego, do wojska, marynarzy, rolnictwa czy życia 
rodzinnego. Stosował tu rozwlekłe opisy, czyli ekfrazę, chętnie stosowaną przez ówczes-
ną szkołę retoryczną. Kolejnym, dosyć swoistym elementem stylu oratorskiego Chryzo-
loga było użycie języka sentencjalnego, typowego dla północnoafrykańskich pisarzy ła-
cińskich III-V wieku, jak np. dla Tertuliana czy Augustyna z Hippony107.

Język kazań Piotra Chryzologa świadczy o wykształceniu ich autora, zakorzenio-
nym nie tylko w Biblii – choć w niej przede wszystkim – ale także w kulturze klasycz-
nej. Nie używał na pewno stylu attyckiego w kazaniach, co było charakterystyczne dla 
ojców greckich IV i V wieku. Jego sposób wypowiadania się jest pod tym względem 
bliższy św. Augustynowi, choć kazania Chryzologa są na pewno mniej staranne w do-
borze słownictwa czy sformułowań108.

Charakterystycznymi terminami używanymi przez Chryzologa, a typowymi dla łaciny 
V wieku są: annositas (pełnoletni), amarus (gorzki, słony), christianitas (chrześcijański), 
amoenare (uczynić coś przyjemnym, miłym), depretiare (tracić na wartości), manica-
re (wstać rano), metator (fut. imp. od: metor, metari, metatus sum – będzie odmierzone, 
wytyczone), mortifi care (zabić, zniszczyć, umartwić), moestifi care (martwić się), munda-
nus (światowy, kosmopolityczny), repaginare (odwracać strony), septemplicare (mnożyć 
przez siedem), septimana (siódmego), transcursio (spotkać się, przebiegać)109.

Jeżeli chodzi wreszcie o cursus, to Chryzolog starał się utrzymywać zmienny rytm 
metryczno-akcentowy, który był wspólny dla najlepszych chrześcijańskich pisarzy łaciń-
skich poprzedzających Chryzologa, by wymienić tylko św. Hilarego z Poitiers, św. Ze-
nona z Werony, św. Ambrożego z Mediolanu, Symmacha czy św. Augustyna z Hippony. 
Chryzolog jako kaznodzieja był tak staranny w utrzymywaniu odpowiedniej metryki, że 
czasami dla jej zachowania nadużywał wprowadzeń i zagajeń zaczynających się od sic, 
iam, czy różnych zaimków osobowych. Przez to okres zdaniowy był przepełniony klasy-
cyzmami łacińskimi i mógł wydawać się słuchaczom trudny w percepcji.

106 G. Del Ton, De sancti Petri Chrysologi eloquentia, 177-189.
107 A. Olivar, La predicatión cristiana antiqua, Barcelona 1991, 299-304.
108 J. H. Baxter, The homilies of St. Peter Chrysologus, „The Journal of Theological Studies” 22 (1921), 

250-258.
109 Tamże, 257-258.
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Podsumowując znaczenie literackie kazań Chryzologa należy podkreślić, że dostoso-
wywał on swoje kazania dosyć rygorystycznie wymogom sztuki retorycznej swego cza-
su. Nie brakowało mu w tym wypadku ani techniki retorycznej, ani zapału intelektual-
nego do przedstawiania myśli za pomocą odpowiednich środków wyrazu oratorskiego. 
Pod tym względem jest porównywalny do dwóch innych doktorów Kościoła zachodnie-
go: do św. Ambrożego z Mediolanu i do św. Augustyna z Hippony. Jako kaznodzieja był 
szczery i wyrazisty w przedstawianiu koncepcji teologicznych czy wyjaśnianiu znaczenia 
przeczytanych wcześniej lekcji biblijnych. Wykazywał przy tym szczególne przywiązanie 
do samego tekstu Biblii. Jako mówca był godnym i cenionym kaznodzieją, szanowanym 
przez swych słuchaczy. Porównywano go ze współczesnym mu św. Leonem Wielkim, 
choć św. Leon prezentował odmienny styl i wydaje się bardziej wyważony i powścią-
gliwy w sformułowaniach, a czasami zdecydowanie bardziej podniosły. Styl Chryzolo-
ga można natomiast określić jako bardziej żywy, plastyczny, ale przez to czasami prze-
sadny w sformułowaniach czy w nagromadzeniu porównań110.

2.2. Postać kapłana: Salwian z Marsylii
Salwian z Marsylii, żonaty z Palladią. W latach 424/425-428 wspólnie ze swoją rodzi-

ną był konwersem przy monasterze w Lerynie. Następnie został wyświęcony na prezbi-
tera w Marsylii (przed 429 r.). Był cenionym nauczycielem oraz pisarzem ascetycznym. 
Spośród licznych dzieł jego autorstwa do czasów współczesnych przetrwały trzy księgi: 
Adversus avaritiam libros quattuor vel Ad Ecclesiam, De Gubernatione Dei vel De pra-
esenti iudicio libros quinque oraz Epistularum librum unum.

2.2.1. Biografi a Salwiana z Marsylii
Opierając się na zachowanych dziełach Salwiana z Marsylii oraz na podstawie później-

szych źródeł historycznych podam biogram Salwiana z Marsylii. Najpierw omówię źródła 
biografi czne i ich wartość historyczną. Następnie przedstawię kwestie związane z datą i miej-
scem narodzin Salwiana, zagadnienia dotyczące jego wykształcenia i formacji chrześcijań-
skiej, małżeństwa z Palladią, pobytu z rodziną w Lerynie, kapłaństwa oraz śmierci.

2.2.1.1. Źródła biografi czne. Podstawowymi źródłami naszej informacji o życiu i dzia-
łalności Salwiana z Marsylii są dzisiaj fragmenty pism: Hilarego z Arles, Sermo de Vita 
sancti Honorati111; Eucheriusza z Lyonu, Instructionum ad Salonium libri duo112; Genna-

110 A. Olivar, La predicatión cristiana antiqua, Barcelona 1991, 299-304; Tenże, Les exordes des ser-
mons de saint Pierre Chrysologue, „Revue Bénédictine” 104 (1994), 85-105; R. Benericetti, Il Cristo nei 
sermoni, 26.

111 Hilary z Arles, Vita Sancti Honorati: SCh 235, M. -D. Valentin (ed.), Paris 1977. Hilary z Arles (zm. 
449), mnich z klasztoru w Lerynie, późniejszy bp w Arles, w rok po śmierci św. Honorata z Lerynu, czyli 
ok. 430/431 r., napisał ku jego czci mowę pochwalną, w której zawarł kilka informacji także na temat przy-
jaciela Honorata, Salwiana z Marsylii, tamże, 22.

112 Sancti Eucherii Lugdunensis opera omnia, pars prima. Instructionum libri duo: CSEL 31, Praga-Vie-
na-Leipzig 1894, 63-161. Św. Eucheriusz z Lyonu (zm. ok. 449/456), mnich w klasztorze leryńskim, a na-
stępnie biskup Lyonu, wspomina w swoim dziele Instructionum ad Salonium Libri duo: CSEL 31, 65-66, 
o świętości i darze elokwencji Salwiana z Marsylii i Vincentego z Lerynu. Datowanie dzieła Eucheriusza jest 
trochę problematyczne: przyjmuje się, że powstało ono pomiędzy 428 a 449/456. Więcej na ten temat zob. 
L. R. Wickham, Eucherius von Lyon, [w:] Theologische Realenzyklopädie 10, Berlin 1982, 522-525, przy 
czym sam L. R. Wickham jest zdania, że Instructionum ad Salonium zostało napisane niedługo po 428 r., ale 
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diusza z Marsylii, De viris illustribus113; Ado z Vienne, Chronicon114, oraz niektóre pisma 
samego Salwiana z Marsylii, tj. Epistulae I, IV, V, VIII, IX, traktat Ad Ecclesiam115 oraz 
traktat De Gubernatione Dei116. Pisma te nie zawierają zbyt wielu szczegółowych infor-
macji biografi cznych na temat Salwiana, są w większości krótkimi notami późniejszych 
kronikarzy, na podstawie których podejmujemy się próby odtworzenia jego życiorysu.

Imię Salwian, uzupełnione określeniem „prezbiter w Marsylii”, jest poświadczone 
przez wymienionych kronikarzy117. Imię Salwian pojawia się także w prefacji do De Gu-
bernatione Dei118.

2.2.1.2. Data i miejsce urodzenia. Urodził się około roku 390. Data ta wynika z hipo-
tetycznego wyliczenia, że skoro Gennadiusz napisał swą notatkę o Salwianie119 pomiędzy 
467 a 468 r.120, to można wnioskować, że jeśli wspomniana tu Salwianowa starość prze-
żywana w dobrym zdrowiu to wiek około lat 70, to powinien urodzić się pod koniec IV 
wieku121. Przyjmując kolejne założenie, że Trewir był cztery razy oblegany i zdobywany 
przez Franków, odpowiednio w 406, 411-413, 418, 438-439122 lub w latach 407, 413, 420, 
428123, a Salwian był jako młodzieniec naocznym świadkiem trzeciego oblężenia i dewa-
stacji124 w latach 418/420, to powinien urodzić się kilkanaście lat wcześniej125. 

zdecydowanie przed 449 r., gdyż wymienia Hilarego z Arles (zm. 449) już jako biskupa.
113 Gennadiusz z Marsylii, Liber de viris inlustribus: TU 14/1, E. C. Richardson (ed.), Leipzig 1896, 57-

97; Zdaniem E. C. Richardsona Gennadiusz zakończył pracę nas swoją wersją De viris illustribus około roku 
477/478, nota o Salwianie (nr 68) powstała najprawdopodobniej pomiędzy 467 a 468. Więcej na ten temat 
zobacz opracowanie S. Pricoco, Gennadio di Marsiglia, DPAC 2, 1450-1452. Z notki Gennadiusza dowia-
dujemy się o dziełach autorstwa Salwiana, oraz o tym, że w momencie pisania samego biogramu przez Gen-
nadiusza Salwian był już człowiekiem starym, ale cieszył się dobrym zdrowiem.

114 Ado Vennensis, Chronicon sive Breviarium de sex mundi aetatibus ab Adamo usque ad annum 869: 
PL 123, 104. Krótka notatka benedyktyna i biskupa Vienne, Ado (zwanego także Adon, Adonis Viennensis, 
ok. 800-875) nie wnosi nic nowego, gdyż praktycznie powtarza tekst Gennadiusza (nr 68).

115 Salvian de Marseille, Oeuvres. I: SCh 176, t. I, Les lettres. Les livres de Timothée a l’Église, G. Lagar-
rigue (ed.), Paris 1971.

116 Salvian de Marseille, Oeuvres. II: SCh 220, t. II, Du Gouvernement de Dieu, G. Lagarrigue (ed.), Par-
is 1975.

117 Hilary z Arles, Sermo de Vita sancti Honorati: „in Christo beatissimus uir Saluianus presbyter”: SCh 
235, 124; Eucheriusz z Lyonu, Instructionum ad Salonium libri duo: „sanctis uiris Saluiano atque Vincen-
tio”: CSEL 31, 66; Gennadiusz z Marsylii, De viris illustribus: „Saluianus, apud Massiliam presbyter”: TU 
14/1, 84.

118 Jak zauważa M. Pellegrino, Salvianio di Marsiglia. Studio critico, Lateranum, Nova Series, An. VI, n. 
1-2, Roma 1939, p. 5, 7, w najlepszym manuskrypcie De Gubernatione Dei, tj. w Codex A, brakuje imienia 
Salwiana w prefacji, kodeks ten został jednak pozbawiony pierwszych kart jeszcze w średniowieczu. Inne 
kodeksy przekazują natomiast wyraźnie imię Silviani.

119 Gennadiusz z Marsylii, Liber de viris inlustribus: „Salvianus, apud Massiliam presbyter, […]. Vivit 
usque hodie in senectute bona”: TU 14/1, E. C. Richardson (ed.), Leipzig 1896, 84-85.

120 F. Diekamp, Wann hat Gennadius seinen Schriftstellerkatalog verfasst?, „Römische Quartalschrift” 
XII (1898), 420, utrzymywał, że data napisania noty Gennadiusza o Salwianie to lata 467-469; S. Pricoco, 
Gennadio di Marsiglia, DPAC 2, 1450-1452, określa tę datację na lata 467-468.

121 M. Pellegrino, Salvianio di Marsiglia, 11.
122 A. Haemmerle, Studien zu Salvian I, Landshut 1893, 18-28.
123 F. Lot, Les destinées de l’Empire en Occident de 395 à 768, [w:] F. Lot, Ch. Pfi ster, F. Ganshof (red.), 

Histoire générale. Histoire du Moyen. Première partie: de 395 à 768, PUF, Paris 1940, 48.
124 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 72-73: SCh 220, 408; por. tamże, 6, 82-89: SCh 220, 

414-420.
125 Zdaniem M. Pellegrino, Salvianio di Marsiglia, 12, musiało to nastąpić przed rokiem 410.
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Inne wskazówki pochodzące już z dzieł samego Salwiana wskazują w rzeczywistości 
na datę wcześniejszą. W Epistola IX pisze on, że odbiorcą tego listu jest Saloniusz, jego 
własny uczeń126, a na końcu Epistola VIII127, zwracając się do Eucheriusza, bpa Lyonu, 
wspomina o dwóch jego synach, właśnie Saloniuszu i Veraniuszu, którzy byli uczniami Sal-
wiana128. Wiadomo, że Saloniusz jako biskup był obecny na synodzie w Orange w 441 r., 
musiał zatem mieć wtedy co najmniej czterdzieści lat129. Zakładając różnicę wieku pomię-
dzy Saloniuszemjako uczniem a Salwianem jako jego nauczycielem, ten ostatni powinien 
urodzić się co najmniej na początku V wieku. Skoro więc Saloniusz urodził się około roku 
400130, Salwian urodził się wcześniej, przy założeniu minimalnej różnicy wieku pomiędzy 
nauczycielem a uczniem, określa się rok urodzenia Salwiana na około 390131.

Salwian pochodził najprawdopodobniej z północno-wschodniej Galii, z Augusta Tre-
verorum (prowincji Germania I; dzisiejszy Trewir (Trier) w Niemczech)132, choć wiele 
wskazuje, że możliwym miejscem jego narodzin mogła być także Colonia Agrippina (pro-
wincja Germania II; dzisiejsza Kolonia (Köln)), w której miał dalszą rodzinę133.

126 Salwian z Marsylii, Epistola 9, 1: „Domino ac beatissimo discipulo, patri, fi lio, per institutionem di-
scipulo, per amorem fi lio, per honorem patri, Salonio episcopo Saluianus. Quaeris a me, o mi Saloni, cari-
tas mea”: SCh 176, 120.

127 Salwian z Marsylii, Epistola 8, 1: „Domino et dulci suo Eucherio episcopo Saluianus. […]. Mihique 
hoc, etsi non inter omnia, certe uel post omnia misericors deus tribuat, ut qui fuerunt discipuli quondam mei, 
sint nunc cotidie oratores mei”: SCh 176, 118.

128 Co pośrednio potwierdza bp Eucheriusz z Lyonu, Instructionum ad Salonium, pisząc w prefacji do swe-
go syna bpa Saloniusza: „dignum namque est quacumque cura mea ingenium tuum remunerari qui uixdum 
decem natus annos heremum ingressus inter illas sanctorum manus non solum inbutus uerum etiam enutri-
tus es sub Honorato patre, illo inquam, primo insularum postea etiam ecclesiarum magistro; cum te illic bea-
tissimi Hilari tunc insulani tironis sed iam nunc summi pontifi cis doctrina formaret per omnes spiritualium 
rerum disciplinas, ad hoc etiam te postea consummantibus sanctis uiris Saluiano atque Vincentio eloquentia 
pariter scientiaque praeminentibus”: CSEL 31, 65-66.

129 L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’anciene Gaule, vol. I, Paris 19072, 222; J. Gaudemet, L’Église 
dans l’Empire Romain (IVe-Ve siècles), 125, podaje, że w V wieku w Kościele zachodnim wiek kanoniczny 
dla kandydata na biskupa to 40-45 lat.

130 M. Besson, Recherches sur les origines des évêchés de Genève, Lausanne, Sion et leurs premiers tit-
ulaires jusqu’au déclin du VI siècle, Paris-Fribourg 1906, 9.

131 M. Pellegrino, Salvianio di Marsiglia, 8-13; G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, p. 1, 10.
132 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei VI, 39: „Sed uidelicet responderi hoc potest, non in omni-

bus haec Romanorum urbibus agi. – Verum est; etiam plus ego addo, ne illic quidem nunc agi ubi semper 
acta sunt antea. Non enim hoc agitur iam in Mogontiacensium ciuitate, sed quia excisa atque deleta est; non 
agitur Agrippinae, sed quia hostibus plena; non agitur Treuerorum urbe excellentissima, sed quia quadru-
plici est euersione prostrata; non agitur denique in plurimis Galliarum urbibus et Hispaniarum”: SCh 220, 
388. Por. też: tamże, VI, 47: SCh 220, 392; tamże, VI, 72: SCh 220, 408; tamże, VI, 76-77: SCh 220, 410. 
412; w oparciu o powyższe teksty na Trewir jako miejsce narodzin Salwiana wskazywał przede wszystkim 
W. Zschimmer, Salvianus, der Presbyter von Massilia und seine Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte der 
christlich-lateinisch Literaturen des 5. Jahrhunderts, Halle 1875, 6-7.

133 Salwian z Marsylii, Epistola 1, 5-6: „5. Adulescens quem ad uos misi, Agrippinae cum suis captus est, 
quondam inter suos non parui nominis, familia non obscurus, domo non despicabilis et de quo aliquid for-
tasse amplius dicerem, nisi propinquus meus esset. Hoc enim fi t ut minus dicam, ne de me ipso dicere uide-
ar de illo plura dicendo. Matrem ergo is, de quo dico, Agrippinae uiduam reliquit probam, honestam, et de 
qua forsitan audacter dicere ualeam, uere uiduam, Nam praeter ceteras castimoniae sapientiaeque uirtutes est 
etiam fi de nobilis, quae omnibus semper ornatibus ornamento est, quia sine hac nihil tam ornatum est quod 
ornare possit. 6. Haec ergo, ut audio, tantae illic inopiae atque egestatis est ut ei nec residendi nec abeun-
di facultas suppetat, quia nihil est quod uel ad uictum uel ad fugam opituletur. Solum est quod mercennario 
opere uictum quaeritans uxoribus barbarorum locaticias manus subdit. Ita, licet per dei misericordiam uin-
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Na podstawie wymienionych fragmentów z De Gubernatione Dei nie jesteśmy w stanie 
dokładnie określić miejsca narodzin ich autora, współczesne opracowania podają ogólnie 
terytorium rzymskich prowincji Germania I (Germania II) lub miasta Trewir (Kolonia), 
bez wskazania na konkretną miejscowość134. Natomiast hipoteza o pochodzeniu Salwia-
na z rzymskiej Afryki Północnej została zdecydowanie odrzucona135.

2.2.1.3. Wykształcenie, chrzest i kapłaństwo. Źródła nie mówią nic na temat rodziców 
Salwiana ani rodzaju edukacji, jaką odebrał w młodości. Georges Lagarrigue, sugeruje, że o je-
go arystokratycznym pochodzeniu świadczą pośrednio: dobre wykształcenie jakim się odzna-
czał oraz przytaczane przezeń opinie na temat szlachty i niewolników, szczególnie w II i III 
księdze De Gubernatione Dei136. Spekuluje się, że gdyby jego rodzice byli chrześcijanami, 
to on sam wychowywałby się w duchu chrześcijańskim, a chrzest przyjąłby w wieku dojrza-
łym. Natomiast gdyby jego rodzice byli poganami, to musiałby nawrócić się na chrześcijań-
stwo, a następnie przyjąć chrzest. Brak jednak jakichkolwiek wzmianek na temat nawrócenia 
Salwiana z pogaństwa, a jego charakterystyczny sposób mówienia o poganach jako ludziach 
całkowicie mu obcych pozwala przypuszczać, że urodził się w rodzinie chrześcijańskiej137. 

culis captiuitatis exempta sit, cum iam non seruiat condicione, seruit paupertate”: SCh 176, 78. Kolonię jako 
miejsce narodzin Salwiana uznawał przede wszystkim É. Baluze, Sanctorum presbyterorum Saluiani Mas-
siliensis et Vincentii Lirinensis Opera, (Paris 16631) Paris 18473, PL 53, 26.

134 M. Pellegrino, Salvianio di Marsiglia, 11, przy czym autor ten sugeruje, że bardziej prawdopodobny 
jako miejsce pochodzenia jest Trewir ze względu na fakt, że wydarzenia związane z tym miastem były opisa-
ne przez Salwiana z większą żywotnością i precyzją, co potwierdzałoby hipotezę, że był on naocznym świad-
kiem opisywanych przez siebie wydarzeń. Natomiast H. R. Drobner, Patrologia, tłum włoskie: P. S. Neri, F. 
Sirleto, Casale Monferrato 1998, 620, także podając wspomniane dwa miasta Trewir i Kolonię, podkreśla, 
że wiarygodność salwianowego opisu zdobycia Trewiru przez Franków w latach 418-420 została poddana 
w wątpliwość przez część współczesnych naukowców. Chodzi tu o negatywną opinię: L. J. Ignace, Salvien 
et les invasions du V-ème siècle en Gaule d’après le «De gubernatione Dei», Toulouse 1966 oraz o artykuł 
J. Blänsdorf, Salvian über Gallien und Karthago. Zu Realismus und Retoric in der spätantiken Literatur, 
[w:] H. R. Drobner, Ch. Klock (red.), Studien zu Gregor von Nyssa und der christlichen Spätantike, Supple-
ments to „Vigiliae Christianae” 12 (1990), 311-332.

135 É. Baluze, Sanctorum presbyterorum Saluiani Massiliensis, PL 53, 26-27; W. Zschimmer, Salvianus, 
der Presbyter von Massilia, 7 i ostatecznie M. Pellegrino, Salvianio di Marsiglia, 9-10, który zauważył traf-
nie, że Salwian, po przytoczeniu opisu Kartaginy bawiącej się w czasie oblężenia przez Wandalów (De Gu-
bernatione Dei VI, 68-71: SCh 220, 406. 408), wezwał czytelnika do zwrócenia uwagi także na wydarze-
nia dziejące się w bliższych miejscach, tj. w Galii: De Gubernatione Dei VI, 72: „Sed quid ego loquor de 
longe positis et quasi in alio orbe submotis, cum sciam etiam in solo patrio atque in civitatibus Gallicanis 
omnes ferme praecelsiores viros calamitatibus suis factos esse peiores”: SCh 220, 408. Salwian precyzował, 
że widział podobne, niegodne zachowania mieszkańców zdobywanych miast, także w swojej ziemi ojczys-
tej, w Galii, w czasie trzeciego oblężenia Trewiru przez Franków (pomiędzy 418 a 420 r.), De Gubernatione 
Dei VI, 72: „Vidi siquidem ego Treueros ipse homines, domi nobiles, dignitate sublimes, licet iam spoliatos 
atque uastatos, minus euersos tamen rebus fuisse quam moribus: quamuis enim depopulatis iam atque nu-
datis aliquid supererat de substantia, nihil autem de disciplina; adeo grauiores in semet hostes externis hos-
tibus erant, ut licet a barbaris iam euersi essent, a se tamen magis euerterentur”: SCh 220, 408. Salwian opi-
sywał następnie postępowanie mieszkańców Kolonii (De Gubernatione Dei VI, 73-75: SCh 220, 408. 410) 
i innych miast na terytorium Galii (De Gubernatione Dei VI, 75-81: SCh 220, 410-414). Zatem sformuło-
wanie z De Gubernatione Dei VI, 72 „cum sciam etiam in solo patrio atque in civitatibus Gallicanis” („kie-
dy na pewno wiem, że także w tej mojej ziemi rodzinnej i w miastach Galii”) odnosi się właśnie do Trewiru, 
Kolonii i galijskich prowincji Germania I, Germania II, a nie do rzymskiej Afryki Północnej.

136 G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, p. 4, 10.
137 M. Pellegrino, Salvianio di Marsiglia, 8-9, 13-14; G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 10.
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Salwian niewątpliwie był już chrześcijaninem, kiedy pojął za żonę Palladię, której ojciec Hy-
patius był wtedy jeszcze poganinem i przyjął chrzest dopiero po ślubie córki138.

Salwian prawdopodobnie przeszedł szkołę gramatyki i retoryki, o czym świadczą liczne 
odniesienia do dzieł klasycznych w wielu jego pismach139. Nie znał raczej języka greckiego, 
mimo że podawał nieraz etymologię niektórych wyrazów greckich140. Fakt ten nie jest jednak 
niczym dziwnym, gdyż w V wieku znajomość greki na Zachodzie praktycznie zanikała141.

Po odbyciu kursów retoryki Salwian dalej studiował, prawdopodobnie prawo, gdyż 
liczne fragmenty jego dzieł wskazują na znajomość tej dziedziny i dobrą orientację w za-
kresie przemówień sądowych142. Prawo rzymskie Salwian mógł studiować w Trewirze143, 
albo, co bardziej prawdopodobne, w Arles. W Galii pod koniec IV wieku było wielu wy-
kładowców prawa rzymskiego, sam Trewir dopóki pełnił funkcję stolicy prefektury Ga-
lii, mógł poszczycić się szkołą prawa. Kiedy jednak w roku 407 prefekturą Galii zostało 
Arles, wraz z zarządem regionu przenieśli się tam także wykładowcy prawa144. Jest za-

138 Salwian z Marsylii, Epistola 4, 6: „Tu autem quid suscenses, qui ex quo Christianus factus es, etiam 
falsas habere desisti?”: SCh 176, 90.

139 G. Wcisło, Grecka myśl fi lozofi czna w utworach Salwiana z Marsylii, „Collectanea Philologica” V 
(2003), 131-137, analizując zastosowanie antycznej myśli fi lozofi cznej w utworach Salwiana podkreśla, że 
powoływał się on przede wszystkim na etykę stoicką (por. De Gubernatione Dei 1, 7-8), według zasady: „po 
pewnych drobnych modyfi kacjach, wszystko, co zgodne jest z etyką chrześcijańską. Korzystał z ich głów-
nych myśli, przyjmując, po pierwsze, że sama cnota wystarcza do szczęścia, a po drugie, iż sama mądrość 
jest bogactwem”, tamże, 137. Salwian przypominał także słowa Pitagorasa, że bogowie dbają o ludzi (De 
Gubernatione Dei 1, 2); wspominał, że Platon i wszystkie szkoły platońskie mówią o bogu, który wszyst-
kim kieruje (De Gubernatione Dei 1, 3); odrzucał natomiast epikureizm (De Gubernatione Dei 1, 5), tam-
że, 134-135. G. Wcisło, tamże, 136-137, powołując się na badania W. Zschimmer, Salvianus, der Presbyter 
von Massilia, 62, sugeruje, że Salwian swoją wiedzę o fi lozofi i helleńskiej mógł przejąć pośrednio od Lak-
tancjusza. Nie bez znaczenia był też wpływ czytanego przez Salwiana Marka Tuliusza Cycerona, w którego 
dziełach fi lozofi cznych niewątpliwie spotykał grecką myśl fi lozofi czną.

140 M. Pellegrino, Salvianio di Marsiglia, 16; W. Zschimmer, Salvianus, der Presbyter von Massilia, 10.
141 H.-I. Marrou, S. Agostino e la fi ne della cultura antica, tłum. włoskie: M. Cassola, Milano 1994, 53-59, 

rozważając polityczne i kulturowe przyczyny odchodzenia łacińskiego Zachodu imperium od greki podkre-
ślał, że pod koniec IV wieku znajomość języka greckiego na Zachodzie wyraźnie zanikała. W kulturze średnio 
wykształconego literata rzymskiego hellenizm i język grecki był tak słabo reprezentowany, że praktycznie nie 
odgrywał żadnej znaczącej roli. Język grecki był dla Rzymian językiem obcym, znanym słabo nawet w wersji 
pisanej, a grecką literaturę poznawało się wyłącznie poprzez przekłady. Pojawienie się wyspecjalizowanych 
grecystów, którzy zajmowali się przekładami z greckiego na łacinę, tylko podkreślało fenomen całkowitego za-
pominania greckiego przez większość społeczeństwa zachodniej części Imperium Romanum, tamże, 58.

142 G. Wcisło, Salwian z Marsylii – sylwetka twórcy w świetle jego dzieł a zwłaszcza listów, [w:] J. Rostro-
powicz (red.), Studia nad kulturą antyczną I, Opole 1997, 124, wskazuje, że Salwian często używał w swoich 
pismach fachowych wyrażeń prawniczych (np. De Gubernatione Dei 5, 41: „numquid non praesens Dei est 
manifestumque iudicium et prolata quasi iuxta humani examinis formam caelesti disceptatione sententia?”; 
De Gubernatione Dei 5, 41: „novum genus uendicationis et emptionis”; De Gubernatione Dei 4, 29: „nullus 
pro eo, quod non admittit, scelere punitur”; wyraźne nawiązanie do Prawa XII tablic w De Gubernatione Dei 
8, 24: „Interfi ci enim indemnatum quemcumque hominem etiam duodecim tabularum decreta uetuerunt”; czy 
najprawdopodobniej fragment jakiegoś przemówienia sądowego cytowany w De Gubernatione Dei 7, 66: 
„Quemlibet Gaium non esse Gaium aut quemcumque Seium non esse Seium”). Pewne potwierdzenie hipo-
tezy, że Salwian był prawnikiem, stanowił też fakt, że sięgano do jego tekstów jako do źródła prawa.

143 A. Mayer, Des Presbyter Salvianus von Massilia erhaltene Schriften. Aus dem Lateinischen übersetzt 
und mit Einleitung, München 1935, 17.

144 O. Denk, Geschichte des Gallo-Fränkischen Unterrichts- und Bildungswesens von den ältesten Zeiten 
bis auf Karl den Großen. Mit Berücksichtigung der Litterarischen Verhältnisse Franz Kirchheim, Mainz 
1892, 115.
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tem możliwe, że Salwian właśnie w Arles studiował prawo, a przed zawarciem małżeń-
stwa, przez jakiś relatywnie krótki czas, wykonywał zawód prawnika145.

W latach 420-422 poślubił pogankę Palladię146, córkę Hipacjusza i Quiety, która z czasem 
przyjęła chrześcijaństwo. Owocem tego małżeństwa była córka Auspiciola147. Nie wiemy kie-
dy nastąpiło tzw. ascetyczne nawrócenie Salwiana i Palladii. Po zachętach Salwiana małżon-
kowie wspólnie ślubowali, jako wyraz swojego szacunku wobec Chrystusa i miłości do Boga 
– życie w czystości148. Ten rodzaj ascezy stanowił dla nich formę doskonalenia życia religijne-
go149, niezrozumiałą dla rodziców żony Salwiana150. Po siedmiu latach od podjęcia tej decyzji 
małżonkowie napisali do Hipacjusza i Quiety list (Epistola IV), aby przekonać ich o zasadności 
powyższego wyboru, jednak nie wiemy, czy doszło do oczekiwanego pojednania151. Nie byli 
oni zresztą odosobnieni, gdyż podobnego wyboru dokonali wcześniej np. św. Paulin, bp Noli 
i jego żona Terazja152, Aproniusz i Amanda153 czy św. Eucheriusz, bp Lyonu i Galla154.

Około 424 lub 425 roku155 Salwian zamieszkał na wyspie Leryn w monasterze założonym 
przez św. Honorata156, o czym świadczą jego listy oraz znajomość z mnichami z Lerynu157 

145 A. Schaefer, Römer und Germanen bei Salvian, Breslau 1930, 10; M. Pellegrino, Salvianio di Mar-
siglia, 17.

146 G. Wcisło, Salwian z Marsylii – sylwetka twórcy, 125.
147 Salwian z Marsylii, Epistula 4, 1: „Hypatio et Quietae parentibus Salvianus, Palladia Auspiciola sa-

lutem”: SCh 176, 88.
148 Salwian z Marsylii, Epistula 4, 12: „Inuitauit me ad religionem, inuitauit ad castitatem. Date ueniam, 

turpe credidi reluctari; res mihi uerecunda; res pudens, res sancta uisa est. Fateor, cum de tali negotio mecum 
ageret, erubui quod non ego ante coepissem. Huc accessit etiam reuerentia Christi et affectus: honeste me fa-
cere credidi quicquid dei amore fecissem”: SCh 176, 94.

149 G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 11.
150 Salwian z Marsylii, Epistula 4, 6: „Esto enim conuersiunculam nostram paganus quondam non ae-

quanimiter acceperis”: SCh 176, 90. 92.
151 M. Pellegrino, Salviano di Marsiglia, 21.
152 Paulin z Noli, Epistula 5, 19: CSEL 29, 38.
153 Paulin z Noli, Epistula 39, 1: CSEL 29, 334-335; Tenże, Epistula 44, 3-4: CSEL 29, 372-376.
154 Paulin z Noli, Epistula 51: CSEL 29, 423-425; Eucheriusz, późniejszy biskup Lyonu, wraz z żoną 

Gallą, za przykładem Paulina i Terazji, ślubowali z czasem czystość i podjęli życie ascetyczne na wyspie 
Leryn. Paulin z Noli stwierdził o nich w Epistula 51, 1: „in corde uno, quo terrestria reliquistis, caelum pe-
tentes”: CSEL 29, 424; więcej na temat małżeństw ślubujących czystość w IV i V wieku porównaj: D. Ka-
sprzak, Il pensiero sociale di Paolino da Nola, 113-152; natomiast odnośnie do początków monastycyzmu 
leryńskiego: S. Pricoco, L’isola dei santi. Il cenobio di Lerino e le origini del monachesimo gallico, Roma 
1978; L. Cristiani, Lérins et fondateurs, Saint-Wandrille 19912.

155 G. Wcisło, Salwian z Marsylii – sylwetka twórcy, 125.
156 J. Piłat, Wstęp. Wczesne reguły monastyczne z Galii, [w:] ŹM 3, tłum. polskie: K. Bielawski, wstęp: 

J. Piłat, oprac. i red. M. Starowieyski, Kraków 1994, 10, notuje, że św. Honorat w 410 r. założył wspólnotę 
monastyczną na wyspach Lerynu (4 km od dzisiejszego Cannes na Lazurowym Wybrzeżu). Pierwsza reguła 
leryńska (tzw. Reguła Czterech Ojców) stanowiła zapis ideałów cenobickich według zasad posłuszeństwa, 
pokory, ubóstwa osobistego i pracy fi zycznej, wstrzemięźliwości, długich postów, innych umartwień, lektu-
ry, modlitwy czuwań nocnych. Św. Honorat, jako założyciel wspólnoty, zgodnie ze zwyczajem tamtej epoki 
określił też prawdopodobnie zasady obserwancji zakonnej dla założonej przez siebie wspólnoty; tamże, 12. 
Prawdopodobnie ideały tej reguły wyznawał Salwian z Marsylii jako tzw. konwers.

157 J. M. Besse, Le Moines de l’ancienne France, Paris 1906, 14; Tenże, Les premiers monastères de la Gaule 
méridional, „Revue des questions historique” 70 (1902), 394-464; M. Pellegrino, Salviano di Marsiglia, 22-23.
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św. Honoratem, św. Hilarym z Arles158 i św. Eucheriuszem z Lyonu159. Nie wiadomo dlacze-
go Salwian przeniósł się z północno-wschodniej Galii na południe. Niekoniecznie dla jednej 
przyczyny, mógł być to splot motywacji mających w efekcie wpływ na podjęcie jednej de-
cyzji160. A zatem być może chodziło o ucieczkę od ciągłego zagrożenia atakiem barbarzyń-
ców w Germania I et Germania II; być może, jak to było w zwyczaju osób wykształconych, 
Salwian podróżował w celu poszerzenia własnych perspektyw i uzyskania wskazówek do 
lepszego życia; być może nastąpiło to w konsekwencji przeniesienia prefektury Galii z Tre-
wiru do Arles, co potwierdzałoby tezę, że sam Salwian mógłby być przez jakiś czas urzęd-
nikiem (prawnikiem?) cesarskim w Arles161. 

Wszystko wskazuje na to, że w Lerynie Salwian nie był formalnie mnichem162, ale 
tzw. konwersem163. George Lagarrigue argumentuje, że fakt ascetycznego nawrócenia 

158 Hilary z Arles, Vita sancti Honorati 4, 19: „Didicerant omnes, ipso sibi compatiente, dolores illius suos 
computare ut non immerito egregius et in Christo beatissimus uir Saluianus presbyter, carorum suorum unus, in 
scriptis suis dixerit quod, sicut caeli faciem pro sua sol aut obscuritate aut serenitate mutaret, ita congregatio illa 
caelum sitiens et caelestibus studiis mancipata ab ipso uel nublla uel serenitatem mentium quasi a peculiari in 
Christo sole susciperet, ipso quoque et adfl iucto adfl ictaretur et respirante reualesceret”: SCh 235, 124. Zdaniem 
wydawcy M.-D. Valentin, Introduction. Hilaire d’Arles. Vie de Saint Honorat, SCh 235, 22, tekst Vita sancti Ho-
norati został napisany przez Hilarego w pierwsza rocznicę śmierci Honorata, tj. pomiędzy rokiem 430 a 431.

159 Eucheriusz z Lyonu, Instructionum ad Salonium: „dignum namque est quaqumque cura mea ingenium 
tuum remunerari qui uixdum decem natus annos heremum ingressus inter illas sanctorum manus non solum 
inbutus verum etiam enutritus es sub Honorato patre, illo inquam, primo insularum postea etiam ecclesiarum 
magistro; cum te illic beatissimi Hilarii tunc insulani tironis sed iam nunc summi pontifi cis doctrina forma-
ret per omnes spiritalium rerum disciplinas, ad hoc etiam te postea consummantibus sanctis uiris Saluiano 
atque Vincentio eloquentia pariter scientiaque praeeminentibus”: CSEL 31, 65-66.

160 A. Haemmerle, Studien zu Salvian I, 7; 22.
161 M. Pellegrino, Salviano di Marsiglia, 23.
162 Tak utrzymywała wcześniejsza historiografi a: L. de Tillemont, Memoire pour servir a l’histoire ecc-

lesiastique des six premiers siècles, t. 16, Paris 1712, 745-746; W. Zschimmer, Salvianus, der Presbyter von 
Massilia, 17, przyznawał, że Salwian był członkiem kongregacji leryńskiej, ale nigdzie nie określił go jako 
mnicha; także A. Haemmerle, Studien zu Salvian, I, 10, stwierdził co prawda, że Salwian wstąpił do mona-
steru w Lerynie, ale nie powiedział wprost, że był on mnichem; natomiast M. Pellegrino, Salviano di Marsi-
glia, 23, określił Salwiana mnichem w słynnym cenobium założonym ok. 410 r. przez św. Honorata, na wy-
spie nazwanej później od imienia fundatora. 

163 G. M. Colombás, Il monachesimo dalle origini, 256-257, pisząc o rozprzestrzenianiu się pierwotnego 
monastycyzmu w rzymskiej Galii, zwrócił uwagę, że trudne jest w tym okresie rozróżnienie pomiędzy eremi-
tami a rekluzami czy laurami a cenobiami. Jednak szczególnie trudne jest podanie precyzyjnego rozróżnienia 
między mnichami a konwersami (łac. conversi). Tacy ludzie jak np. Sulpicjusz Sewer byli często uznawani za 
mnichów przez sobie współczesnych. Bowiem sposób życia zarówno mnichów, jak i konwersów był wtedy 
dosyć podobny. Według niektórych autorów gallo-rzymskich, konwers tym różnił się od mnicha, że mógł się 
ożenić i zatrzymać u swego boku żonę jak siostrę, poprzestawał na ubiorze skromnym i ubogim, ale nie no-
sił czarnego ubioru mnicha (łac. pallium), czasami otaczał się ascetyczną i pobożną rodziną oraz przyjaciółmi 
(łac. familia), ale nie żył w monasterze (łac. monasterium), określanym ściślej jako erem, laura czy cenobium, 
nie izolował się od świata zewnętrznego i od tzw. zajęć typowo świeckich. Było to ważne o tyle, o ile całko-
wite oddzielenie od świata zewnętrznego pod każdym względem stanowiło dla antycznego mnicha formę jego 
doskonałości zakonnej. Jako doskonały przykład społeczności owych konwersów gallo-rzymskich może słu-
żyć rodzina duchowa uczniów zgromadzona wokół Sulpicjusza Sewera, wielkiego admiratora monastycyzmu 
egipskiego, znanego przede wszystkim jako biograf-apologeta św. Marcina z Tours, czy wspólnota zgromadzo-
na wokół przyjaciela Sulpicjusza Sewera, tj. św. Paulina (431 r.) i jego żony Terazji, w Noli. Podobnego zda-
nia jak był także C. Vogel, La discipline pénitentielle en Gaule des origines à la fi n du VIIe siècle, Paris 1952 
(Chapitre V. Les «conversi»), 128-138. Obserwacje C. Vogela i G. M. Colombása zdawałyby się potwierdzać, 
że Salwian jako konwers, który wcześniej ślubował z żoną życie w czystości, nie rozstał się z Palladią w Le-
rynie, co więcej, towarzyszyła im ich córka Auspiciola; jako konwersi familia Salwiana nie żyła w monasterze 
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Salwiana, a potem także Palladii i Auspicioli (które też formalnie nie zostały mniszkami, 
ale były właśnie konwerskami), nie nakładał na nich obowiązku złożenia ślubu posłu-
szeństwa wobec opata i ofi cjalnego wstąpienia do wspólnoty Honorata w Lerynie w cha-
rakterze mnichów (mniszek). Nie musieli oni przestrzegać żadnych norm kanonicznych, 
z jakimi wiązało się właściwe życie mnisze164.

Co więcej, po siedmiu latach od owego nawrócenia ascetycznego165, które sam Sal-
wian nazwał „naszym małym nawróceniem”166, nie rozstał się on bynajmniej z żoną 
i córką (na co wskazuje kontekst całej Epistola IV167), ale najwyraźniej mieszkał z nimi 
w Lerynie168. Jest to dodatkowy dowód na to, że można tę rodzinę traktować jak wczes-
nochrześcijańskich konwersów169.

z innymi braćmi, lecz gdzieś obok, w jakimś budynku przeznaczonym dla gości. Naturalne wydaje się zatem, 
że jako konwersi konsekwentnie nie określali siebie nigdy mianem mnichów (braci) we wspólnocie.

164 G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 12.
165 Salwian z Marsylii, Epistola 4, 5: „Septimus iam ferme annus est ex quo nulla ad nos tam longe a uobis 

sitos scripta misistis”: SCh 176, 90.
166 Salwian z Marsylii, Epistola 4, 6: „conuersinculam nostram”: SCh 176, 90
167 Salwian z Marsylii, Epistola 4, 1: „Hypatio et Quietae parentibus Salvianus, Palladia, Auspiciola salu-

tem”: SCh 176, 88; tamże, 13: „Aduoluor uestris, o parentes carissimi, pedibus illa ego uestra Palladia, uestra 
gracula, uestra domnula, cum qua his tot uocabulis quondam indulgentissima pietate lusistis”: SCh 176, 94; 
tamże, 17. 18: „17. Commune pignus per nos simul atque nobiscum, et primam paene ad uos uocem pro no-
stri emittit offensa. Infelix prorsus eius et miseranda conditio, quae auos suos ex parentum primum reatu coe-
pit agnoscere. 18. Miseremini, quaesumus, innocentiae eius, miseremini necessitatis: cogitur quodammodo 
pro offensa suorum iam supplicare, quae adhuc nescit quid sit offendere”: SCh 176, 98.

168 G. M. Colombás, Il monachesimo dalle origini, 268-269, zauważa, że potomek galijskiej arystokra-
cji, Eucheriusz z Lyonu wraz ze swoją małżonką Galą po pewnym czasie pożycia małżeńskiego ślubowali 
czystość; podobnie uczyniły inne małżeństwa: były senator Paulin z Noli i Terazja (również przedstawiciel-
ka rzymskiej arystokracji), czy Salwian z Marsylii i Palladia (można podejrzewać, że również potomkowie 
rodów arystokratycznych). Tezę o arystokratycznym pochodzeniu pierwszego pokolenia mnichów i kon-
wersów galijskich utrzymuje też. V. Desprez, Początki monastycyzmu, t. 2. Dzieje monastycyzmu chrześci-
jańskiego do Soboru Chalcedońskiego (431), ŹM 22, tłum. polskie: J. Dembska, Kraków 1999, 272, kiedy 
pisze, że Honorat i Hilary „przyciągnęli potem do Lerynu innych arystokratów gallo-rzymskich, jak Sal-
wiana z Marsylii i Eucheriusza z Lyonu”. W tym kontekście słuszną wydaje się hipoteza F. Princ, Frühes 
Mönchtum im Frankenreich: Kultur und Gesellschaft in Gallien, den Rheinlanden und Bayern am Beispiel 
der monastischen Entwicklung (4. bis 8. Jahrhundert). Mit einem Kartenanhang, München 19882, 16-94, że 
pierwsze pokolenia wspólnot monastycznych w Galli (także familie konwersów), miały charakter arystokra-
tyczny. U podstaw rodzącego się galijskiego ruchu monastycznego należy upatrywać zatem także ucieczkę 
przedstawicieli arystokracji północnogalijskiej do monasterów południowogalijskich przed barbarzyńcami 
(działającymi właśnie w północno-wschodniej Galii). Zdaniem F. Princa, siłą pierwotnego ruchu monastycz-
nego w Galii było pochodzenie pierwszego pokolenia jego przedstawicieli z Galii północnej oraz ich wy-
wodzenie się z arystokracji; natomiast kolejne pokolenia ascetów galijskich, w procesie „upołudniowienia” 
i „prowincjalizacji” ruchu monastycznego doprowadziły do jego powolnego upadku. Por. też M. Simonetti, 
La produzione letteraria latina fra Romani e barbari, Roma 1986, 109-112; F. Princ, La presenza del mona-
chesimo nella vita economica e sociale, [w:] AA. VV (red.), Dall’eremo al cenobio. La civiltà monastica in 
Italia dalle origini all’età di Dante, Milano 1987, 241-297.

169 Podkreślam tutaj znaczenie słowa konwers (łac. conuersus) ograniczone czasowo i terytorialnie. 
Sulpicjusz Sewer, Paulin z Noli z Terazją, Salwian z Marsylii z Palladią i Auspiciolą, Eucheriusz z Lyonu 
z Gallą to konwersi z V wieku. Byli ludźmi najbardziej wykształconymi w danym klasztorze, a jednocześ-
nie nie byli mnichami w ówczesnym tego słowa znaczeniu, gdyż nie zdecydowali się na całkowite oddzie-
lenie od świata. Najczęściej przynależeli do najwyższej warstwy ówczesnego społeczeństwa, pochodzili bo-
wiem z arystokracji gallo-rzymskiej. Jak już wspomniano, V-wieczni konwersi mogli się żenić, zatrzymywać 
u swego boku żonę jak siostrę, poprzestawali na ubiorze skromnym i ubogim, ale nie nosili czarnego pal-
lium mnicha, otaczali się ascetyczną i pobożną rodziną oraz przyjaciółmi, ale nie żyli w monasterze, nie izo-
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Sam Salwian nigdy nie wspomniał w swoich pismach o przyjęciu sposobu życia mni-
cha, ślubowaniu posłuszeństwa Bogu na ręce opata czy wstąpieniu do wspólnoty braci 
i życiu według norm pierwszej reguły Lerynu, tj. Reguły Czterech Ojców170; nigdy też 
nie nazwał się bratem żyjącym według wspomnianej reguły czy bratem św. Honorata171. 
Dlatego prawdopodobnie żaden z późniejszych kronikarzy nie nazwał go mnichem, bra-
tem z Lerynu, ale wyłącznie prezbiterem z Marsylii albo świątobliwym mężem.

Przed rokiem 429 Salwian został wyświęcony na prezbitera172, w tym też czasie mu-
siał opuścić Leryn i udać się do Marsylii173. Nie posiadamy jednak żadnych informacji na 
temat jego działalności pasterskiej w gminie chrześcijańskiej w Marsylii. Możemy tylko 
przypuszczać, że oddawał się gorliwej posłudze kapłańskiej w duchu ascezy leryńskiej174. 
Interesująca pod tym względem jest uwaga zostawiona przez Gennadiusza z Marsylii, któ-
ry zanotował m.in. „Salwian, prezbiter z Marsylii, biegły w literaturze świeckiej i w Piś-
mie Świętym, żeby bez cienia zazdrości powiedzieć, mistrz biskupów, napisał wiele uczo-

lowali się od świata zewnętrznego i od tzw. typowo świeckich zajęć. Byli zatem rodzajem ascetów odmien-
nych od mnichów konwersów we wczesnym średniowieczu (do XII w.), średniowieczu i współczesności. 
Przed XII wiekiem jako konwersów określano bowiem: 1. mnichów (monachus conversus), którzy wstąpi-
li do monasteru w dojrzałym wieku, lecz byli najczęściej analfabetami (nawet jeśli w wyjątkowych wypad-
kach zostawali później kapłanami) i ludźmi niewykształconymi; 2. mnichów, którzy przynależeli do familia 
danego monasteru (famulus conversus) prowadzących życie świątobliwe, ale bez przyjmowania na siebie 
wszystkich obowiązków życia monastycznego. W obydwu przypadkach stosowano termin conversus będą-
cy przymiotnikiem: chodzi bowiem zawsze o mnicha, określanego jako monachus conversus, albo famulus 
conversus. Od XII wieku zmienia się znaczenie słowa konwers (conversus): termin ten traktowany jest już 
jak rzeczownik i oznacza wyłącznie człowieka, który przynależy co prawda do familia danego zakonu mo-
nastycznego (ordo), ale nie jest już mnichem, gdyż nie przyrzeka stałości miejsca, posłuszeństwa i zmiany 
obyczajów. Inne jest zatem rozumienie przytoczonego terminu w V w. w południowej Galii, inne we wczes-
nym średniowieczu do XII w., a jeszcze inne po XII wieku. Więcej na temat średniowiecznego i współczes-
nego rozumienia terminu konwers zobacz opracowania: J. Dubois, L’institution des convers au XIIe siècle, 
forme de vie monastique propre aux laďcs, [w:] I laici nella «societa christiana» dei sec. XI e XII. Atti del-
la III Settimana Internazionale di Studio (Passo della Mendola, 21-27 agosto 1965), Milano 1968, 183-261; 
Tenże, Converso, [w:] G. Rocca (red.), DIP III, Roma 1976, 110-120.

170 Reguła świętych Ojców Serapiona, Makarego, Pafnucego i Makarego drugiego (tzw. Reguła Czterech 
Ojców), 1, 8-14: „Chcemy więc, by bracia mieszkali w domu zgodnie i z przyjemnością; ale to, w jaki spo-
sób zachowywać tu zgodność i radość za pomocą prostej reguły, polecamy Bożej pomocy. Chcemy więc, by 
jeden przewodniczył wszystkim i by nikt przewrotnie nie odstępował od jego rady i rozkazu, lecz by każdy 
był mu posłuszny z całą radością, jakoby rozkazowi Pana według tego, co mówi Apostoł do Hebrajczyków: 
Bądźcie posłuszni waszym przełożonym, ponieważ oni sami czuwają nad wami, a Pan rzekł: Nie chcę ofi ary, 
lecz posłuszeństwa”: ŹM 3, tłum. polskie K. Bielawski, M. Starowieyski (red.), Kraków 1994, 40-41. Jak za-
znacza J. Piłat, Wstęp, ŹM 3, 20, powyższa Reguła czterech Ojców jest najstarszą z wczesnych reguł mona-
stycznych z Lerynu, powstałą pomiędzy 400 a 410. Należy zwrócić uwagę, na fakt, że „zasadą organizującą 
wspólnotę było posłuszeństwo jednemu zwierzchnikowi, mające za wzór posłuszeństwo samemu Bogu. Po-
słuszeństwo a nie miłość, było podstawą dominującą w pierwszej regule leryńskiej”, tamże, 16.

171 Reguła Czterech Ojców 2, 1: „Makary powiedział, że najbardziej znamienne cnoty braci, a mianowi-
cie życie wspólne i posłuszeństwo, zostały już określone”: ŹM 3, 41.

172 W mowie pogrzebowej ku czci Honorata, założyciela wspólnoty w Lerynie, Hilary z Arles, Vita Sancti 
Honorati, nazywa Salwiana egregius et in Christo beatissimus uir Saluianus presbyter: SCh 235, 124. Jak 
wykazał M.-D. Valentin, Introduction, SCh 235, 22, Hilary z Arles napisał ten tekst z okazji pierwszej rocz-
nicy śmierci Honorata, która przypadła na 430 lub 431 r. Jeżeli Hilary wiedział już wtedy, że Salwian przy-
jął święcenia kapłańskie, wynika z tego w sposób logiczny, że miało to miejsce co najmniej rok wcześniej, 
czyli przed 429.

173 G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, p. 1, 13.
174 M. Pellegrino, Salviano di Marsiglia, 24.
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nych i jasnych dzieł […] liczne homilie głoszone do biskupów”175. Natomiast Eucheriusz 
z Lyonu wspomniał, że Salwian był obdarzony wielką elokwencją i wiedzą176. Tekst wspo-
mnianych homilii głoszonych do biskupów nie zachował się. Nie posiadamy też żadnych 
innych tekstów kaznodziejskich napisanych przez Salwiana177. Jeśli jako prezbiter sam 
nie głosił kazań i homilii do wiernych, gdyż było to na terenie Galii w V wieku wyłącz-
ne prawo biskupa178, to komponował kazania na użytek biskupów i być może głosił coś 
w rodzaju rekolekcji dla biskupów179, na przykład dla swoich wcześniejszych uczniów, 
jak Saloniusz, biskup Genewy czy Veraniusz, biskup Lyonu180.

2.2.1.4. Śmierć. Na podstawie posiadanych wiadomości źródłowych nie jesteśmy 
w stanie podać dokładnej daty śmierci Salwiana. Przypuszczalnie umarł po 467-468, sko-
ro Gennadiusz z Marsylii181 mógł napisać, że Salwian „żyje jeszcze dzisiaj i cieszy się 
krzepką (pogodną) (?) starością”182. W takim razie mógł on żyć jeszcze co najmniej kil-
ka lat, czyli zmarł prawdopodobnie po 470 roku183.

175 Gennadiusz z Marsylii, Liber de viris inlustribus: „Salvianus, apud Massiliam presbyter, humana et 
divina litteratura instructus et, ut absque invidia loquar, magister episcoporum, scripsit scholastico et aperto 
sermone multa, […] homilias episcopis factas multas”: TU 14/1, 84-85.

176 Eucheriusz z Lyonu, Instructionum ad Salonium: „sanctis uiris Saluiano atque Vincentio eloquentia 
pariter scientiaque praeeminentibus”: CSEL 31, 66.

177 Hipoteza A. Schäffer, Römer und Germanen bei Salvian, Breslau 1930, 33, powtórzona przez G. Wcisło, 
Salwian z Marsylii – sylwetka twórcy, 128, że pewne fragmenty z De Gubernatione Dei to nic innego jak 
tylko cykl kazań, wydaje się bezpodstawna. Styl De Gubernatione Dei niewątpliwie jest moralizatorski, dla-
tego w pewien sposób także kaznodziejski, ale to jeszcze nie wystarcza, aby traktować wspomniane frag-
menty jako cykl kazań.

178 J. Gaudemet, L’Église dans l’Empire Romain (IVe-Ve siècles), 342-343, podkreśla, że podstawowym 
obowiązkiem biskupa także w IV i V wieku było głoszenie Ewangelii i troska o czystość wiary. Dlatego 
przepowiadanie było zastrzeżone wyłącznie dla biskupa. Powoli funkcję przepowiadania przejmowali także 
prezbiterzy, ale były to wyjątki. Na terenach gdzie rozprzestrzeniały się herezje czy błędne nauczanie, prze-
de wszystkim w Afryce Północnej, Galii i Italii, kazania i homilie były nadal zastrzeżone dla biskupa dane-
go miasta. Dopiero od VI wieku, kiedy rozpoczęła się ewangelizacja wsi ciągle trwających w pogaństwie, 
zmienił się też sposób przepowiadania Ewangelii. 

179 G. Bardy, Salvien de Marseille, [w:] A. Vacant, E. Mangenot, E. Amann (red.), Dictionnaire de théol-
ogie catholique contenant l’exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire, 
XIV/1, Paris 1939, 1056.

180 M. Pellegrino, Salviano di Marsiglia, 25.
181 Jak zakłada E. C. Richardson, Gennadius liber de viris inlustribus, 57-97, Gennadiusz zakończył pi-

sanie swojej wersji De viris illustribus w 477/478, natomiast notę nr 68, poświęconą Salwianowi ukończył 
najprawdopodobniej pomiędzy 467 a 468. A. Feder, Die Entstehung und Veröffentlichung des gennadianis-
chen Schriftstellerkatalogs, „Scholastik” 8 (1933), 217-232, sugeruje, że rozdziały od 1 do 29 i od 31 do 68 
Gennadiuszowego De viris illustribus powstały przed 467/468, natomiast rozdziały 69-83 były napisane oko-
ło 467-468, a rozdziały 84-86, 88-92 i 94 po 474, pomiędzy 475-476; zaś rozdziały 30, 87, 93 i następujące 
po 94, były dziełem późniejszym; w kolejnym artykule A. Feder, Zusätze des gennadianischen Schriftsteller-
katalogs, „Scholastik” 8 (1933), 380-399, stwierdził, że całe dzieło było opublikowane przez Gennadiusza 
w latach 477-478. A. Feder przyjmuje zatem, że rozdział nr 68 poświęcony Salwianowi był napisany przed 
rokiem 467-468. Podobnego zdania jak A. Feder jest S. Pricoco, Gennadio di Marsiglia, DPAC 2, 1451, we-
dług którego ostatnie rozdziały De viris illustribus Gennadiusza (całość liczy 101 rozdziałów) zostały napi-
sane pomiędzy 474 a 476, zatem wcześniejsze powstały pod koniec lat 60. V wieku.

182 Gennadiusz z Marsylii, De viris illustribus 68: „Vivit usque hodie in senectute bona”: TU 14/1, 85.
183 M. Pellegrino, Salvianio di Marsiglia, 25, przy założeniu, że nota 68 Gennadiusza powstała w latach 

468-470, datę śmierci Salwiana określa na lata 468-470; G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 13, przesu-
wa datę powstania gennadiuszowej noty 68 De viris illustribus na 470, dlatego jako czas śmierci Salwia-
na podaje okres po 470 roku. Więcej na temat hipotetyczności założeń historycznych, dotyczącej wielu dat 
i wydarzeń związanych z osobą Salwiana z Marsylii zobacz artykuł P. Badot, D. De Decker, Salvien de Mar-
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2.2.2. Dzieło literackie Salwiana z Marsylii
Z pism Salwiana z Marsylii zachowały się do naszych czasów tylko trzy dzieła: Ad-

versus avaritiam libros quattuor; De praesenti iudicio libros quinque; Epistularum librum 
unum. Pierwsze z nich, Adversus avaritiam libros quattuor znane także pod tytułem Ad 
Ecclesiam jest traktatem teologicznym o tematyce moralno-etycznej. Drugie dzieło zna-
ne jako De Gubernatione Dei lub jako De praesenti iudicio libros quinque jest traktatem 
polemiczno-moralizatorskim. W skład Epistularum librum unum wchodzi 9 listów. Po 
omówieniu tekstu utworów i edycji krytycznych poszczególnych pism wymienię tłuma-
czenia tych dzieł na języki nowożytne oraz ocenię wartość historyczną i literacką spuś-
cizny pisarskiej Salwiana.

2.2.2.1. Tekst utworów. Jedynym źródłem literackim, poza dziełami samego Sal-
wiana, które informuje nas o działalności pisarskiej tego autora jest notka 68 Gennadiu-
sza z Marsylii, w jego De viris illustribus: „Salwian […] napisał wiele uczonych i jas-
nych dzieł, spośród których przeczytałem następujące: O cnocie dziewictwa do Marcella 
ksiąg trzy; Przeciwko chciwości ksiąg cztery; O sądzie teraźniejszym ksiąg pięć; na proś-
bę biskupów Do Saloniusza księga jedna; Wykład ostatniej części księgi Eklezjasty dla 
Klaudiusza, biskupa Vienne, jedna księga; [Epistolarium jedna księga] i na wzór Greków 
O początku Księgi Rodzaju aż do stworzenia człowieka ułożył wierszem rodzaj Heksa-
emeronu w jednej księdze; liczne homilie, głoszone do biskupów, wreszcie O sakramen-
tach nie pamiętam, ile ksiąg napisał”184.

Spośród dzieł Salwiana wyliczonych przez Gennadiusza nie zachowały się księgi: De 
virginitatis bono ad Marcellum libros tres (O cnocie dziewictwa do Marcella ksiąg trzy); 
Ad Salonium episcopum librum unum (Do Saloniusza księga jedna); Expositionis extre-
mae partis libri Ecclesiastes ad Claudium episcopum Viennensem, librum unum (Wy-
kład ostatniej części księgi Eklezjasty dla Klaudiusza, biskupa Vienne, jedna księga); De 
principio Genesis usque ad conditionem hominis librum unum (O początku Księgi Ro-
dzaju aż do stworzenia człowieka, jedna księga); Sacramentorum (O sakramentach, nie 
wiadomo, ile ksiąg) oraz Homilias episcopis factas multas (liczne teksty homilii (reko-
lekcji)? głoszonych do biskupów)185. 

Przetrwały natomiast trzy dzieła: Adversus avaritiam libros quattuor; De praesenti iu-
dicio libros quinque; Epistularum librum unum. Pierwsze z nich, Adversus avaritiam libros 
quattuor znane jest też pod tytułem Ad Ecclesiam (Do Kościoła), i właśnie ono jest wyko-
rzystywane w niniejszej publikacji186. Nosi ono charakter traktau teologicznego o tematyce 

seille. Note critique, „Augustinianum” 40 fasc. 1 (2002), 223-277.
184 Gennadiusz z Marsylii, De viris illustribus 68: „Saluianus […] scripsit scholastico et aperto sermo-

ne multa, ex quibus ista legi: De virginitatis bono ad Marcellum libros tres, Adversus avaritiam libros quat-
tuor, De praesenti iudicio libros quinque, et pro eorum praemio satisfactionis ad Salonium episcopum lib-
rum unum; et Expositionis extremae partis libri Ecclesiastes ad Claudium episcopum Viennensem, librum 
unum; [Epistularum librum unum] et in morem Graecorum De principio Genesis usque ad conditionem ho-
minis composuit versu quasi Hexemeron librum unum; Homilias episcopis factas multas; Sacramentorum 
vero quantas non recordor”: TU 14/1, 84-85.

185 Ph. Badot, La notice de Gennade relative à Salvien, „Revue Bénédictine” 84 (1974), 352-356.
186 Ten tytuł nadał Salwian w pierwszej księdze dzieła, nartomiast Gennadiusz z czasem nazwie je Ad-

versus avaritiam libros quattuor, tj. Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 1: „Timotheus, minimus seruorum 
dei, ecclesiae catholicae toto orbe diffusae: gratia tibi et pax a deo patre nostro et Christo Iesu domino no-
stro cum spiritu santo. Amen”: SCh 176, 138.

792. Wybrani duszpasterze V wieku: św. Piotr Chryzolog i Salwian z Marsylii

moralno-etycznej, z odniesieniami społecznymi istotnymi dla społeczności chrześcijańskiej 
żyjącej w V wieku na terenie Galii i Afryki Północnej187. Dojrzałość myśli teologicznej 
obecnej zarówno w Ad Ecclesiam, jak i w De Gubernatione Dei (w terminologii Genna-
diusza to: De praesenti iudicio libros quinque) świadczy o tym, że oba traktaty powstały, 
gdy ich autor był już w zaawansowanym wieku, czyli pomiędzy 450 a 451 rokiem188.

Ad Ecclesiam (Adversus avaritiam). Traktat ten zachował się w niewielu manuskryp-
tach. Do XVI wieku istniał manuskrypt, z którego korzystał Jean Sichard dla editio prin-
ceps z 1528 roku189. Inne trzy manuskrypty posłużyły za postawę późniejszych edycji teks-
tu Ad Ecclesiam i przetrwały do naszych czasów. Są oznaczane jako: A, B, b, C. Najstarszy 
z nich należy do grupy A i nosi nazwę Parisinus 2172 (Bibl. nat. lat. 2172; starsze sygnatu-
ry: Colbert 1793; Regius 37934) i zawiera 152 karty formatu in folio. Datuje się go na IX lub 
X wiek, pochodzi z biblioteki opactwa Saint-Thierry de Reims, później jego właścicielem 
stał się Pierre Pithou, a ostatecznie znalazł się w posiadaniu Bibliothèque royale w Paryżu. 
Stanowił on podstawę dla edycji tekstu Ad Ecclesiam najpierw P. Pithou (Paris 1580), póź-
niej C. Halm (MGH AA, I/1, Berlin 1877) oraz F. Pauly (CSEL VIII, Vienne 1883)190. 

Późniejszy od A jest manuskrypt Parisinus 2785 (B), (dawniej oznaczany jako: V. 31 du 
XIe siècle; Bibl. roy. De Fontainbleau: Invent. XLIII; Rigault 1375; Dupuy 1503; Regius 
4333). Pochodzi z X wieku, zawiera 8 ksiąg po 8 kart formatu in folio oraz jedną księgę 
z 7 kartami formatu in folio. Obejmuje on także Epistola IX z podanym tytułem: Incipit 
epistola Saluiani ad Salonium; wyciągi z tekstów św. Ambrożego z Mediolanu, św. Au-
gustyna oraz dzieło św. Wincentego z Lerynu, Tractatus Peregrini Aduersum Haereticos. 
Trzecim kodeksem jest Parisinus 2173 (b) (starsze sygnatury: Rigault 1123; Dupuy 1232; 
Regius 4030). Pochodzi z końca XII wieku; zawiera 125 kart formatu in folio. Posłużył on 
do edycji Baluse, ale jego znaczenie jest niewielkie, był też w minimalnym stopniu wyko-
rzystany w edycji F. Pauly191. Jeśli chodzi o manuskrypt z grupy C, Bernensis 315, (sygn. 
Bibl. mun. 315), zawierający 30 kart formatu in folio, to pochodzi on z XI wieku. Jego re-
censiones została dokonana ok. VI wieku. Występują w nim cytaty biblijne sprzed Wulga-
ty, dlatego jest ważny dla ustalenia pierwotnego tekstu Ad Ecclesiam192. Georges Lagari-

187 G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 29.
188 C. Halm, Salviani presbyteri massiliensis libri qui supersunt: MGH AA I, 1, (Berlin 18771), München 

1991, (prooemium) VI, nie podając uzasadnienia stwierdził, że istnieje dosyć duża odległość czasowa pomiędzy 
powstaniem Ad Ecclesia i De Gubernatione Dei / De praesenti iudicio; natomiast M. Pellegrino, Salviano 
di Marsiglia, 31, przyjął, że De Gubernatione Dei powstało przed 451 r., natomiast Ad Ecclesia na początku 
piątego dziesięciolecia wieku V („E siccome non sembra possibile ritardare il De Gubernatione oltre il 451, 
per le ragioni che si diranno a suo luogo, penso che con molta probabilità l’Ad Ecclesiam si possa collocare in 
principio del quinto decennio del secolo V”, tamże). Także É. Griffe, La Gaule chrétienne a l’époque romai-
ne. II. L’Église des Gaules au V siècle, Paris 1966, 40-52, uważa, że traktaty Ad Ecclesia i De Gubernatione 
Dei powstałyby po 440 (aluzja do bitwy pod Tuluzą w 440 r.; Epistola IX do bpa Saloniusza, ok. 440 r.), na-
tomiast samo De Gubernatione Dei około 445 r. Por. też G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 31.

189 J. Sichard korzystał z kodeksu oznaczanego dzisiaj albo jako s (s: Sichardi codex, nunc deperditus), 
albo jako p (p: editio princeps), w którym znajdowały się poprawki obecne także w edycji É. Baluze. Re-
dakcja manuskryptu s pochodziła najprawdopodobniej z V/VI wieku. Więcej na ten temat zob. P. Lehmann, 
Johannes Sichardus, Munich 1912; G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 54-57.

190 F. Pauly, Salviani presbyteri massiliensis opera omnia, CSEL 8, Vindobonae 1883, XIII; G. Vecchi, 
Studi Salvianei, I, Bologna 1951, 87-88; G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 45-46.

191 G. Vecchi, Studi Salvianei, I, 88; G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 46-47.
192 G. Vecchi, Studi Salvianei, I, 88-89; G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 47-48.
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gue w swojej edycji Ad Ecclesiam zamieszczonej w SCh 176, posłużył się tekstem edycji 
F. Pauly’ego z CSEL VIII oraz naniósł własne krytyczne poprawki do tekstu193.

De Gubernatione Dei (De praesenti iudicio libros quinque). Traktat moralizatorski 
i polemiczny, występujący w największej liczbie manuskryptów. Dzielą się one na trzy 
podgrupy: 1. manuskrypty starożytne – antiquiores (sygnatury: A, A1, A2, B, C); 2. codi-
ces recentiores, kodeksy przejrzane na nowo – dzieło badań humanistów XIV i XV wie-
ku (sygnatury: P, M, F, W, U, V, V ì, T, T ìì); oraz 3. imperfecti, deperditi, fragmenta (gru-
pa manuskryptów znana też jako manuskrypty disparus et excerpta), czyli manuskrypty 
niepełne, zagubione, fragmentaryczne (sygnatury: a, c, m, t, f, r)194. 

Spośród grupy manuskryptów antquiores do ważniejszych należą: (A), czyli Codex Pari-
sinus 13385 (Bibl. Nat. lat. 13385), dawniej oznaczany jako Codex Corbeiensis Germanen-
sis 776 (sygn. wcześniejsza: olim 248); pochodzi on z X-XI wieku z opactwa Saint-Pierre 
de Corbie, zawiera 70 kart formatu in folio, jako tekst jest blisko powiązany z archetypicz-
nym tekstem x (tzw. codex autographus). Innym ważnym manuskryptem grupy antquiores 
jest (B), Codex Bruxellensis 10628 (Bibl. royale 10615-729) z XIII w.; wreszcie (C), Codex 
Trecensis 895, dawniej tzw. Codex Claraeuallensis (sygn. E 13), pochodzący z XII wieku 
z opactwa Clairvaux. Z grupy manuskryptów recensiores ważniejsze to manuskrypt P (Co-
dex Ambrosianus D 35 sup., z XV w.); M (Codex Venetus Marcianus Cl. 2, n. 76; z XV w.); 
W (Codex Vindobonensis 826; z XV w.). Trzecia grupa manuskryptów imperfecti, deper-
diti, fragmenta (disparus et excerpta) obejmuje: f (Fragmenta quaedam Bernensia. cod 
48; cod. 109, częściowo z X w., częściowo z XV) oraz t (Codex Taurinensis 678. d. I. 48, 
nunc deperditus; z XV w.)195. Georges Lagarrigue, wydawca tekstu De Gubernatione Dei 
w SCh 220, Paris 1975, ostatecznie jako tekst wyjściowy przyjął edycję F. Pauly z CSEL 
8, Vienne 1883, który dokonał własnej collatio manuskryptów A i T, T’ i W oraz korzystał 
z manuskryptu B. Tekst zamieszony w SCh 220 przez G. Lagarrigue został ostatecznie po-
prawiony na bazie manuskryptów antiquiores A, B, w mniejszym zakresie C. Wydawca 
tekstów Salwiana w SCh 220 Georges Lagarrigue zaznacza też, że korzystał z tekstu kry-
tycznego przygotowanego przez Michaele Pellegrino, który jednak nie został ostatecznie 
wydany, gdyż mons. M. Pellegrino wybrano na arcybiskupa (nominacja 18 września 1965, 
konsekracja biskupia 17 października 1965, ingres w Turynie: 21 listopada 1965) i kardyna-
ła Turynu (26 czerwca 1967). Nie mogąc zatem sam kontunuować pracy badawczej, prze-
kazał zbieraną przez siebie dokumentacje właśnie G. Lagarrigue196.

Epistularum librum unum. Epistolarium Salwiana zawiera 9 listów. Listy I-VII zo-
stały po raz pierwszy opublikowane przez P. Pithou w 1580 r., jednak manuskrypt, z któ-
rego korzystał ten wydawca uległ podziałowi i częściowo zaginął. C. Halm, wydawca 

193 G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 57-63.
194 G. Vecchi, Studi Salvianei, I, 12-13.
195 G. Lagarrigue, Introduction, SCh 220, 44-58; G. Vecchi, Studi Salvianei, I, 12-28.
196 G. Lagarrigue, Introduction: „Mgr Michele Pellegrino avait mis en chantier, il y a une quinzaine d’an-

nées, une édition latine du De Gubernatione Dei. Son travail était très avancé quand divers événements en 
rendirent improbable la publication à brève échéance et, par la suite, les tâches pastorales de Mgr Pellegri-
no ne lui permirent plus de terminer cet ouvrage. Sans la moindre hésitation, il nous a spontanément com-
muniqué l’ensemble de sa documentation, pour en faire l’usage qui nous conviendrait. Notre texte latin lui 
doit de nombreuses leçons, mais surtout les notes qui accompagnent notre traduction utilisent le plus sou-
vent celles qu’il avait lui-même rédigées. Nous n’avons pas seulement été sensibles à l’intérêt scientifi que 
de cet apport; nous avons surtout apprécié la générosité et le désintéressement de Mgr Pellegrino. Nous te-
nons à lui exprimer notre gratitude très respectueuse”: SCh 220, 86-87.

812. Wybrani duszpasterze V wieku: św. Piotr Chryzolog i Salwian z Marsylii

Salwiana w MGH AA, rozpoznał jedną część wspomnianego manuskryptu w kodeksie 
Bernensis E 219 (Biblioteca Bomgarsiana, Bern), fol. 1-8, a inną w kodeksie Parisinus 
Colbertinus 3791 (znanym jako Parisinus lat. 2174), fol. 113-115, zawierającym tak-
że De Gubernatione Dei. Manuskrypt o oznaczeniu C w edycji Halma zawierał zatem 
dwa fragmenty innych kodeksów (Parisinus lat. 2174 i Bernensis E 219). Epistola VIII 
do Eucheriusza, bpa Lyonu, przetrwała do czasów obecnych w większej liczbie manu-
skryptów, gdyż została zaliczona do dzieł egzegetycznych Eucheriusza z Lyonu: Formu-
lae spiritalis Intellegentiae i Instructionum libri duo. Tekst listów 1-7 w edycji G. La-
garrigue (SCh 176) jest rewizją C po naniesieniu poprawek przez edytora SCh. Edycja 
wersji tekstu Epistola VIII zamieszczona przez G. Lagarrigue w SCh 176 jest reproduk-
cją lekcji tekstu włączonej przez F. Pauly’ego w CSEL 8, 216, po uwzględnieniu apa-
ratu krytycznego C. Halm’a i C. Wotke (CSEL 31, 1, Vienne 1894). Natomiast Epistola 
IX zachowała się jedynie w kodeksie Parisinus 2785 z X wieku jako zapowiedź trakta-
tu Ad Ecclesiam. Podstawą dla edycji Listu 8 zamieszonego przez G. Lagarrigu w SCh 
176, jest tekst łaciński opublikowany przez F. Pauly, CSEL 8197.

2.2.2.2. Edycje tekstu. Najwcześniejsze edycje tekstu Salwiana z Marsylii były poje-
dyncze. Pierwszą edycję krytyczną tekstu Ad Ecclesiam wydał Johannes Sichard w 1528 
roku198. Pierwszą edycję tekstu De Gubernatione Dei stanowiła wydana w 1530 r. w Ba-
zylei edycja Alexandra Brassicanusa199. Jej niedoskonałość wynikała z korzystania przez 
wydawcę głównie z manuskryptu W oraz pomieszania porządku stron w VII i VIII księdze. 
Kolejny wydawca De Gubernatione Dei Pietro Galesini w 1564 praktycznie skopiował 
wydanie Brassicanusa, jednak poprawił porządek cytowania w księdze VII i VIII200. 

Natomiast pierwszą kompletną edycję dzieł Salwiana wydał w Paryżu w 1580 r. Pierre 
Pithou201. Wydawcą kolejnej całościowej edycji był w roku 1611 w Altdorf Konrad Ritter-
shausen202. Następną znaczącą edycję całościową opracował i wydał w Paryżu w 1663 r. Étien-
ne Baluze203. Jacques-Paul Migne w Patrologia Latina 53 (Paris 1865) praktycznie przedru-

197 G. Vecchi, Studi Salvianei, I, 90-91; G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 21-28.
198 Timothei episcopi ad Ecclesiam catholicam toto orbe diffusam et Saluiani episcopi Massiliensis in li-

brum Thimothei ad Salonium praefatio; in «Antidoto contra diuersas haereses Io. Sichardi», 181-202, Sumpt. 
Henric Petri, Basileae 15281 (editio princeps); 15562.

199 J. A. Brassicanus, D. Saluiani… de Vero iudicio et prouidentia Dei, ad S. Salonium… libri VIII, cura 
J. A. Brassicani et cum primis utilibus scholiis illustrati. Anticimenon libri III, in quibus quaestiones Veteris 
ac Noui Testamenti, de locis in speciem pugnantibus, incerto auctore., J. Froben ed., Bâle 15301; 15942 (cum 
Ad Ecclesiam, Epistolae et index), 16273.

200 P. Galesini, Saluiani… de Vero iudicio et prouidentia Dei libri VIII. Maximi… Homiliae… de Poeni-
tentia et confessione. Sulpicii Seueri Sacrae hisloriae libri duo. Dorothei… de Prophetis et discipulis Domi-
ni. Haymonis… Sacrae historiae epitome, adiunctis in tres posteriores Pétri Galesini notationibus…, P. Ma-
nuce ed., Rome 1564.

201 P. Pithou, Saluiani… De Gubernatione Dei… libri VIII… Ejusdem epistolarum lib. I… Timothei nomine 
ad Ecclesiam catholicam lib. IV., Paris. S. Nivelle 1580; H. de Marnef ed., Paris 15942, 16083, 16174, 16455.

202 C. Rittershausen, Presbyterorum Salviani Massiliensis Opera; cum libro Conradi Rittershusii ac no-
tis integris Johannis Weitzii Tobiae Adami… et Vincentii lirinensis commonitorium, Sumpt. Altorf, G. Agri-
cola, 16111 (index I: De Gub., Epistulae I-VIII., index II: Epistula IX, Ad Eccl.); Bremae 16882 (liber com-
mentarius, index).

203 É. Baluze, Sanctorum presbyterorum Saluani Massiliensis et Vincentii Lirinensis Opera. Paris, F. Mu-
guet, 1663 (notes); Paris 16692 (index, notes); Paris 16843 (index, notes).
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kował 3. wydanie edycji É. Baluze (Paris 16843)204. Współczesnymi krytycznymi edycjami 
tekstów Salwiana są omawiane już edycje: C. Halma205, F. Pauly’ego206, G. Lagarrigue207.

2.2.2.3. Tłumaczenia. Istnieją następujące tłumaczenia (częściowe i całościowe) dzieł 
Salwiana na języki nowożytne: cztery przekłady francuskie – Bonnet208, P. de Mareuil209, 
J. F. Grégoire i F. Z. Collombet210 oraz współczesny G. Lagarrigue211; jedno niemieckie – 
A. Mayer212; dwa angielskie – E. M. Sanford213; J. F. O’Sullivan214; dwa włoskie – E. Ma-
rotta215, S. Cola216 oraz w języku polskim częściowe tłumaczenie tekstów w przekładzie 
D. Turkowskiej217 i innych. 

2.2.2.4. Wartość historyczna dzieł Salwiana. Ocena wartości historycznej spuści-
zny Salwiana z Marsylii stanowi dla współczesnych badaczy kwestię dyskusyjną. Pod-
kreśla się natomiast fakt, że zamiarem autora Ad Ecclesiam i De Gubernatione Dei nie 
było stworzenie dzieł historycznych czy kronikarskich podlegających ówczesnym kry-
teriom obiektywności naukowej218.

Jego twórczość nie zawiera szczegółowych opisów wydarzeń historycznych, rozgrywa-
jących się w Imperium Romanum pars Occidentis w pierwszej połowie V wieku, brak tu 
także charakterystyki ludów barbarzyńskich. Salwian tworzył za to traktaty moralne i teolo-
giczne, w których, pod kątem duszpasterskim, zawarł również pewną refl eksję socjologicz-
ną i historyczną. Z perspektywy ascety i prezbitera przedstawił ascetyczną i duszpasterską 

204 Salviani Massiliensis presbyteri, (S. Patricii, Hibernorum apostoli, Arnobii Junioris, Mamerti Claudia-
ni) opera omnia. Accurante et denuo recognoscente J. P. Migne, PL 53, Parisiis 1865, coll. 26-158.

205 C. Halm, Saluiani presbyteri massiliensis libri qui supersunt: MGH Auctores antiquissimi, t. 1, 1 (in-
dex scriptorum, index nominum et rerum, index uerborum et locutionum), Weidmann Verl., Berlin 18771, 
München 19912.

206 F. Pauly, Salviani presbyteri massiliensis opera omnia, CSEL 8, Vindobonae 1883 (index scriptorum, 
index nominum et rerum, index uerborum et locutionum), G. Gerold Verl., Vienne 1883.

207 G. Lagarrigue, Salvien de Marseille, Oeuvres. t. I. Les lettres. Les Livres de Timothée a l’Église. Intro-
duction, texte critique, traduction et notes, SCh 176, Paris 1971; G. Lagarrigue, Salvien de Marseille, Oeu-
vres. t. II. Du Gouvernement de Dieu. Introduction, texte critique, traduction et notes, Paris 1975.

208 Bonnet, Nouvelle traduction des Śuvres de Salvien et du Traité de Vincent de Lêrins contre les héré-
sies par le P. B***, G. Valleyre, Paris 1700.

209 P. de Mareuil, Les Śuvres de Salvien… contenant ses Lettres, et ses Traités sur l’Esprit d’intérêt, et sur la 
Providence, traduites en François par le R. P. *** de la Compagnie de Jésus, J.-B. Delespine, Paris 1734.

210 J. F. Grégoire i F. Z. Collombet, Śuvres de Salvien, 2 vol., Lyon 1833.
211 G. Lagarrigue, Salvien de Marseille, Oeuvres. t. I. Les lettres. Les Livres de Timothée a l’Église. Intro-

duction, texte critique, traduction et notes, SCh 176, Paris 1971; G. Lagarrigue, Salvien de Marseille, Oeu-
vres. t. II. Du Gouvernement de Dieu. Introduction, texte critique, traduction et notes, Paris 1975.

212 A. Mayer, Des Presbyters Salvianus von Massilia erhaltene Schriften, Bibliothek der Kirchenvater 3, 
Munich 1935; Des Timotheus vier Bücher an die Kirche: der Brief an den Bischof Salonius. Deutsche Über-
setzung von Anton Mayer, bearbeitet von Norbert Brox, Schriften der Kirchenväter, München 1983.

213 E. M. Sanford, On the Government of God, Columbia Record of Civilization, New York 1930.
214 J. F. O’Sullivan, The writings of Salvian the Presbyter, ser. The Fathers of the Church: a new trans-

lation. Cont. The governance of God; Letters; The four books of Timothy to the Church, vol. 3, Washington 
(19471), reprint 1962.

215 E. Marotta, Salviano di Marsiglia. Contro l’avarizia. Traduzione, introduzione e note: Collana di te-
sti patristci 10, Roma (19771), 19972.

216 S. Cola, Salviano di Marsiglia. Il Governo di Dio. Traduzione, introduzione e note: Collana di testi 
patristci 114, Roma 1994.

217 D. Turkowska, Salvianus, O Opatrzności Bożej, Wstęp M. Żywczyński, PAX 8, Warszawa 1953 (De 
Gubernatione Dei III, IV, V).

218 H. R. Drobner, Patrologia, 624.
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wizję i ocenę zachowań społeczności V wieku. Jego utwory, szczególnie De Gubernatione 
Dei, zawierają oceny moralne dokonane w duchu ascetycznym oraz duszpasterskie opisy 
zgodności, a może raczej niezgodności życia chrześcijańskiego z wymogami Biblii. Bra-
kuje natomiast dat, imion własnych i nazw geografi cznych ze względu na to, że nie były 
one tak ważne z ascetycznego i duszpasterskiego punktu widzenia ich autora.

Jako świątobliwego pasterza i kapłana postrzegali go pierwsi jego kronikarze, Hila-
ry z Arles219, Eucheriusz z Lyonu220 i Gennadiusz z Marsylii221. Podobnie także później-
si mnisi powoływali się na Salwiana jako na duszpasterza: św. Cezary z Arles (zm. 542), 
od 490 r. mnich z Lerynu, nawiązywał w swoich homiliach do Ad Ecclesiam222, a bene-
dyktyn z IX w. św. Adon z Vienne podzielający opinię Gennadiusza postrzegał Salwiana 
jako wykształconego kapłana223.

W epoce nowożytnej pierwszy wydawca De Gubernatione Dei I. A. Brassicanus okre-
ślił Salwiana (zresztą błędnie) jako biskupa Marsylii, który jako pasterz i mąż świąto-
bliwy nawołuje lud chrześcijański do życia czystego i nieskażonego, krytykując ów-
czesnych Rzymian224. C. Baronius nazwał Salwiana nowym Jeremiaszem, który w V w. 
wylewał łzy nad upadkiem sobie współczesnych225. C. Heyne stwierdzał, że oceny Sal-
wiana są przesadzone i wynikają z jego kaznodziejskiego stylu, gdyż wydarzenia histo-
ryczne (klęski wojenne Rzymu), interpretował on jako karę Boga za brak miłosierdzia 
Rzymian226. Natomiast J.-J. Ampère odbierał autora z Marsylii jako duszpasterza, nie-
stroniącego w swoich opisach od ironii i sarkazmu, który ekspresyjne środki przekazu 
stosował w celu napiętnowania korupcji i innych wad Rzymian227. Natomiast zdaniem 
Grégori oceny Salwiana dotyczące ucisku społecznego i wyzysku biednych przez admi-
nistrację późnorzymską były słuszne z historycznego punktu widzenia228. L. de Tillemont 
postrzegał Salwiana jako teologa chrześcijańskiego i moralistę napominającego sobie 
współczesnych z dobroci serca229. W. Zschimmer widział w Salwianie skrajnego ascetę, 
który w głoszonych opiniach stawał się często fanatykiem popełniającym błędy, ale za-
wsze mającym przekonanie, że postępuje słuszną drogą230.

219 Hilary z Arles, Sermo de Vita sancti Honorati: „in Christo beatissimus uir Saluianus presbyter”: SCh 
235, 124.

220 Eucheriusz z Lyonu, Instructionum ad Salonium libri duo: „sanctis uiris Saluiano atque Vincentio”: 
CSEL 31, 66.

221 Gennadiusz z Marsylii, De viris illustribus: „Saluianus, apud Massiliam presbyter”: TU 14/1, 84.
222 Cezary z Arles, Homilia 27, 2: SCh 243, M.-J. Delage (red.), Césaire d’Arles. Sermons au peuple, t. 2, 

Paris 1978, 96; Tenże, Homilia 31, 4: SCh 243, 148.
223 Adon z Vienne, Chronicon: „Salvianus presbyter apud Massiliam humana et divina litteratura instruc-

tus, inter alia quae scripsit, ad Claudianum presbyterum Viennensem, librum unum expositionis extremae 
partis in Ecclesiam”: PL 123, 104.

224 I. A. Brassicanus, Saluiani Massiliensis episcopi […], Praefatio, 5-6.
225 C. Baronius, Annales ecclesiastici (395-440), t. 5, Colonia 1594, 282.
226 C. Heyne, Censura ingenii et doctrinae Saluianii Massiliensis, librique de gubernatione die, post si-

miles Augustinii in volumine de ciuitate dei, Orosiique in historiarum libris conatus, scripti, Opuscula aca-
demica 1812, 119-142.

227 J.-J. Ampère, Historie littéraire de la France avant le douzième siècle, t. 2, Paris 1839, 178-191.
228 Grégori, Examen critique des oeuvres de Salvian que Bossuet appelle l’éloquent prêtre de Marseille 

et qui fut surnommé autrefois le Jérémie des Gaules, Congrès scientifi que de France. Quatorzième session, 
tenue à Marseille, en Septembre 1846, t. 2, Marseille-Paris 1847, 174-175.

229 L. De Tillemont, Prêtre de l’Eglise de Marseille, [w:] D. Rivet (red.), Histoire littéraire de la Fran-
ce. Nouvelle édition. Vol 2, Paris 1865, 517-535.

230 W. Zschimmer, Salvianus, der Presbyter von Massilia und seine Schriften. Ein Beitrag zur Geschich-
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Spośród badaczy nowożytnych należy wymienić przede wszystkim G. Boissiera, któ-
ry określał Salwiana jako retora, który czasami przesadzał w ocenie faktów, ascetę o ten-
dencjach rygorystycznych. Ostatecznie jednak przyznawał, że diagnoza pisarza z Marsylii 
dotycząca upadku Imperium Romanum na Zachodzie była historycznie trafna231. Nato-
miast A. Haemmerle przyznawał Salwianowi słuszność w jego opiniach na temat upadku 
ekonomicznego cesarstwa, rozprzężenia administracji rzymskiej, a także wyzysku eko-
nomicznego warstw biedniejszych przez skorumpowanych urzędników (curiales) oraz 
właścicieli ziemskich232. A. Schaeffer widział w Salwianie przede wszystkim ascetę, któ-
ry jako nawrócony na chrześcijaństwo pogański prawnik wzywał Kościół w swoich dzie-
łach do reformy moralnej i ascetycznej i adekwatnie oceniał zbliżający się upadek cesar-
stwa233. Według P. Courcelle’a – Salwian to mnich i retor, panegirysta barbarzyńców234.

Dla M. Pellegrino autor z Marsylii to przede wszystkim nawrócony na chrześcijaństwo 
prawnik, który stawszy się dodatkowo ascetą jawi się w swoich pismach jako apologeta 
chrześcijański i moralista235. Z punktu widzenia ascety dokonuje oceny świata zewnętrznego 
i wygłasza sądy moralne dotyczące cywilizacji rzymskiej236. Dlatego nie są one w tej mierze 
obiektywne przedmiotowo, bo wpływa na nie właśnie perspektywa przepowiadania, pole-
miki i głoszenia moralności237. G. Bardy doceniał trafność wypowiedzi Salwiana – kapłana 
dotyczących upadku Imperium na Zachodzie238. É. Griffe postrzegał Salwiana jako chrześ-
cijańskiego retora239. W. H. C. Frend widział w Salwianie ostatniego historyka upadającego 
cesarstwa, który dostrzegając powszechny upadek polityczny, korupcję i niemoralność, daje 
ostatecznie pesymistyczną wizję ostatniego wieku Imperium Romanum na Zachodzie240.

Dla G. Lagarrigue’a Salwian z Marsylii jest w Ad Ecclesiam przede wszystkim morali-
stą, stosującym reguły retoryki w celu zaapelowania do chrześcijan o dokonanie przemia-
ny religijnej. Tkwi przy tym mocno w rygoryzmie ascetycznym, dlatego jego eklezjologia 
jest z jednej strony radykalna, ale z drugiej konkretna241. Natomiast w De Gubernatione 
Dei jest rygorystą moralnym, dostrzega upadek otaczającego go świata rzymskiego i oce-
nia go pesymistycznie242. Jego sądy są zatem opiniami teologa i moralisty, który w tej op-
tyce postrzega Kościół, Imperium i barbarzyńców243. K. Baus i E. Ewig stwierdzali, że 
oceny Salwiana dotyczące upadku Imperium Romanum były trafne244. Dla R. Kamienni-

te der christlich-lateinisch Literaturen des 5. Jahrhunderts, Halle 1875, 80.
231 G. Boissier, La fi n du paganisme. Étude sur les dernières luttes religieuses en Occident au quatrième 

siècle, t. 2, Paris 19096, 412-423.
232 A. Haemmerle, Studien zu Salvian, Priester von Massilia, vol. I, Landshut 1892/1893; vol. II. Neu-

burg a. d. D. 1896/1897, 6. 15; vol. III, Neuburg a. d. D., 1898/1899, 23. 43. 50.
233 A. Schaefer, Römer und Germanen bei Salvian, 9-88.
234 P. Courcelle, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, 146-155.
235 M. Pellegrino, Salviano di Marsiglia, 17-39. 79-94.
236 Tamże, 165-178.
237 Tamże, 217-228.
238 G. Bardy, L’Église et les derniers Romains, Paris 19488, 124.
239 É. Griffe, La Gaule chrétienne, II, 43.
240 W. H. C. Frend, The Roman Empire in Eastern and Western Historiography, „Proceedings of the Cam-

bridge Philological Society” 194 (1968) ns. 14, 31-32.
241 G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 20-43.
242 G. Lagarrigue, Introduction, SCh 220, 18-38.
243 Tamże, 39-86.
244 K. Baus, E. Ewig, Die Reichskirche nach Konstantin dem Grossen, t. 1/1, Freiburg-Basel-Wien 1973, 
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ka jest on nie tyle pisarzem historycznym, co kaznodzieją, reprezentującym leryński typ 
ascezy, w świetle której ocenia on moralnie i religijnie otaczający go świat. Retoryka jest 
dla Salwiana środkiem, a nie celem. Natomiast jego wizja barbarzyńców nie jest wyidea-
lizowana, lecz odpowiada podstawowej tezie o rządach Opatrzności: skoro nie pomogły 
napomnienia i przestrogi, Bóg postanowił zniszczyć rzymski świat narzędziem, jakie sta-
nowili barbarzyńcy245. Dla J. Badewiena Salwian jest pisarzem przenoszącym ideę wol-
nej woli na historię dziejów ludzkości, dlatego krytykuje on swój czas historyczny pod 
kątem rygoryzmu ascetycznego i wierności (niewierności) ideałom ewangelicznym246.

N. Brox widzi w Salwianie człowieka Kościoła, kapłana przepowiadającego Ewangelię, 
ascetę-rygorystę i krytyka niesprawiedliwości społecznych, który pesymistycznie ocenia 
sytuację Kościoła w imperium zachodnim w V wieku247. A. Baumgartner sądzi, że Salwian 
w swoich sądach prezentował stanowisko chrześcijańskiego retora248. Dla J. M. Blàzqueza 
dzieła Salwiana stanowią wiarygodne źródło informacji na temat problemów i przemian 
społeczno-gospodarczych upadającego imperium zachodniego; ich autor jawi się w nich 
jako moralista i przesadny w swej wizji retor249. Według J. Blänsdorfa, w dziełach Salwia-
na wiarygodne historycznie są jedynie wiadomości dotyczące wydarzeń w Galii, natomiast 
retoryczną i kaznodziejską przesadą charakteryzują się jego opisy wydarzeń w północnej 
Afryce250. Z. Wojtowicz postrzega Salwiana raczej jako polityka i moralistę niż jako obiek-
tywnego w swej krytyce historyka251. F. P. Rizzo widzi w Salwianie zideologizowanego hi-
storyka, który z perspektywy teologicznej, moralnej, ascetycznej i retorycznej ocenia wy-
darzenia swego czasu jako przedstawiciel fi logermanizmu, ale także przewiduje powstanie 
nowej społeczności chrześcijańskiej, złożonej z Germanów i Rzymian252.

J. A. Pacheco, podsumowując rozmaite wypowiedzi historyków dotyczące wartości 
historycznej dzieł Salwiana, podzielił je na dwie grupy: oceny negatywne i pozytywne, 
czasami wypowiadane przez tych samych historyków i patrologów. Grupę poglądów ne-
gatywnych z kolei zaszeregował do pięciu zasadniczych podgrup: 1. Salwian przesadza 
w ocenie wydarzeń (G. Boissier, A. Mayer, M. Pellegrino, P. Courcelle, J. M. Blàzquez, 
Z. Wójtowicz); 2. jest czasami jednostronny w swoich opiniach na temat biednych i bar-
barzyńców (G. Boissier, A. Haemmerle, R. Kamienik, G. Lagarrigue); 3. używa określe-

245 R. Kamienik, Retoryka a zagadnienie prawdy historycznej w pismach Salwiana z Marsylii, „Antiqui-
tas” 4 (1974), 99-131, Acta Universitatis Wratislaviensis, 205.

246 J. Badewien, Zum Verhältnis von Geschichtstheorie und Theologie bei Salvian von Marseille, TU 128 
(1984) / (StPatr 15), 263-267.

247 N. Brox, Des Presbyters Salvianus von Massilia erhaltene Schriften, München 1983, 5-6; 135-161; N. 
Brox, Evangelium und Gesellschaft nach Salvian von Marseille (5 Jh.), [w:] H. Petri (red.), Glaubensvermit-
tlung im Umbruch. Festschrift für Bischof Manfred Müller, Regensburg 1996, 85-108.

248 A. Baumgartner, Die lateinische und griechische Literatur der christlichen Völker, t. 4, Freiburg 
19902, 228.

249 J. M. Blàzquez, La crisis del Bajo Imperio en Occidente en la obra de Salviano de Marsella. Proble-
mas económicos y sociales, „Gerión” 3 (1985), 157-182; Tenże, La sociedad del Bajo Imperio en la obra de 
Salviano de Marsella, Madrid 1990, 66-67.

250 J. Blänsdorf, Salvian über Gallien und Karthago. Zu Realismus und Rhetorik in der spätantiken Lite-
ratur, H. R. Drobner, C. Kock (red.), Studien zu Gregor von Nyssa und der christlichen Spätantike, Leiden-
New York-Kopenhagen-Köln 1990, 311-332.

251 Z. Wójtowicz, Obraz duchowieństwa w pismach Salwiana z Marsylii († 480), „Vox Patrum” 13-15 
(1993-1995), 161-172.

252 F. P. Rizzo, Il ‘De Gubernatione Dei’ di Salviano nel quadro della problematica di fi ne impero, „Qua-
derni Catanesi” (1992-1993), 71-108.
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nia ‘barbarzyńcy’ w celach retorycznych dla podkreślenia wad Rzymian (J.-J. Ampère, 
J. Badewien); 4. stosuje uproszczenia i niedozwolone uogólnienia (G. Lagarrigue); 5. fał-
szuje fakty historyczne dla uzyskania pozornego realizmu retoryki (J. Blänsdorf)253. 

Negatywna recepcja Salwiana jako historyka była uzasadniana opinią, że był on: 1. re-
torem (C. Heyne, A. Baumgartner, M. Pellegrino, É. Griffe); oraz 2. pesymistą (M. Pel-
legrino); 3. ascetą (M. Pellegrino); 4. religijnym fanatykiem, którego błędne oceny były 
jednak dokonywane w dobrej wierze (W. Zschimmer, G. Lagarrigue); 5. odznaczał się 
naturalną gwałtownością (G. Boissier); 6. gwałtownie poszukiwał prawdy posługując się 
bezkompromisową logiką (G. Lagarrigue)254.

W grupie poglądów pozytywnych, uznających wartość historyczną dzieł Salwiana, 
wyróżnia się natomiast osiem podgrup sądów, których autorzy stwierdzają, że owe dzieła 
są wiarygodnym źródłem informacji historycznych dotyczących: 1. aspektów socjalno-
ekonomicznych, religijnych i moralnych (M. Pellegrino); 2. ucisku społecznego (Grégo-
ri); 3. administracji rzymskiej (A. Haemmerle); 4. stosunków społecznych (R. Kamie-
nik); 5. płacenia podatków (J. M. Blázquez); 6. wyższych warstw społeczności rzymskiej 
w V wieku (J. M. Blázquez); 7. poglądy autora są oparte na faktach (F. P. Rizzo); 8. Sal-
wian podaje właściwą ocenę dotyczącą zachodniego imperium rzymskiego (G. Boissier, 
A. Schaeffer, G. Bardy, K. Baus i E. Ewig)255.

Generalnie postrzegano, że Salwian, jako prezbiter i leryński asceta niewątpliwie był 
w swoich opisach prorokiem zmian, które historia w kolejnych stu latach nieubłaganie 
potwierdziła, ponieważ na ruinach cesarstwa zachodniorzymskiego powstały państwa 
germańskie. Autor z Marsylii to także moralista, który trafnie dostrzegał zło i starał się 
wezwać do biblijnego ideału moralności. Głosił ideały ascetyczne, przez co stawał się 
czasem rygorystą. Był chrześcijańskim apologetą, retorem, wzywającym do nawrócenia 
i pokuty. Niewątpliwie oddziaływał jako pisarz na kolejne pokolenia, o czym świadczy 
rozważanie jego myśli także w 1500 lat po jego śmierci, choć trudno o jednoznaczną opi-
nię na temat jego działalności w tej dziedzinie.

2.2.2.5. Wartość literacka. W swoich pismach Salwian z Marsylii jawi się dzisiaj 
przede wszystkim jako kapłan, chrześcijański retor i pisarz ascetyczno-moralny. Powo-
łuje się na Cycerona, Wergiliusza, a z autorów chrześcijańskich na Tertuliana czy pośred-
nio na Quodvultdeusa256. W Ad Ecclesiam vel Adversus avaritiam libri quattuor przypo-
mina, że wszyscy chrześcijanie zostali wezwani do świętości, dlatego powinni zwalczać 
wady, przede wszystkim chciwość. Jednym z podstawowych środków ascetycznych słu-
żących temu celowi jest jałmużna. W kolejnym traktacie, De Gubernatione Dei, Salwian 
rozważa kwestię Bożej opatrzności, kar i nagród Bożych w dziejach zbawienia, a zwłasz-
cza w V wieku. Jest pesymistą bo ma świadomość, że jego współcześni nie są, choć po-
winni być, cnotliwi, sprawiedliwi, ludzcy czy żyjący według zasad Ewangelii. Natomiast 
zbiór dziewięciu listów Epistolarium librum unum, pisanych do różnych osób (I – do mni-
chów w Lerynie; II – do bpa Eucheriusza; III – do bpa Agrycjusza; IV – do teściów; V 

253 J. A. Pacheco, Salviano de Marsella en el «De gubernatione Dei»: un christiano que justifi ca roma-
namente a Dios, San Salvador 2000, 192.

254 Tamże, 193.
255 Tamże, 193.
256 A. Hamman, Scrittori della Gallia. Salviano di Marsiglia, [w:] A. di Berardino (red.), Patrologia. Vol. 

III. Dal Concilio di Nicea (325) al Concilio di Calcedonia (451). I Padri latini, Casale Monferrato 1983, 
501-502.
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– do siostry Cattury; VI – do Limeniusza; VII – do Apra i Verrusa; VIII – do bpa Euche-
riusza; IX – do bpa Saloniusza), dotyczy bieżących spraw Salwiana, co stanowi też waż-
ny przyczynek do jego biografi i257.

Salwian nie korzystał z greckich tekstów czy greckiej wersji Biblii, stosował natomiast 
łacińskie przekłady Pisma Świętego258. Istotne jest, że nie używał jednej określonej wersji 
łacińskiego tłumaczenia Biblii, zazwyczaj były to różne przekłady, niekiedy – Afra, dosyć 
rozpowszechniona w tamtym czasie na Zachodzie, a głównie Wulgata259. Najczęściej cyto-
wał teksty biblijne z pamięci, nierzadko zmieniając porządek słów tekstów objawionych, 
umieszczając własny komentarz wewnątrz cytatów, czy dodając własne słowa260.

Salwian w swojej argumentacji moralnej i duszpasterskiej posługiwał się zasadniczo 
teologią biblijną. Znamienny jest tutaj jego tekst z De Gubernatione Dei 3, 4-5, że dowo-
dzenie opierające się na Biblii samo w sobie jest wystarczające, więc jego autor nie po-
trzebuje jakichkolwiek świadków czy dodatkowych potwierdzeń, a jego własne rozwa-
żania wynikające z Pisma Świętego są przeznaczone wyłącznie dla chrześcijan261.

W pismach Salwiana występuje 381 bezpośrednich cytatów tekstów Biblii, z tym, że 
liczba ta jest oczywiście większa, jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie Salwianowe alu-
zje czy reminiscencje biblijne262. Salwian cytuje zatem następujące księgi biblijne: za ST: 
Rut, I i II Paralipomena (mamy pewne ‘zamieszanie’ w historycznym nazewnictwie tych 
ksiąg: hebr. Dibre Hajjamim, pol. ‘wydarzenia dni’, Wlg za LXX podaje jako Paralipo-
mena, czyli ‘rzeczy opuszczone’; obecnie nazwa tej księgi np. w BT, to Księgi Kronik), I 
i II Ezdrasza, Judyty, Ester, Pieśni nad Pieśniami, Joela, Amosa, Abdiasza, Nahuma, Ha-

257 G. Lagarrigue, Introduction, SCh 176, 15-44; Tenże, Introduction, SCh 220, 11-28; A. Hamman, Scrit-
tori della Gallia. Salviano di Marsiglia, 502-505; H. R. Drobner, Patrologia, 620-624.

258 W. Zschimmer, Salvianus, der Presbyter von Massilia, 13; A. Schaefer, Römer und Germanen bei Sal-
vian, 11-13; A. Ebert, Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande, vol. I, Leipzig 
1874, 442; M. Pellegrino, Salviano di Marsiglia, 18.

259 B. Ullrich, De Salviani Scripture sacrae versionibus, Neustadt 1892, 9-28.
260 M. Pellegrino, Salviano di Marsiglia, 160-161.
261 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 4-5: „4. […] Zresztą nie ma jakiejkolwiek konieczności, 

aby udowodnić przez argumentację rozumową teyz, która znajduje swe potwierdzenie w samym fakcie, że to 
Bóg jest tym, który ją potwierdza. Kiedy czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg powiedział, że zawsze bez prze-
rwy ma pod swoją kontrolą całą ziemię, to uznajemy, że jest tak rzeczywiście, gdyż Bóg tak powiedział. Kiedy 
czytamy, że On panuje nad wszystkim, co stworzył, dowód na to, że on jest Władcą, mamy już w Jego włas-
nym świadectwie; a kiedy Pismo mówi, że Bóg rządzi wszechświatem poprzez swoje wyroki, to jest to dla nas 
ewidentne, gdyż On sam to gwarantuje. Wszystko inne bowiem, czyli to, co mówią ludzie, wymaga dowodów 
i świadków, natomiast słowo Boże jest gwarancją dla samego siebie, od momentu, od którego wszystko, co 
zostało wypowiedziane przez niezmienną prawdę, jest świadectwem niezmiennej Prawdy. 5. Nasz Bóg prag-
nął jednak, abyśmy doszli poprzez święte Pismo do poznania niektórych ukrytych prawd w głębi Jego duszy 
i Jego Ducha. Czyż bowiem prawdy zawarte w świętych Pismach nie są same z siebie, w jakiś sposób Du-
chem Bożym? Dlatego nie zamilczę o tym wszystkim, co Bóg postanowił podać do wiadomości i kazał ogło-
sić swoim wyznawcom. Jedno chciałbym wiedzieć przed rozpoczęciem argumentacji, mianowicie, czy mam 
się zwracać do chrześcijan, czy do pogan? Jeśli do chrześcijan, to nie ma wątpliwości, że przekonam ich do 
mojej tezy; jeśli natomiast do pogan, to zaniecham dowodzenia, nie ze względu na brak dowodów, lecz dlate-
go, że nie mam nadziei, że mój dyskurs pobudziłby ich do czegokolwiek. Jeżeli źle usposobiony słuchacz nie 
chce z założenia przyjąć jakiegokolwiek dowodu, to wysiłek jest próżny i bezowocny. Jednak zakładam, że 
nie ma człowieka, który nosząc imię chrześcijanina, nie chciałby uchodzić za chrześcijanina. Dlatego zwracam 
się do chrześcijanina. Także w przypadku, jeśli ktoś żyłby jeszcze jak niewierny bezbożnik i poganin, wystar-
czy mi, że to, co mówię, zostanie przyjęte przez kogoś, kto jest chrześcijaninem”: SCh 220, 188.

262 F. Pauly, Index Scriptorum, CSEL 8, 317-320; M. Pellegrino, Salviano do Marsiglia, 159.
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bakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Malachiasza, I i II Machabejską; z NT: List do Kolossan, 
2 List do Tesaloniczan, List do Filemona, 2 i 3 List Jana oraz List Judy263.

Jednak, jak zauważa B. Ullrich, indeks cytatów biblijnych obecnych w dziełach Sal-
wiana sporządzony przez F. Pauly w edycji CSEL nie jest kompletny, gdyż cytaty z Am 
7, 9 i Mi 2, 10 (De Gubernatione Dei, 6, 38) najprawdopodobniej nie pochodzą z tłuma-
czenia Wulgaty, ale z jakichś Veteres latinae korespondujących z tekstem LXX. Także 
cytat z Ecclesiasticus 15, 17-18 (Ad Ecclesiam 1, 7) nie jest podany z pamięci, ale z za-
stosowaniem formuły cytatu: ut scriptum est. Rzekomy fragment Ps 118, 61 (De Guber-
natione Dei 8, 8) to faktycznie fragment z Prz 5, 22; natomiast cytowany Prz 16, 9 – 20, 
24 (De Gubernatione Dei 7, 40), pochodzi w rzeczywistości z Jr 10, 23. Podobna pomył-
ka występuje w Ad Ecclesiam 4, 9: jest Ez 33, 12, a powinno być Ez 3, 20; w Ad Eccle-
siam 3, 39 należy dodać, że drugą częścią cytatu jest tekst pochodzący z 2 Kor 9, 6. Poza 
tym F. Pauly aż 9 razy popełnia klasyczny już błąd polegający na identyfi kowaniu księ-
gi jako Eklezjastesa (czyli: Koheleta), natomiast w rzeczywistości to tekst z Eklezjasty-
ka (czyli: Mądrość Syracha)264, z wyjątkiem Ad Ecclesiam 2, 43265.

Egzegeza biblijna Salwiana z Marsylii była literalna, inaczej niż w przypadku jego 
przyjaciół z Lerynu, np. Eucheriusza bpa Lyonu, czy Saloniusza bpa Genewy, którzy 
uprawiali egzegezę alegoryczną. Autor z Marsylii preferował analizę uwzględniającą 
znaczenie historyczne i dosłowne danego tekstu (por. Epistolae 1, 31-36; 2, 39-41, 51-
63; 3, 70-75; 4, 1; De Gubernatione Dei 1, 31-32; 35-39; 49-50; 2, 3-5; 27-28; 4, 8-9, 
36-38 etc.). Czasami wyjaśniał znaczenie poszczególnych terminów biblijnych. Akcep-
tował sens fi guratywny, kiedy był on ewidentny i współbrzmiał z językiem codziennym 
(np. De Gubernatione Dei 2, 27; 3, 39). Nie było jednak jego zwyczajem doszukiwać się 
sensu alegorycznego, zwykle zmierzał za to do odkrycia w tekście biblijnym znaczenia 
praktycznego i moralnego. Zależało mu na pokazaniu poprzez przykłady biblijne pozy-
tywnych wzorców moralnych przeznaczonych zarówno dla pojedynczych chrześcijan, 
jak i całej społeczności tamtego czasu. Niekiedy posuwał się do nadinterpretacji znacze-
nia tekstu, tak aby było ono zgodne z regułami dialektyki duszpasterskiej (por. De Gu-
bernatione Dei 1, 14; Ad Ecclesiam 2, 25-26). Czasami jego argumentacja biblijna była 
zbyt arbitralna (Ad Ecclesiam 1, 58; 2, 44), innym razem popełniał błędy w interpreta-
cji Pisma Świętego lub zniekształcał jego teksty (np. Ad Ecclesiam 4, 5-7: (tekst z Prz 1, 
20) zastosował wyrażenie: sapientia in exitu canitur; które w Wulgacie ma postać: sa-
pientia fortis praedicat; był to prawdopodobnie cytat z Afry)266. 

Ze względu na klasyczny styl łaciny Salwian był przyrównany do chrześcijańskiego 
Cycerona, jego sposób wysławiania był zwięzły, realistyczny, o charakterze sentencjonal-

263 F. Pauly, Index Scriptorum, CSEL 8, 317-320.
264 Tradycja łacińska, posługując się tą księgą w przygotowaniu katechumenów, nazwała ją już od św. 

Cypriana z Kartaginy „księgą kościelną” – łac. Liber ecclesiasticus. Dzisiejsza nazwa tej księgi to Mądrość 
Syracha (zwana dawniej także Eklezjastykiem). Być może pewną rolę w łacińskim nazewnictwie odegra-
ło tu podobieństwo z Liber Ecclesiastes czyli Księgą Koheleta (zwaną także Księgą Eklezjastesa lub Księ-
gą Kaznodziei Salomona). Rzeczywiście nomenklatura łacińska powodowała liczne nieporozumienia co do 
obu ksiąg, dlatego obecnie jest praktycznie nieużywana; por. B. M. Metzer, M. D. Coogan, Słownik wiedzy 
biblijnej, (oryg. ang. The Oxford Companion to the Bible), tłum. polskie: zbiorowe, konsultacja wydania pol-
skiego: ks. W. Chrostowski, Warszawa 19993, 144; 488-491; 505-507.

265 B. Ullrich, De Salviani Scripture sacrae versionibus, 9-28.
266 M. Pellegrino, Salviano do Marsiglia, 160-165; B. Ullrich, De Salviani Scripture sacrae versioni-

bus, 9-10.

892. Wybrani duszpasterze V wieku: św. Piotr Chryzolog i Salwian z Marsylii

nym, zaś okres zadaniowy przejrzysty, elegancki, mimo nierzadkiego popadania w afek-
tację równoważony poprzez stosowanie fi gur retorycznych. Były to przede wszystkim 
antytezy, aluzje, paradoks, klauzule, przysłowia, gry słowne. W samej kompozycji utwo-
ru czasami brakuje zwięzłości, styl staje się rozwlekły267.

Sądy wypowiadane przez Salwiana mają często charakter ogólnikowy, sporo w nich 
retorycznej przesady, co wynika z przyjętego przezeń umoralniającego stylu, a czasami 
z osobistego zaangażowania w poruszany temat. Założeniem autora nie był opis historycz-
ny. Zwracał on uwagę na zwycięstwo barbarzyńców, ale ten fakt nie napawał go radością. 
Zresztą przedmiotem jego obserwacji często były zjawiska, których nie akceptował, opisy-
wał je więc w swoich dziełach i – korzystając z wolności słowa – piętnował. Jako duszpa-
sterz konstatował rozgrywające się wydarzenia i miał przekonanie, że jest swoistym reto-
rem z grupy proroków. Snując swoją refl eksję nie był pod wpływem faktów historycznych, 
ale jako asceta odnosił wszystko do orędzia biblijnego. Ten rodzaj perswazji otwierał mu, 
zdaniem Adalberta Hammana, drogę ku rozwiązaniom „bogatym w możliwości”268.

2.3. Podsumowanie
Obaj autorzy, którzy są przedmiotem niniejszego opracowania, pochodzili z zachod-

niej części Imperium Romanum: Piotr Chryzolog z diecezji Italia Annonaria (prowincja 
Flaminia), a Salwian z istniejącej jeszcze wtedy Dioecesis Galliae (prowincja: Germa-
nia I (Germania II)), choć ten drugi większość swego życia spędził w południowej Galii, 
w Lerynie i Marsylii (prowincja Viennensis) w diecezji Septem Provinciarum. Przebywali 
zatem w niedużej odległości od siebie, obszarze zurbanizowanym i schrystianizowanym. 
Żyli i działali także w podobnym czasie: Piotr Chryzolog (ur. ok. 380 – zm. ok. 450), Sal-
wian z Marsylii (ur. ok. 390 – zm. po 470). Z racji swoich predyspozycji moralnych i in-
telektualnych byli postaciami znaczącymi dla sobie współczesnych, a poprzez pozosta-
wione piśmiennictwo wpływali także na potomnych. 

Obaj przeszli szkołę retoryki, obaj też prawdopodobnie byli prawnikami (Chryzolog 
w Rawennie, Salwian w Arles). Chryzolog ofi cjalnie nauczał jako biskup, Salwian pi-
sał traktaty jako kapłan. Będąc teologami odwoływali się przede wszystkim do Biblii, 
w wersji Veteres Latinae (Chryzolog korzystał głównie z Vetus Itala, Salwian czasami 
z Vetus Afra, czasami z Wulgaty). Chryzolog w egzegezie Pisma Świętego posługiwał się 
najczęściej alegorią, natomiast Salwian preferował egzegezę literalną i doszukiwał się 
w omawianych tekstach sensu moralnego. Język obu autorów obfi tował w środki prze-
kazu retorycznego, a styl charakteryzował się sentencjonalnością. 

Zasadnicze różnice między nimi wynikały z indywidualnej percepcji Biblii oraz cha-
rakteru przepowiadania. Piotr Chryzolog był biskupem, który pracę duszpasterską go-
dził skutecznie z dążeniem do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej – został z cza-

267 E. Wölffl in, Alliteration und Reim bei Salvianus, „Archiv für lateinische Lexikographie” 13 (1904), 41-
49; C. Brakman, Observationes grammaticae et criticae in Salvianum, Mnem 52 (1924), 113-185; L. Rochus, 
Les proverbes et les expressions proverbiales chez Salvien, [w:] Mélanges P. Thomas, Bruges 1930, 594-604; 
Tenże, La latinité de Salvian, [w:] Mémoires de l’Académie Royale de Belgique, Class. De Lettres, XIX, fasc. 2, 
Bruxelles 1934; O. Janssen, L’expressivité chez Salvien de Marseille, 1: Les adverbes, Nijmegen 1937; Tenże, 
«Vastare» et ses synonymes dans l’śuvre de Salvien de Marseille, [w:] L. J. Engels, H. W. F. M. Hoppenbrou-
wers, A. J. Vermeulen (red.), Mélanges offerts à Mlle. Christine Mohrmann, Utrecht 1963, 103-111.

268 A. Hamman, Scrittori della Gallia. Salviano di Marsiglia, 509.
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sem ogłoszony świętym oraz Doktorem Kościoła katolickiego. Salwian z Marsylii (jak 
również jego małżonka Palladia i córka Auspiciola) był najprawdopodobniej leryńskim 
konwersem, który przyjął z czasem święcenia prezbiteratu, a zmarł w poszanowaniu 
i opinii świątobliwości i uczoności.

Obaj autorzy byli zatem duszpasterzami, lecz Chryzolog jako biskup Rawenny nauczał 
w sposób ofi cjalny przede wszystkim poprzez głoszenie kazań. Salwian zaś, będąc kapłanem 
i ascetą, wzywał w swoich pismach do radykalizmu. Kazania i homilie Chryzologa, pełne 
godności, choć niepozbawione osobistych refl eksji były ofi cjalnym głosem Kościoła. Na-
tomiast traktaty i listy Salwiana nie stanowiły ofi cjalnego nauczania Kościoła, ale bardziej 
osobistą refl eksję kapłana i ascety, czasami bardzo radykalną, czasami przepełnioną pesymi-
zmem i zadumą nad postępowaniem bliźnich niezgodnym z przesłaniem ewangelicznym.

Część II 
Porównanie wybranych zagadnień duszpasterskich 
w ujęciu św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii
Opis sytuacji historycznej, w jakiej znajdował się Kościół zachodni w V wieku, wraz 

z przedstawieniem na tym tle biografi i dwóch wybranych duszpasterzy, św. Piotra Chry-
zologa i Salwiana z Marsylii, dał możliwość zrozumienia kontekstu społeczno-historycz-
nego, w jakim przyszło żyć i działać ludziom Kościoła tamtego okresu. Dramatyczne 
wydarzenia polityczne rozgrywające się w cesarstwie zachodniorzymskim nie sprzyjały 
dziełu ewangelizacji i szeroko pojętemu duszpasterstwu. W sytuacji kryzysu ekonomicz-
nego członkowie Kościoła byli poddawani ustawicznym próbom i konieczności doko-
nywania wyborów. Najazdy barbarzyńskie powiększały tylko kryzys instytucji politycz-
nych i militarnych zachodniej części cesarstwa rzymskiego.

Dzieło ewangelizacji w dobie przesilenia politycznego i moralnego V wieku wyma-
gało od ludzi Kościoła większej determinacji i zawierzenia Bogu. Kryzys instytucjonal-
ny i społeczny V wieku na Zachodzie nie był tutaj bynajmniej sytuacją nadzwyczajną, 
choćby w świetle biblijnej zasady o przemijaniu postaci tego świata (1 Kor 7, 31). Roz-
wiązania duszpasterskie przyjęte zarówno przez św. Piotra Chryzologa, jak i Salwiana 
z Marsylii były kolejnymi próbami dostosowania wymogów Ewangelii do świata Rzy-
mian oraz germańskich barbarzyńców. Próbą ewangelizacji na tyle intrygującą, że wartą 
analizy patrystycznej w XXI wieku. Niniejsza część pracy zmierza do porównania wy-
branych zagadnień duszpasterskich w ujęciu biskupa Rawenny i Salwiana z Marsylii.

3. Obraz społeczności rzymskiej V wieku 
w aspekcie duszpasterskim
Wydarzenia historyczne i społeczno-gospodarcze rozgrywające się w zachodniej czę-

ści cesarstwa rzymskiego w V wieku miały ewidentne odzwierciedlenie w pismach ka-
tolickich duszpasterzy epoki, jakimi byli św. Piotr Chryzolog i Salwian z Marsylii. Sam 
Kościół, będąc wspólnotą wiernych, jeszcze w V wieku funkcjonował w ramach innej 
struktury polityczno-administracyjnej – upadającego wówczas Imperium Romanum pars 
Occidentis1. Stosunki społeczne nie stanowiły i nie stanowią nigdy o istotowości Koś-

1 L. Cracco Ruggini, I cristiani e le istituzioni politiche di Roma nel Tardo Impero, [w:] E. Dal Covolo, 
R. Uglione (red.), Cristianesimo e istituzioni politiche. Da Costantino a Giustiniano, Roma 1997, BSR 134, 
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cioła, lecz wydatnie wpływały i wpływają na jego układ organizacyjny i zachowanie po-
szczególnych ludzi Kościoła w różnorodnych sytuacjach2.

Kiedy współczesna eklezjologia mówi o Kościele jako o misterium communionis, wycho-
dzi od wspólnoty ludzkiej, potem kieruje się ku wspólnocie religijnej, a następnie ku wspól-
nocie chrześcijańskiej, a dopiero na końcu zmierza do wspólnoty eklezjalnej, która i tak jest 
eschatologicznym „już” i „jeszcze nie” wiecznej communio sanctorum3. Jednak wzajemne 
oddziaływania na poziomie strukturalnym ma miejsce nie od dzisiaj, ale dokonywało się od 
początków istnienia Kościoła pojmowanego zarówno jako wspólnota wiernych (communio) 
oraz jako społeczność wiernych (societas), a zatem funkcjonowało także w V wieku po Chr. 
Społeczność rzymska wpływała na społeczność wiernych (societas), która stanowiła Koś-
ciół w rozumieniu teologicznym, pojmowany jako communio4. Poniższy rozdział zawiera 
opis dostrzeganych przez Chryzologa i Salwiana różnic społecznych, będących w ich oce-
nie źródłem zła moralnego, a także wskazanie na negatywne skutki kontrastów dzielących 
samych chrześcijan zarówno pod względem politycznym, jak i społecznym.

3.1. Różnice społeczne postrzegane jako zło
Obaj autorzy obserwowali i oceniali jako zaangażowani chrześcijanie społeczność 

V wie ku, w której przyszło im żyć. Piotr Chryzolog, wychodząc z opisu społeczności swe-
go czasu, oceniał niemoralność licznych struktur społecznych (szczególnie potępiał insty-
tucję niewolnictwa), a następnie przechodził od ocen moralnych do ogólnych ocen teolo-
gicznych. Biskup Rawenny zachęcał chrześcijan do trwania w objawionej wierze i ufności 
obietnicom Boga, że ostatecznie w niebie będą nagrodzeni tylko sprawiedliwi i miłosierni. 
Natomiast Salwian z Marsylii po wstępnych opisach społeczności cesarstwa zachodnio-
rzymskiego zatrzymywał się wyłącznie na ocenie moralnej. Stwierdzał zasadniczy upadek 
instytucji państwowych oraz niemoralność wyższych klas społeczeństwa, a przechodząc 
do szczegółowych ocen moralnych głosił tezę, że wady i grzechy chrześcijan przyczyniły 
się pośrednio do osłabienia zarówno państwa rzymskiego, jak i struktur Kościoła. 

27-44, po przeprowadzeniu analizy sytuacji historycznej Kościoła od IV do VII wieku stwierdza, że „chrześ-
cijaństwo podbiło zatem i Rzym i «świat», ale zarazem «świat» i Rzym podbiły chrześcijan, zmieniając ich 
postawy etyczne tak, że dążyli do zaspokajania bardzo przyziemnych potrzeb (odnośnie do homilii św. Grze-
gorza Wielkiego, Homiliae in Hiezechihelem 2, 6, 22-24: OGM III/2, M. Adriaen, V. Recchia, E. Gandol-
fo (red.), Roma 1993, 170-174, papieża prawdopodobnie pochodzącego ze starożytnego rodu senatorskiego 
gens Anicii: potępiał on tych, którzy byli tradycyjnymi narzędziami potępienia szlachty (senat) i uznawał 
w terminach apokaliptycznych nieuchronne osłabienie tych ostatnich. Przekształcił jednak własną lamenta-
cję w sublimację samego senatu rzymskiego jako niebiańskiej kurii, przeznaczonej – jak cały Kościół i jego 
nowy «lud» – do przetrwania świata, który leżał już w gruzach”, 44. Por. św. Grzegorz Wielki, Moralia in 
Iob 4, 59: OGM I/1, M. Adriaen, V. Recchia, C. Dagens, E. Gandolfo (red.), Roma 1992, 364. 366.

2 E. dal Covolo, Chiesa, società, politica. Aree di laicità nel cristianesimo delle origini, Roma 1994.
3 Por. A. A. Napiórkowski, Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia, Kra-

ków 2006.
4 Szerzej na temat całościowego wyrażenia tajemnicy Kościoła pojmowanego w aspekcie społeczności (so-

cietas) i wspólnoty (communio) w okresie patrystycznym zob. E. Staniek, Kościół – wspólnota czy społeczność. 
Zarys eklezjologii pierwszych trzech wieków, „Vox Patrum” 6 (1986), z. 10, 203-218; J. Pałucki, Zadania Koś-
cioła w wychowaniu do życia publicznego. Studium patrystyczno-pastoralne, [w:] S. Tylus, J. Walkusz (red.), 
Kościół i historia. Drogi i wzajemne powiązania. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, 
Lublin 2001, 233-245; N. Widok, Charakterystyczne cechy patrystycznej eklezjologii «communio», [w:] A. Cza-
ja, M. Marczewski (red.), «Communio» w chrześcijańskiej refl eksji o Kościele, Lublin 2004, 77-107.
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3.1.1. Ujęcie Piotra Chryzologa
Wołanie o nawrócenie człowieka i sama ewangelizacja zawsze dokonują się w spo-

łeczności ludzi dobrych i złych. Społeczność Kościoła powinna być zatem otwarta na 
każdego człowieka. Chryzolog stwierdzał, że różnice i niepokoje społeczne wiązały się 
ściśle z połowicznością nawróceń samych chrześcijan. Zachęcał do ziemskiego życia 
w sprawiedliwości i miłosierdziu i wzywał do przemiany wewnętrznej, która wyelimi-
nuje grzech i jego konsekwencje, czyli niesprawiedliwe układy międzyludzkie. W tym 
kontekście postrzegał rzymską instytucję niewolnictwa jako grzeszną, konstatował ni-
kłość realnego prawa niewolnika w dochodzeniu swych praw. 

3.1.1.1. Ogólna ocena społeczności. Jednym z podstawowych problemów społecz-
nych krytykowanych przez chrześcijańskich pisarzy jako zło i wpływającym pośrednio 
na wybory życiowe chrześcijan były skłaniające do niemoralnych postaw struktury spo-
łeczne, w jakich przyszło żyć chrześcijanom V wieku. Piotr Chryzolog poruszał tę te-
matykę w swoich kazaniach5, które z reguły nie trwały dłużej niż kwadrans, co było 
uzasadnione pastoralnie, lecz ograniczało możliwość szerszego ujęcia tematyki6. W ka-
zaniach tych biskup Rawenny stwierdzał, że różnice i niepokoje społeczne wiązały się 
ściśle z połowicznością nawróceń samych chrześcijan7. 

5 Św. Piotr Chryzolog komentował przede wszystkim fragmenty biblijne i używał klasycznych reguł re-
toryki, opierając się w dużej mierze na schemacie explanatio – ennarratio. Chryzolog starał się najpierw wy-
jaśnić sens literalny, a następnie przechodził do sensu alegorycznego i klasycznej aplikacji duszpasterskiej 
dla wiernych. Zob. J. H. Baxter, The homilies of saint Peter Chrysologus, „The Journal of Theological Stud-
ies” 22 (1921), 250-258; A. Olivar, Preparatión e improvisación en la predicación patristica, [w:] Kyriakon. 
Festschrift J. Quasten II, Münster 1970, 736-767; A. Olivar, Quelques remarques historiques sur la predica-
tion comme action liturgique dans l’Église ancienne, [w:] Mélanges liturgiques offerts au B. Botte, Louvain, 
Abbaye du Mont César 1972, 429-443; A. Olivar, La predication cristiana antigua, Barcelona 1991, 299-304; 
A. Olivar, Les exordes des sermons de saint Pierre Chrysologue, 88-105. Na temat klasycznej retoryki zobacz 
podstawowe opracowanie Heinricha Lausberga, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum. pol-
skie A. Gorzkowski, Bydgoszcz 20022; natomiast odnośnie do retoryki Ojców Kościoła i pisarzy wczesno-
chrześcijańskich zob. A. Quacquarelli, Retorica patristica e sue istituzioni interdisciplinari, Roma 1995.

6 Piotr Chryzolog zaświadcza o tym w Sermo 112, 9-13 – często odwołuje się tu do tematów poruszo-
nych już w następnych kazaniach, gdzie pogłębia wątki pasterskie zaznaczone poprzednio. Taki styl przepo-
wiadania Chryzologa świadczy o jego dobrej znajomości swoich słuchaczy, a także o zainteresowaniu i tro-
sce wobec swoich wiernych. Na temat czasu trwania oraz koncepcji idealnej homilii według Chryzologa zob. 
artykuł: A. Olivar, La duración de la predicación Antigua, „Liturgia” 3 (1966), 143-184.

7 Zagadnienie połowiczności nawróceń i formalistycznego traktowania religii było czymś typowym dla 
pogańskiej mentalności świata grecko-rzymskiego. G. Bardy, La conversione al cristianesimo nei primi seco-
li, ed. włoska, Milano 19944, 26-38 zauważał, że starożytne religie pogańskie nie oferowały żadnego elementu 
mogącego być jakimś odpowiednikiem chrześcijańskiej koncepcji wewnętrznego nawrócenia. W rzymskich 
religiach pogańskich ważne było skrupulatne wypełnianie rytów zewnętrznych, czasami zupełnie niezrozu-
miałe dla samych wykonujących je, podczas gdy myślenie i działanie poza świątynią pogańską odbywało się 
niezależnie od czynności rytualnych. Łacińskie znaczenie wiary pojmowanej jako ‘religio’ było wyprowadza-
ne przez Marka Tuliusza Cycero, O naturze bogów II, 71-72: „[71] […] non enim philosophi solum verum 
etiam maiores nostri superstitionem a religione separaverunt. [72] nam qui totos dies precabantur et immola-
bant, ut sibi sui liberi superstites essent, superstitiosi sunt appellati, quod nomen patuit postea latius; qui autem 
omnia quae ad cultum deorum pertinerent diligenter retractarent et tamquam relegerent, [i] sunt dicti religio-
si ex relegendo”: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/nd2.shtml z dnia 19.06.2007 (tłum. polskie: „Wszak 
nie tylko fi lozofowie, ale i przodkowie nasi odróżniali zabobon od religii. Tych mianowicie, którzy po całych 
dniach modlili się i składali ofi ary prosząc, by ich dzieci mogły ich przeżyć [sibi superstites essent], nazywa-
li zabobonnymi [superstitiosi], przy czym wyraz ten otrzymał później szersze znaczenie. Natomiast tym, któ-
rzy zawsze dokładnie przestrzegali i jak gdyby na nowo powtarzali [relegerent] wszystko, co dotyczy kul-
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W Kazaniu 47 komentującym przypowieść o ewangelicznej perle8, wykorzystał w para-
grafi e drugim wizję Sądu Ostatecznego, porównanego do sztuki odławiania ryb siecią (Mt 
13, 47-48). Sam połów co prawda gromadzi w jednym miejscu ryby złapane w sieć, ale do-
konujące się później oddzielenie dobrych od złych powoduje, że tylko te pierwsze zosta-
ją wybrane. Decyzja ostatecznego wyboru należy tu wyłącznie do samego Boga. W alego-
rycznej egzegezie9 wspomnianej przypowieści biskup Rawenny dawał do zrozumienia, że 
podobnie jest z wezwaniem do bycia chrześcijaninem, które jest skierowane jednocześnie 
do ludzi dobrych i złych, a czynnikiem sprawczym zbawienia jest zawsze Bóg10. Dlatego 
biskup Rawenny przyrównywał do morza doczesny świat „przepełniony wspaniałościami, 
dostojny dzięki wysokim godnościom, wzburzony za sprawą sekt, zmienny z powodu igno-
rancji, pełny hałasu wywodzącego się z kłótni, drżący z gniewu, groźny ze względu na po-
rażki, postrzegany jako powód zatonięć za przyczyną grzechów, pogrążony w marności”11. 

Ludzie żyjący na tym świecie nie są jednak skazani na wieczną przegraną, gdyż apo-
stołowie posłani przez Boga w świat jako rybacy ludzi mają ich przyprowadzić – zło-
wić dla Boga12. Narzędziami – sieciami pozwalającymi odbyć dobry połów są wskaza-

tu bogów, nadali miano ludzi religijnych [religiosi] właśnie od częstego spełniania obrządków religijnych”: 
M. T. Cicero, Pisma fi lozofi czne, t. I O naturze bogów, O wróżbiarstwie, O przeznaczeniu, tłum. polskie: W. 
Kornatowski, K. Leśniak (red.), Warszawa 1966, 114) od znaczenia terminu ‘relegare’ – czyli ‘ponownie coś 
przeczytać’ czy ‘odczytać coś’. Nieważne było więc postępowanie na zewnątrz, wobec drugich ludzi czy na-
wet samego Boga, ale najważniejszy był ryt formuły świątynnej właściwie wypowiedzianej. Podobnie było 
w mentalności greckiej, kiedy ‘wiedza Boża’, jak stwierdzał G. Bardy, stanowiła część specjalnej cnoty, tj. 
eusebeia, czyli cnoty miłosierdzia albo sprawiedliwości, która jednak w znaczeniu praktycznym dla religij-
nych Greków okresu pogańskiego polegała na oddaniu bogom tego co im należne (por. Platon, Eutyfron, 14 
E: „Sokratesie, mnie się zdaje, że pobożność i zbożność to będzie ta cząstka sprawiedliwości, która dotyczy 
służby około bogów. A to, co dotyczy obowiązków wobec ludzi, to będzie pozostała część sprawiedliwości”: 
tłum. polskie Wł. Witwicki, PWN, Warszawa 1988, 200-201; Platon, Polityk 290 D: „Tak jest. A znowu ple-
mię kapłanów. Tradycja mówi, że oni się znają na ludzkich darach ofi arnych i wiedzą, jak je składać bogom 
po myśli i jak się do bogów modlić, żeby z pomocą modlitw dostawać od nich dobre rzeczy. Jedno i drugie to 
chyba cząstki umiejętności służebnej”: tłum. polskie Wł. Witwicki, PWN, Warszawa 1956, 167). Szerzej na 
temat formalizmu nawróceń w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zobacz także: A. J. Festugière, L’idèal 
religieux des Grecs et l’Evangile, Paris 1932, 116-132; A. D. Nock, Conversion. The Old and the New in Re-
ligion from Alexander the Great to Augustine of Hippo, Oxford 1933; oraz akta z sympozjum na Instytucie 
Patrystycznym Augustinianum z 8-10 maja 1986 poświęconego w całości nawróceniom religijnym w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa, tj. La conversione religiosa nei primi secoli cristiani, XV incontro di studio-
si dell’antichità cristiana, Roma 1987, „Augustinianum” 27 (1987) fasc. 1-2.

8 Piotr Chryzolog, Sermo 47, 3-5: OSPC 1, 326-330.
9 Z podstawowych studiów poświęconych tematyce zdecydowanie duszpasterskiej egzegezy alegorycz-

nej stosowanej przez Chryzologa zob. A. Olivar, Els princips exegètics de sant Pere Crisòleg, Miscellanea 
biblica B. Ubach, Montserrat 1953, 413-437; B. De Margerie, Introduction à l’histoire de l’exégèse. IV. L’Oc-
cident latin de Léon le Grand a Bernard de Clairvaux, Paris 1990, 75-108; G. G. Scimè, L’egsegesi di san 
Pietro Chrisologo si i Salmi, Roma 1992.

10 Piotr Chryzolog, Sermo 47, 3: „Sit uocatio christiana iustos, iniustos congregat; malos bonosque elec-
tio diuina transmittit”: OSPC 1, 326.

11 Piotr Chryzolog, Sermo 47, 3: „Ad humus saeculi mare tumens pompa, elatum uertice, unduosum 
sectis, inscitia fl uctuans, clamosum litibus, fremens ira, saeuum procellis, peccatis naufragum, impietate de-
mersum”: OSPC 1, 328.

12 Na temat samej symboliki wody, morza, połowu i chrztu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa: J. 
Daniélou, Les symboles chrétiens primitifs, Paris 1961; H. Rahner, Miti greci nell’interpretazione cristia-
na, ed. wł., Bologna 1990, 87-106; D. Frostner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. zbiorowe, Warsza-
wa 1990, 65-70.
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nia Prawa i Ewangelii oraz sugestie cnót moralnych i dary łaski13. W tak dokonującej się 
ewangelizacji – ‘połowie ludzi’ dla Boga, odróżnienie dobrych od złych dotyczy ludzi 
żyjących i działających w świecie14. Kwestia wymieszania ludzi dobrych i złych poja-
wia się w historii zbawienia już od historii Abla i Kaina. Dlatego społeczność Kościoła 
powinna być otwarta na każdego człowieka15. 

W tej dość hermetycznej społeczności chrześcijańskiej owo biblijne wymieszanie do-
brych i złych było wyraźnie zauważalne dla biskupa Rawenny i przybierało na sile właś-
nie w momencie masowych nawróceń na chrześcijaństwo, jakie dokonywały się w IV 
i V wieku16. Chryzolog, obserwując upadek cywilizacji rzymskiej stwierdzał, że termin 
eschatologicznego połowu ma miejsce tu i teraz: „Ten czas, bracia, dokonuje się obec-
nie: teraz sieci Chrystusa są zarzucane na pogan, zarzucane na narody i przynoszą połów 
przeróżnych ludzi, którzy będą stanowić społeczność wiernych w całym świecie”17.

13 Piotr Chryzolog, Sermo 47, 3: „Missit ergo piscatores suos retia portantes praeceptis legalibus et euan-
gelicis innondata, monitis circumcincta uirtutum, donis gratiae dilatata, euangelico sinu congregantia sine 
fi ne capturam”: OSPC 1, 328.

14 Tym co oprócz wiary i doktryny wyróżniało chrześcijan od początków trwania Kościoła był styl ich 
życia. Jak odnotowuje J. Gnilka, Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, Kraków 2004, 406-423, 
chrześcijanie wiedząc, że zostali odkupieni przez Jezusa Chrystusa, oczekiwali pełnego odkupienia w momen-
cie Jego paruzji. W przeświadczeniu pierwszych pokoleń miała ona nastąpić w bliskim czasie. To oczekiwa-
nie w radości i nadziei na owo eschatologiczne ‘już i jeszcze nie’, polegało na okazywaniu wszystkim dobroci 
(Flp 4, 4n). Dzień zbawienia (Łk 21, 28) będzie również dniem sądu – stąd paruzja była i jest dla chrześci-
jan bodźcem do postępowania w duchu sprawiedliwości (Flp 1, 11), czystości i działania bez zarzutu (1 Kor 
1, 8), do dumy z Chrystusa (2 Kor 1, 14), czuwania i trzeźwości (2 Tes 5, 2-8; Flp 1, 5; 2, 16). Pouczenia na-
kłaniające do dobrego życia obowiązują chrześcijan zawsze, dlatego ewangeliczny indicativus (stwierdze-
nie obecności darowanego nam zbawienia) stanowi o imperatywie etycznym (por. Rz 6). Stąd płynie też dla 
chrześcijan uniwersalna zasada obowiązywania Dekalogu, troski o ubogich, głodnych, potrzebujących, pogar-
dzanych (Łk 6, 20n; biada skierowane przeciwko ‘bogatym’: Łk 6, 24-26). Motywacją do dobrego etycznie 
życia nie jest uzyskanie duchowej równowagi czy stoickiej ataraksji, lecz pragnienie naśladowania przykła-
du Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie odnoszą wszystko do Jezusa, który ukazuje im miłość Boga. W związku 
z tym najważniejsze podwójne prawo miłości (Mk 12, 28-34 paral.) stanowi kryterium wartości innych przy-
kazań. Dlatego nie bez znaczenia, nie tylko w kontekście historycznego rozwoju Kościoła, jest fakt, że mo-
del tzw. kościoła domowego stanowił podstawową formę życia chrześcijańskiego. Istniały pewne zagrożenia 
związane ze strukturą ‘kościoła domowego’ (izolacja, wycofywanie się do swego domu, ciągłe przebywanie 
z tymi samymi względnie nielicznymi domownikami, etc.) – dom był przede wszystkim wyrazem braterskiej 
atmosfery i wspólnej miłości chrześcijan, a w dalszej dopiero kolejności swoistym training ground dla przy-
szłych pretendentów do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w społeczności kościelnej.

15 Kościół porównywany do morza, które przyjmuje wszystkich, występuje już wcześniej, np. w egze-
gezie alegorycznej św. Ambrożego z Mediolanu, Exaemeron 3, 4-5: OOSA 1, C. Schenkl (ed.), G. Banter-
le (red.), Milano-Roma 1979, 112. Szerzej na temat eklezjologii i pewnych odniesień historyczno-społecz-
nych u św. Ambrożego zob. J. Pałucki, Nawróceni grzesznicy i ich wkład w kształtowanie obrazu świętego 
Kościoła na przełomie IV i V wieku, „Teologia Patrystyczna” 1 (2004), 29-41.

16 O powolnym procesie chrystianizacji północnej Italii dokonującym się na przełomie IV i V wieku zo-
bacz opracowanie: L. Cracco Ruggini, La cristianizzazione nelle città dell’Italia Settentrionale: IV-VI seco-
lo, [w:] E. Werner, H. Galsterer (red.), Die Stadt in Oberitalien und nordwestlichen Provinzen des Römischen 
Reiches: deutschitalienischen Kolloquium im Italienischen Kulturinstitut Köln, Mainz 1991, 235-249; w od-
niesieniu do kazań św. Piotra Chryzologa zob. E. Pagnotto, L’apporto dei Sermoni di san Pier Crisologo alla 
storia della cura pastorale a Ravenna nel secolo V, Roma 1969; V. Grossi, Il secolo IV e i suoi sviluppi, [w:] 
B. Seveso (red.), Enciclopedia Pastorale. Fondamenti, I, Casale Monferrato 1992, 42-53.

17 Piotr Chryzolog, Sermo 47, 3: „Hoc tempus, modo hoc agitur, fratres: per gentes, per populos Christi 
retia nunc trahuntur, ec ducunt confusas toto orbe credituras sine discretione personas”: OSPC 1, 328.
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Połowiczność masowych nawróceń na chrześcijaństwo powodowała, że w Kościele 
byli obecni ludzie o różnorakiej świadomości, bardzo często nie wiedzący, w kogo i jak 
wierzą. Obserwowana przez Piotra Chryzologa sytuacja połowicznego nawrócenia mas 
chrześcijańskich na przełomie IV i V wieku była dla niego jednym z istotnych czynni-
ków obniżenia jakości życia chrześcijańskiego18. 

Połowiczni chrześcijanie to ludzie powierzchownie nawróceni do Boga, a faktycznie 
nawróceni pozornie, czyli nie wierzący w objawienie Chrystusa i nie praktykujący Jego 
wskazań. Na pojawiające się w domyśle pytanie: ‘jak uporać się z połowicznymi chrześ-
cijanami?’ nie było u Chryzologa jednoznacznej odpowiedzi. System V-wiecznego ka-
techumenatu mający bowiem nie dopuścić nieodpowiednich kandydatów do chrztu nie 
funkcjonował najlepiej, skoro zgadzał się na chrzest ludzi słabych i nienawróconych. Nie 
mogąc się zgodzić na przeciętność wiary w Kościele Chryzolog postulował zatem we-
wnętrzne oczyszczenie wiernych drogą eliminacji wad i dochodzenia do cnót, nawraca-
nie umysłu do Boga oraz rozmaite praktyki ascetyczne. Program pewnej naprawy spo-
łecznej można też zaobserwować u Chryzologa w jego postulatach dotyczących rodziny, 
wychowania w niej czy podnoszenia poziomu ascetycznego kleru katolickiego19.

Kolejną przyczyną słabości wiary chrześcijan V wieku były według Chryzologa inwa-
zje barbarzyńskie i zamieszki na tle socjalnym, dokonujące się w imperium rzymskim na 
Zachodzie w pierwszych dziesiątkach lat V wieku20. Chryzolog doszedł do wniosku, że 
zapowiadają one niedaleki koniec świata, kiedy wreszcie dokona się Boże oddzielenie do-
brych od złych. Trudno stwierdzić, jakie konkretne wydarzenia historyczne miał na myśli bi-
skup Rawenny. Prawdopodobnie chodziło o wandalską inwazję na rzymską Afrykę21, która 
spowodowała częściową ucieczkę ludności rzymskiej z okupowanych terytoriów: „Widać, 
że ludzie bezbożni rozprzestrzeniają się poprzez sukcesy, które są ich udziałem, natomiast 
ludność chrześcijańska na całym świecie jest zamknięta jak w więzieniu. Ludzie bezboż-
ni cieszą się sukcesami, a ludzie religijni są uciskani przez nieustanne serie niepowodzeń. 
Panowie są podporządkowani sługom, a słudzy rozkazują panom; synowie sprzeciwiają się 
ojcom, zaś ludzie starsi są w pogardzie od młodszych, każdy rodzaj natury i porządku ży-

18 W. A. Meeks, The Origins of Christian Morality. The First Two Centuries, New Haven-London 1993, 26-
36, zauważa że od I wieku, w samych początkach Kościoła nawrócenie z pogaństwa na chrześcijaństwo było 
z religijnego punktu wiedzenia równoznaczne z odwróceniem się od idoli i życiem w Bogu. Jednak ten religijny 
zwrot miał swoje wymierne implikacje moralno-socjalne (poszanowanie drugiego człowieka, właściwe relacje 
z innymi, uporządkowane według moralności ewangelicznej relacje seksualne, nacisk na monogamiczne – hete-
roseksualne małżeństwo) i rytualne (chrzest, egzorcyzmy). Chrześcijanin, jako nawrócony, miał stawać się ‘inny 
– czysty – lepszy’ w swojej nowej moralności i jako ‘nowy człowiek’ miał podążać drogą perfekcjonizmu i uni-
wersalizmu objawionego przez Jezusa Chrystusa. Dlatego pozostawanie w mentalności pogańskiej, przy nomi-
nalnym i obrzędowym wyznawaniu chrześcijaństwa, było od samego początku jakąś formą kryptopogaństwa.

19 Szerzej na temat zagadnień moralnych i ascetycznych piszę w rozdziałach: 5-7.
20 Więcej na temat problematyki migracji ludności w okresie późnego Imperium Romanum zob. L. Cracco 

Ruggini, La fi ne dell’impero e le trasmigrazioni dei popoli, [w:] N. Tranfaglia, M. Firpo (red.), Il Medioevo. Popo-
li e strutture politiche. (La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’età contemporanea), Torino 1986, 1-52.

21 Wandalowie z Półwyspu Iberyjskiego pod wodzą Gejzeryka przeprawili się przez Cieśninę Gibral-
tarską (w sile ok. 80 tys. ludzi) do Afryki Północnej w 429 r., gdzie utworzyli istniejące do 534 r., państwo 
Wandalów i Alanów, które obejmowało Mauretanię, wyspy Morza Śródziemnego wraz z Sardynią, Korsyką 
i czasowo Sycylią. Wandalowie żyli z łupów i piractwa, które zagrażało całemu basenowi Morza Śródziem-
nego. Z podstawowych prac polskojęzycznych poświęconych tematyce Wandalów w V wieku i ich afrykań-
skiego państwa zob. M. Wilczyński, Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów, 
Kraków 1994; J. Strzelczyk, Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 20052.
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ciowego jest zniszczony. Takim stanem rzeczy nie przejmują się bynajmniej silni, lecz sła-
bi. Sytuacja taka nie może jednak martwić silnych, ponieważ czerpią oni siłę i stałość z ta-
kiego porządku. Wymieszane ryby wyrzucone z głębin morza przez jakiś czas trzepocą na 
brzegu, ale natychmiastowe rozróżnienie eliminujące te złe, pozostawia tylko dobre. Do-
bre oddzielone od złych nie przejmują się tym krótkim czasem pomieszania, który zresz-
tą szybko przemija. Owo rozróżnienie pochodzące z niebios przynosi w efekcie karę dla 
złych, wywyższa zaś dobrych, przeznaczając dla nich honory. Poniża bezbożnych i spycha 
ich do Tartaru, a pozwala pobożnym wejść do królestwa, nagradza chwałą bez końca sta-
rych i sprawiedliwych ojców, mimo wcześniejszego krótkiego ucisku”22.

Niepokoje społeczne, inwazje barbarzyńskie, wypędzenia i ucieczki ludności z terenów 
zajętych przez barbarzyńców, wreszcie wyróżnienie za pomocą kryteriów odwołujących 
się do moralności ‘silnych i bezbożnych’ oraz ‘słabych ale pobożnych’ były domeną czasu 
w którym żył św. Piotr Chryzolog i który dopełniał się na jego oczach. Jak jednak dalej za-
uważał biskup Rawenny, społeczność ludzi zawsze będzie pomieszaniem dobrych i złych 
aż do nadejścia czasów eschatologicznych23. Zdaniem świętego kaznodziei z Rawenny taka 
właśnie sytuacja miała miejsce nie tylko w przypadku społeczności rzymskiej V wieku, ale 
również w samym Kościele, do którego od IV wieku napływały systematycznie masy ludzi 
połowicznie nawróconych. Sam Kościół był również społecznością dobrych i złych. Osta-
teczne rozdzielenie jednych od drugich nastąpi dopiero na końcu świata i będzie już dziełem 
nie ludzi, lecz Boga i Jego aniołów. Na końcu świata dokona się jednocześnie wyniesienie do 
nieba człowieka sprawiedliwego, któremu będą posłuszne anioły Boga24. Wizja wiecznego 
wyniesienia człowieka sprawiedliwego stanowiła dla Piotra Chryzologa zachętę do cierpli-
wego znoszenia udręk czasu doczesnego wobec wiernych, którzy do końca czasów powinni 
okazywać swą sprawiedliwość i miłosierdzie poprzez materialną pomoc ubogim25.

Chryzolog nie zatrzymywał się jedynie na eschatologicznej zachęcie do ziemskiego życia 
w sprawiedliwości i miłosierdziu, ale soteriologicznie uzasadniał możliwość zmiany postę-
powania człowieka26. Pomimo że w czasie doczesnym występuje bardzo silne zróżnicowa-

22 Piotr Chryzolog, Sermo 47, 4: „tota se rerum dispensatione conlidunt, uidentes impias gentes triumphis 
succedentibus ampliari, angustiari captiuos toto orbe populos christianos, inpios prosperis gaudere successi-
bus, pios malorum continuata successione calcari, subdi dominos seruituti, dominari dominis seruos, rebelles 
fi lios in parentes, senes iuuenibus esse contemptui, omnemque naturae statum, uitae ordinem deperisse. Sed 
haec cum ita sint, fortes non turbant, immo infi rmos turbant; fortes turbare non possunt, quia sumunt uires de 
similitudine, fortitudinem de fi gura. Eiecti de profundo pisces parum quidem in litore sui confusione uoluun-
tur, sed citata discretio, dum malos abicit, eligit bonos. Facit bonos, non turbat breuis ista et cito transitura con-
fusio. Ista discretio superna, quae dat malos poenis, bonos rapit ad honorem, impios deducit ad tartarum, pios 
transmittit ad regnum, patres, senes iustos de contumelia exigua perpetua gloria consolatur”: OSPC 1, 328.

23 J. Speigl, Petrus Chrysologus über die Auferstehung der Toten, [w:] AA.VV. (red.), Jenseitsvorstel-
lung in Antike und Christentum. Gedenkschrift für Alfred Stoiber, Münster Westfalen 1982, 140-153.

24 Piotr Chryzolog, Sermo 47, 5: OSPC 1, 328. 330. Także u św. Ireneusza z Lyonu występuje podob-
nie wyrażona idea eschatologicznej transcendencji człowieka zbawionego, wyniesionego przez Chrystusa 
do życia Bożego i postawionego w hierarchii bytów stworzonych ponad byty anielskie. Por. A. Orbe, Super-
grediens angelos (AH 5, 36, 1), „Gregorianum” 54 (1973), 5-69.

25 Piotr Chryzolog, Sermo 47, 5: OSPC 1, 330. Podobną zachętę do sprawiedliwości i do pomocy lu-
dziom ubogim niezależnie od prób czasu doczesnego znajdujemy u Piotra Chryzologa w serii jego kazań 
wielkopostnych.

26 Na temat wybranych aspektów soteriologii i antropologii teologicznej u św. Piotra Chryzologa: C. Jen-
kins, Aspects of the theology of saint Peter Chrysologus, „The Church Quarterly Review” 103 (1927), 233-
259; J. P. Jossua, Le salut, incarnation ou mystère pascal chez les Pères de l’Eglise de saint Irénée à saint 
Léon le Grand, Paris 1968, 227-237; P. Re, ‘Historia salutis’ nei sermones di Pietro Crisologo di Ravenna, 
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nie społeczne ze względu na stan posiadania, to polaryzacja przebiegająca na linii bogaci – 
biedni jest wynikiem niesprawiedliwych relacji międzyludzkich, spowodowanych grzechem. 
Z tego też względu Chryzolog nie nawoływał do jakiejś rewolucji społecznej, ale wzywał do 
przemiany wewnętrznej, która wyeliminuje grzech i jego konsekwencje, czyli niesprawied-
liwe układy międzyludzkie. Wiara w Boga i trwanie przy łasce Chrystusa daje wierzącemu 
możliwość przezwyciężenia własnego grzechu27. Chrześcijanie, wykorzeniając z siebie nie-
sprawiedliwość i brak miłosierdzia, mogą zatem poprzez własny rozwój wewnętrzny przy-
wrócić zamierzoną przez Boga równość wszystkich ludzi już w tym świecie28.

3.1.1.2. Niewolnicy. Święty biskup Rawenny wyraźnie postrzegał rzymską instytucję 
niewolnictwa29 jako grzeszną30, co oczywiście było zgodne z tonem wcześniejszych wypo-
wiedzi innych pisarzy kościelnych31. Piotr Chryzolog w swoich kazaniach używał często ter-

„La Scuola cattolica” 102 (1974), 212-213; A. Fitzgerald, The theology and spirituality of penance: a study 
of the Italia church in the fourth and fi fth centuries, Paris 1976.

27 A. Olivar, Sobre la cristologia de san Pedro Crisólogo, [w:] AA.VV. (red.), La cristologia nei Padri 
della Chiesa, Bessarione Quaderni 4, Roma 1985, 95-106.

28 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 6-7: OSPC 1, 204. 206. 
29 W Rzymie niewolnicy pojawiali się na skutek zwycięskich wojen i występowali prawie wszędzie: pra-

cowali w kopalniach i latyfundiach, byli w świątyniach i domach prywatnych, zajmowali się rękodziełem i na-
uczaniem, wykonywali wszelkie niskie posługi, ale i zaszczytne zadania. Dzięki wielorakim czynnikom po-
litycznym, gospodarczym, fi lozofi cznym i religijnym ich los stopniowo się poprawiał. Pod koniec istnienia 
imperium rzymskiego w wyniku braku zwycięskich wojen i nikłego przyrostu naturalnego niewolników, wzra-
stała ich cena, wykształcało się nowe podejście do samej pracy fi zycznej, a przez to także samo niewolnictwo 
wyraźnie zmieniało swój charakter. Literatura przedmiotowa dotycząca niewolnictwa w starożytności rzym-
skiej jest bardzo obszerna. Z ważniejszych opracowań należałoby podać: I. Bieżuńska-Małowist, L’esclavage 
dans l’Egypte gréco-romaine, t. 2, Varsovie 1974-1977; M. I. Finley, Ancient Slavery and Modern Ideology, 
London 1980; J. Kolendo, L’agricoltura nell’Italia romana, Roma 1980; A. Giardina, A. Schiavone, Società 
romana e produzione schiavistica, t. 3, Roma-Bari 1981; Y. Garlan, Les esclaves en Grèce ancienne, Paris 
1982; I. Bieżuńska, M. Małowist, Niewolnictwo, Warszawa 1986; A. Carandini, Schiavi in Italia. Gli istrument 
i pensanti dei Romani fra tarda repubblica e medio impero, Roma 1988; K. R. Bradley, Slavery and Rebellion 
in the Roman World 140 B. C. – 70 B. C., Bloomington-Indianapolis 1989; D. Quirini-Popławska (red.), Nie-
wolnictwo i niewolnicy w Europie od starożytności po czasy nowożytne, Kraków 1998; L. Schumacher, Nie-
wolnictwo antyczne. Dzień powszedni i los niewolnych, tłum. polskie B. Mrozewicz, Poznań 2005.

30 Określenie „struktura grzechu” przynależy oczywiście do pojęciowości współczesnej katolickiej na-
uki społecznej i w takim sensie jest stosowane w niniejszej pracy. Janusz Mariański w książce „Struktury 
grzechu” w ocenie społecznego nauczania Kościoła, Płock 1998, 23 kompleksowo omawia pojęcie „struk-
tury grzechu”: „w świetle zasad społecznych wywodzących się z godności każdego człowieka stworzonego 
na obraz Boży Kościół dokonuje oceny sytuacji, struktur i systemów społecznych, piętnuje warunki życia 
uwłaczające godności i wolności człowieka, krótko mówiąc, ocenia wartość struktur”. „Struktury to zbiór in-
stytucji i praktyk zastanych już przez ludzi lub utworzonych na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej, 
ukierunkowujących lub organizujących życie ekonomiczne, społeczne i polityczne. Same w sobie koniecz-
ne, często wykazują skłonność do skostnienia i usztywnienia w postaci mechanizmów stosunkowo nieza-
leżnych od woli ludzkiej, paraliżując tym samym lub wypaczając rozwój społeczny i rodząc niesprawiedli-
wość. Niemniej zawsze wywodzą się one z odpowiedzialności człowieka, który może je modyfi kować, a nie 
z rzekomego determinizmu historii” (Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wy-
zwoleniu – Libertatis coscientia 74). Struktury polityczne, społeczne, ekonomiczne i wszelkie inne mają po-
magać ludziom, potwierdzać i umacniać ich godność w wolności (KDK 9). Pojęcie „struktury grzechu” wy-
stępuje także w encyklice Jana Pawła II, Sollicitudo rei socialis 36: Dokumenty nauki społecznej Kościoła. 
cz. 2, M. Radwański et alii (red. naukowa), Rzym-Lublin 1996, 292-293 w kontekście odczytywania aktu-
alnych problemów świata w świetle Ewangelii. 

31 Samo chrześcijaństwo zastało niewolnictwo jako instytucję socjalną świata starożytnego, a niektórzy 
z Ojców Kościoła wręcz uznawali ją za swego rodzaju konieczność ekonomiczną. Jednak z czasem stosunek 
Kościoła do niewolnictwa ewoluował. Niewolnicy już od czasów apostolskich byli członkami Kościoła, w któ-
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minu ‘niewola’ czy ‘niewolnik’ w sensie alegorycznym, kiedy znajdował analogię między 
stanem człowieka żyjącego w grzechu a niewolą, z której wyzwolił go Chrystus32. Czasami 
porównywał samych chrześcijan do sług mających okazywać posłuszeństwo Bogu33.

Biskup Rawenny poruszał jednak w swoich kazaniach także problematykę faktycz-
nego niewolnictwa. Niewolnictwo było według niego złem, powstałym w wyniku grze-
chu ludzkiego, a polegało ono na odebraniu drugiemu człowiekowi wolności życia da-
nej mu przez samego Stwórcę. Niewolnictwo ludzkie stanowiło konsekwencję grzechu 
człowieka, kiedy to przestał być posłuszny Bogu, od którego pochodzi wszystko, czym 
człowiek jest i co posiada. Człowiek, odrzucając relację ze Stwórcą, zatracił własną wol-
ność i zaczął podporządkowywać sobie innych ludzi34. 

rym cieszyli się prerogatywami ludzi wolnych. A. Hamman, Schavitù, DPAC II, Casale Monferrato 1983, 3111-
3112 podaje, że niewolnik będący chrześcijaninem, tak jak i chrześcijanin będący człowiekiem wolnym, brał 
udział w liturgii eucharystycznej, podlegał tym samym obowiązkom, mógł pełnić te same urzędy co człowiek 
wolny, włącznie z zajmowaniem stanowiska biskupa. Małżeństwo niewolnika było przez Kościół uznawane za 
coniugium, a nie za contubernium, dlatego było święte i nierozerwalne. Rodziny chrześcijańskie przyjmowały 
do swych grobów rodzinnych zmarłych chrześcijan-niewolników. Papież Kalikst, były niewolnik, zatwierdził 
także prawo kościelne uznające ważność chrześcijańskiego małżeństwa kobiety wolnej z wyzwoleńcem, a na-
wet z niewolnikiem, co stało w jawnej sprzeczności z cywilnym prawem rzymskim. Jeśli jakiś niewolnik zo-
stawał męczennikiem, jego imię było zapisywane w dyptychach obok imion męczenników będących ludźmi 
wolnymi, bez jakiejkolwiek różnicy. Z ważniejszych studiów poświęconych tematyce podejścia Kościoła sta-
rożytnego do niewolnictwa należy wymienić: A. Steinmann, Sklavenlos und alte Kirche, München-Gladbach 
1922; S. Talamo, La schiavitù secondo i Padri della Chiesa, Roma19272; J. Vogt, Sklaverei und Humanität, 
Wiesbaden 1965; R. Sierra Bravo, Doctrina social y económica de los Padres de la Iglesia, Madrid 1967; H. 
Gülzow, Christentum und Sklaverei in den drei ersten Jahrhunderten, Bonn 1969; P. A. Milani, La schiavitù 
nel pensiero politico. I. Dai greci al Basso Medioevo, Milano 1972; O. Robleda, II diritto degli schiavi nel-
l’antica Roma, Roma 1976; Ch. Munier, L’Eglise dans l’empire romain, II-IIIe s., Paris 1979.

32 Alegoryzacja niskiej wartości życia grzesznika – niewolnika grzechu: Piotr Chryzolog, Sermo 1, 3-5: 
OSPC 1, 50. 52; wyzwolenie z niewoli grzechu przez Chrystusa: Piotr Chryzolog, Sermo 72 ter., 4: OSPC 
2, 88. 90; Sermo 96, 3: OSPC 2, 242; Sermo 113, 7: OSPC 2, 352. 354; Sermo 114, 4. 7: OSPC 2, 358. 360; 
Sermo 158, 3: OSPC 3, 214; wady, grzech, śmierć, idole to konsekwencje niewoli duchowej nałożonej czło-
wiekowi przez diabła: Piotr Chryzolog, Sermo 6, 2: OSPC 1, 82; niewola spowodowana przez grzechy i wa-
dy: Piotr Chryzolog, Sermo 74, 4: OSPC 2, 100.

33 Chryzolog naucza np. że Chrystus nie chce, aby jego słudzy – uczniowie obnosili się z zewnętrzną ele-
gancją przejawiającą się poprzez wyperfumowaną fryzurę czy kosmetykę twarzy: Sermo 7, 4: OSPC 1, 88.

34 Piotr Chryzolog, Sermo 161, 2: „Tantum debet homo deo, quantum homini homo? Absit! Satis est alter ordo, 
diuersa causa, dissimilis fi des. Deus hominem fecit esse, nasci iussit, dedit uiuere, concessit sapere; donauit ei tem-
pora, distribuit aetates, concessit ad gloriam, aperuit ad honorem, praefecit animantibus, et toti terrae defi nita lege 
et aetate perscripsitc. Et cum talia tantaque homini dei benefi cia prima deperissentd, secunda reparauit, maiora 
tantum quantum diuina, praestantiora tantum quantum caelestia. Nam caeli post habitatorem dedit, quem dederat 
ante incolam terrenorum, ut aduersum nullum illi, nullus incursus nullusque terrenis inreptor bonis amplius in ho-
minem non ualeret; seruaret conditio iam certa, quem perdiderat incerta libertas, et esset homo liber omnium sola 
domini seruitute, cui conditione, qua factus est, debet, debet origine; quod redemptus est, quod emptus est, debet 
utique seruitutem, dicente apostolo: Pretio empti estis; nolite fi eri serui hominum. Et propheta, ut conditionem et 
originem fateretur: Ego seruus tuus, inquit, et fi lius ancillae tuae. Deo ista; homini quid tale debet homo? Et ta-
men quaerit deus uel tantum, quia reddere homo deo nil uult, cui debet totum”: OSPC 3, 226 (tłum. polskie: „Czyż 
człowiek tyle jest winien Bogu, ile drugiemu człowiekowi? Bynajmniej! Gdzie indziej tkwi różnica, przyczyna, 
zaangażowanie. Bóg pozwolił człowiekowi istnieć; dał mu prawo narodzin; pozwolił mu żyć, dozwolił mu my-
śleć; dał mu czas, wyznaczył długość życia, przyznał mu prawo do chwały i otworzył mu do niej drogę, postawił 
go nad stworzeniami i za sprawą określonego prawa i czasu powierzył mu władanie nad całą ziemią. Ponieważ 
człowiek utracił tak wielkie dobrodziejstwa, które Bóg mu pierwotnie powierzył, dał mu więc Stwórca w zamian 
inne, o wiele większe, jako że boskie, o tyleż większe, że niebiańskie. Rzeczywiście, ofi arował mu w efekcie miesz-
kanie w niebie, temu któremu wcześniej dał za mieszkanie ziemię, tak aby żadne przeciwieństwo, żadna napaść, 
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Brak podstawowej wolności samostanowienia u niewolnika, jego urzeczowienie i pod-
porządkowanie jako użytecznego przedmiotu właścicielowi było zatem złem wynikają-
cym z grzechu człowieka oraz trwania ludzkości w tej strukturze zła. W Sermo 2, które 
jest drugim kazaniem należącym do cyklu o synu marnotrawnym35, biskup Rawenny na-
stępująco opisywał nieszczęśliwe położenie ówczesnego niewolnika: „Traktuj mnie jak 
jednego ze swoich najemników, jako że niewolnictwo odnawia się przez coroczną umo-
wę, warunki pracy najemnej pogarszają się, bo trzeba bezustannie trudzić się, cały dzień 
oddycha się w pracy, niewolnik nędznie wynagradzany sprzedaje siebie samego i nie 
może nigdy wymówić się od służby”36.

Właściciel nie liczył się ze zdaniem niewolnika, a ten musiał odpowiedzieć na każ-
dy jego kaprys37. Dlatego też Chryzolog, zauważając beznadziejną sytuację samego nie-
wolnika w momencie jakiegokolwiek sporu między panem a niewolnikiem, gorzko kon-
statował nikłość realnego prawa niewolnika w dochodzeniu swych praw: „Gniew tego, 
kto rządzi, przeciwko słudze jest prawem, podczas gdy ze swej pozycji niewolnik nie ma 
żadnego głosu w sprawie dotyczącej decyzji właściciela”38.

Stosunek prawodawcy do niewolnika w państwie rzymskim z upływem czasu wyraź-
nie łagodniał i w V wieku był oczywiście nieporównanie bardziej humanitarny od prawo-

żaden grabieżca dóbr ziemskich nie miał jakiejkolwiek przewagi nad człowiekiem. Gdyby Bóg jedynie wybawił 
człowieka, którego niepewna wolność przyprawiła o upadek, to ten stałby się wolnym od wszystkich, pozostała-
by mu jedynie zależność od Pana, wobec którego jest dłużnikiem ze względu na stan, w jakim został stworzony, 
dłużnikiem przez swe pochodzenie. Oczywiście winien Bogu służbę, ponieważ jest odkupiony, został nabyty, jak 
powiada apostoł: Zostaliście nabyci za wielka cenę: nie jesteście niewolnikami ludzi. Prorok, aby rozpoznać stan 
i pochodzenie człowieka, mówi: Ja jestem twoim sługą, synem twojej służebnicy. Bogu winien jest człowiek ta-
kie rzeczy; ale samemu człowiekowi czy winien jest coś podobnego? Co więcej jeśli Bóg szuka czegokolwiek, to 
dlaczego człowiek nie chce oddawać niczego Bogu, któremu zawdzięcza wszystko? Wróćmy jednak do lektury, 
i postawmy przed naszymi oczami samą przypowieść, i wtedy zajaśnieje jasno to, co powiedzieliśmy, to jest, że 
nie płacimy żadnej niewoli Bogu, natomiast płacimy ją całą człowiekowi”). Por. 1 Kor 7, 23; Ps 115, 16.

35 Zdaniem A. Olivar, Los sermones, 242-243, Sermo 2 Piotra Chryzologa akcentujące post i pokutę, two-
rzy razem z Sermones 1, 3, 4 i 5 cykl kazań wielkopostnych będących swego rodzaju ciągłym komentarzem 
do ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym. Por. F. Sottocornola, L’anno liturgico, 65.

36 Piotr Chryzolog, Sermo 2, 4: „Fac me sicut unum de mercennariis tuis, ut locatione annua seruitus in-
nouetur; ut labore iugi conditio conducta deteratur; ut die toto in opere suspiret miserae uema mercedis; ut 
sit semper uenditor sui, nec umquam negare suam ualeat seruitutem”: OSPC 1, 56.

37 Piotr Chryzolog, Sermo 161, 3: OSPC 3, 228.
38 Piotr Chryzolog, Sermo 161, 3: „Imperantis ira subdito ius est, et ad libitum domini uocem non ha-

bet conditio seruitutis”: OSPC 3, 228.
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dawstwa okresu republikańskiego39 czy z początków Imperium Romanum40, co jednak 
wcale nie oznaczało, że niewolnik żył jako osoba wolna, godna i niezależna. Zobowią-
zany rocznym kontraktem do wykonywania ciężkiej pracy za minimalną zapłatę, także 
i w V wieku był przyporządkowany na całe życie swemu właścicielowi. Chryzolog za-
znaczał w innym kazaniu, że „niewolnicy cierpią zło skierowane przeciwko sobie i są 
zdesperowani, ponieważ ich właściciele nie chcą im pomóc”41. 

Chryzolog jako biskup zachęcał zatem chrześcijan będących właścicielami niewolni-
ków, aby oprócz wymagań dotyczących wydajności pracy niewolnika, przejawiali również 
dbałość o ich rozwój duchowy42, a tych, którzy są jeszcze katechumenami, przyprowadzili 

39 W Rzymie do III wieku przed Chr. nie było wielu niewolników, a sama instytucja niewolnictwa istnia-
ła obok innych instytucji społecznych, jak nexum i clientela. Niewolnicy należeli wtedy do familia i podle-
gali władzy pater familias. Na przełomie II-I w. przed Chr. sytuacja zmieniła się w wyniku wojen i napływu 
do Rzymu dużej liczby tanich niewolników. Wpłynęło to na zmianę struktury społecznej, a samo społeczeń-
stwo rzymskie stało się niewolnicze w swoim charakterze. Jak podaje L. Morawiecki, Niewolnictwo, [w:] 
Słownik społeczny, Kraków 2004, 757: „według najbardziej prawdopodobnych obliczeń pod koniec repub-
liki ok. 2 miliony niewolników przypadało na 6 milionów mieszkańców Italii (Keith Hopkins) lub 3 milio-
ny na 7,5 milionów (P. A. Brunt), co daje w przybliżeniu proporcję 1:3. Jak notuje K. Kolańczyk, Prawo 
rzymskie, Warszawa 1973, 247-264, w Rzymie antycznym na mocy ‘prawa wszystkich ludzi’ (ius gentium) 
niewolnik podlegał panu. Według Prawa XII tablic niewolnik był określany jako majątek ruchomy – ‘rzecz 
ruchoma’ (res mobile) i jako rzecz wytwarzająca produkty stanowił on przedmiot kontraktów. Pod koniec 
Republiki wyłączono z zakresu pojęcia owoców płód niewolnicy, który przypadał właścicielowi matki po-
czętego dziecka”. L. Bielas, Kościół a niewolnictwo, [w:] D. Quirini-Popławska (red.), Niewolnictwo i nie-
wolnicy w Europie od starożytności po czasy nowożytne, Kraków 1998, 58, zauważa, że pod koniec Repub-
liki niewolnikowi nawet „przyznano” duszę, a pod wpływem fi lantropijnych kierunków fi lozofi i świątynie 
rzymskie stopniowo otwierały swe podwoje niewolnikom. Świadczą o tym epitafi a i kolegia o charakterze 
mistycznym i pogrzebowym, które były takie same dla ludzi wolnych, wyzwoleńców i niewolników.

40 J. Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu Cesarstwa, tłum. polskie M. Pąkcińska, War-
szawa 1966, 66-67 stwierdza, że poza pewnymi wyjątkami niedola rzymskiego niewolnika nie była wieczna, 
gdyż można się było wykupić z niewoli, najłatwiej w okresie panowania dynastii Antoninów. Dzięki zmysłowi 
praktycznemu Rzymian i pewnemu humanizmowi właściwemu ich chłopskim duszom niewolnicy Rzymian byli 
paradoksalnie chronieni przed okrucieństwem panów. W Rzymie czasów imperium, według opinii L. Morawie-
ckiego, Niewolnictwo, 758 „chociaż w świetle prawa każdy niewolnik był rzeczą (servile caput nullum ius habet 
– Digesta 4, 5, 3, 1), status i położenie niewolników były bardzo zróżnicowane. Rzymscy prawnicy (Paulus, Ul-
pian) zalecali nawet, by żywić i odziewać niewolników wedle ich ordinem et dignitatem. Oprócz niewolników 
państwowych (servi publici), istniała grupa niewolników przebywających w mieście, na ogół w domu właści-
ciela (familia urbana), oraz najciężej pracujących na roli w villae i latyfundiach (familia rustica). Panowanie 
pax romana w cesarstwie spowodowało, że niewolników częściej uzyskiwano przez handel i «hodowlę» (tzw. 
vernae), niż poprzez wojny (z wyjątkiem np. 46 r. Brytania; 66-70 Judea; 106 r. Dacja). Sytuacje wyzwolenia 
stały się tak powszechne, że prawnie starano się je ograniczać (np. lex Fufi a Caninia z 2 r. lub lex Aelia Sentia 
z 4 r. przed Chr.). Jednocześnie wydano przepisy mające chronić niewolników przed bezpodstawnym pozba-
wieniem życia, złym traktowaniem, niewolnice zaś przed zmuszaniem do prostytucji (np. lex Petronia z 19 r.). 
W ten sposób ujawniła się, narastająca z czasem, interwencja cesarza w stosunki panujące między właścicie-
lem a niewolnikiem, co w konsekwencji spowodowało rozluźnienie łączącej ich więzi”.

41 Piotr Chryzolog, Sermo 15, 2: „Serui hominum sunt qui mala patiuntur inuiti, quia illis in disperatio-
ne sui domini, nequeunt subuenire”: OSPC 1, 136. 

42 M. L. Lama, Des chretiéns dans le monde, Paris 1988, 96 zaznacza, że nie wystarczało, aby niewol-
nik sam chciał zostać chrześcijaninem, potrzebna była zgoda pana domu, inicjatywa nawrócenia na chrześ-
cijaństwo nie wychodziła nigdy od niewolników. Co więcej, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa często 
zdarzały się całkiem inne sytuacje, jak np. w Lyonie, gdzie właśnie niewolnicy donieśli do władz miasta na 
swoich właścicieli, że ci są chrześcijanami. Tertulian, Apologeticum 7, 3: „ex natura etiam ipsi domestici no-
stri”: CChSL 1, E. Dekkers (ed.), Tertulliani Opera. Pars I. Opera catholica, 99; (tłum. polskie Apologetyk 
7, 3: „a z natury domownicy, i to nawet nasi”: POK 20, tłum. polskie J. Sajdak, Poznań 1947, 34); Tertulian 
Ad Nationes 1, 7. 15: „Ale ciekawostki mieszkańców domu wykrada się przez szpary i dziury! Czyż wszy-
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ochrzcić do kościoła43. Tak więc miał na myśli nie tylko inicjację w życie chrześcijańskie, 
ale i dalszy rozwój duchowy44. Wzywał właścicieli niewolników do unikania despotyczno-
ści, natomiast zachęcał ich do sprawiedliwości45 i łagodności oraz kierowania się względa-
mi chrześcijańskimi. Godziwe zachowanie wobec niewolników nie byłoby bowiem niczym 
nadzwyczajnym, lecz dzięki niemu właściciel mógłby spłacić dług wobec Boga46.

Samych niewolników Chryzolog wzywał do pokornej służby i przypominał im, że sam 
Chrystus ofi arował królestwo właśnie sługom, a stało się to oczywiste od momentu, kie-
dy obmył nogi swoim uczniom, ofi arowując im najbardziej uniżoną posługę. W świecie 
rzymskim właściciele odrzucali oczywiście ewentualność dojścia do władzy sług i moż-
liwość powstania królestwa niewolników. Jak jednak teologiczne uzasadnia Chryzolog, 
to czego obawiali się ludzie wolni traktujący możliwość uzyskania władzy przez nie-
wolnika jako przestępstwo, o czym niebezpiecznie było nawet słuchać, niewolnicy mie-
li już ofi arowane przez Chrystusa, który wcielając się przyjął postać sługi47. Chryzolog 
nie odwoływał się tutaj do jakiejś możliwej zmiany losu niewolników na drodze zbroj-

scy domownicy zdradzają, skoro je wam przekazują? Nie jesteśmy bardziej zdradzani przez nikogo wię-
cej”: CChSL 1. Tertulliani Opera. Pars I. Opera catholica, J. G. Ph. Borleffs (ed.), Ad Nationes libri duo, 
19 (tłum. polskie E. Stanula: Do pogan, [w:] W. Myszor, K. Obrycki, E. Stanula (red.), PSP 29, Tertulian. 
Wybór pism, Warszawa 1983, 52). Dlatego aby dopuścić danego niewolnika do katechezy przedchrzcielnej 
wymagano zgody i referencji chrześcijańskich właścicieli – tzw. Hipolit Rzymski, Traditio Apostolica 15: 
SCh 11 bis, B. Botte (ed.), Paris 1968, 68. 70 (Tradycja Apostolska nr 14: „Jeżeli jest niewolnikiem jakiegoś 
chrześcijanina i pan mu pozwoli, niech słucha Słowa. Jeżeli pan nie da świadectwa, że jest on godnym, na-
leży go usunąć. Jeżeli pan jego jest poganinem, to żądanie niewolnika winno być przyjęte przez jego pana, 
żeby nie wzbudzać zamieszek”: tłum. polskie H. Paprocki, STV 14 (1976) nr 1, 156).

43 Piotr Chryzolog, Sermo 10, 5: „Seruum catechuminum si habet dominus, adducat, ut habeat nunc fi de-
lem”: OSPC 1, 108. Także dzięki świadectwom Chryzologa wiemy, że w V wieku często nie przystępowa-
no do obrzędu chrztu, albo też nie zapisywano się do grona katechumenów aż do czasu zapadnięcia na jakąś 
ciężką chorobę czy wręcz do momentu bezpośrednio przed śmiercią. Szerzej o samym katechumenacie i o 
chrzcie na przełomie IV i V wieku zob. A. Chavasse, La carême romain et les scrutins prébaptismaux avant 
le IX siècle, „Richerches de Science Religieuse” 35 (1948), 325-381; S. Stenzel, Die Taufe. Eine genetische 
Erklärung der Taufl iturgie, Innsbruck 1958; J. D. C. Fischer, Christian Initiation. Baptism in the Medieval 
West. A Study in the Disintegration of the primitive Rite of Initiation, London 1965; C. Truzzi, Zeno, Gau-
denzio e Cromazio. Testi e contenuti della predicazione cristiana per le chiese di Verona, Brescia e Aquileia 
(360-410 ca.), Brescia 1985; V. Saxer, Les rites de l’initiation crétienne du IIe au VIIe siècle. Esquisse histo-
rique et signifi cation d’après leurs principaux témoins, Spoleto 1988; C. Alzati, Ambrosiana Ecclesia. Studi 
sulla Chiesa e l’ecumene cristiana fra tarda antichità e Medioevo, Milano 1993; A. Chavasse, La liturgie de 
la Ville de Rome du Ve au VIIIe siècle, Roma 1993; G. Cavallotto, Catecumenato antico. Diventare cristiani 
secondo i padri, Bologna 1996, 155-240.

44 Na temat samego znaczenia chrztu i dalszego rozwoju życia sakramentalnego chrześcijan w ujęciu św. 
Piotra Chryzologa zob. F. J. Dölger, „Militiae sacramenta” bei Petrus Chrysologus, [w:] Tenże, Antike und 
Christentum. Kultur und religionsgeschichtliche Studien, t. 5, Münster 1936, 150-151; S. Benz, Zur Vorge-
schichte des Textes der römischen Tauwasserweihe, „Revue Bénédictine” 66 (1956), 218-255; R. Ladino, 
La iniciación cristiana en San Pedro Crisólogo de Ravena, Roma 1969; F. Sottocornola, L’anno liturgico, 
63-308; J. Lemarié, La liturgie de Ravenne au temps de Pierre Chrysologue et l’ancienne liturgie d’Aquilée, 
„Antichità Altoadriatiche” 13 (1978), 355-373.

45 Piotr Chryzolog, Sermo 15, 5: OSPC 1, 140; Piotr Chryzolog, Sermo 45, 6: OSPC 1, 316.
46 Piotr Chryzolog, Sermo 161, 5: OSPC 3, 228. 230.
47 Piotr Chryzolog, Sermo 23, 2: „Regnum uelle serum crime nest, audire periculum, temeritas non ti-

mere. Sed hoc ad Christum quantum est, aut quam mirum quod dat seruis regnum, quod sibi seruos facit in 
dominatione consortes, qui seruorum pedes lauat, ut extrema seruis seruiat seruitute?”: OSPC 1, 186. Jak 
zaznacza R. Benericetti, OSPC 1, p. 2, 186, Chryzolog stosuje w tym fragmencie kazania typową dla siebie 
grę słów: „seruis seruiat seruitute”. Por. także: Sermo 98, 4: OSPC 2, 256.

1033. Obraz społeczności rzymskiej V wieku w aspekcie duszpasterskim

nego powstania48. Wręcz przeciwnie, zachęcał niewolników do cierpliwego znoszenia 
swego stanu i przypominał im, że niewola ziemska jest przemijająca, gdyż sam Mesjasz 
w postaci sługi żył na ziemi jako „niewolnik czasu”49. Niewolnicy pod względem łaski są 
przed Bogiem równi ludziom wolnym, natomiast czasowo są niestety ograniczeni przez 
stan niewoli. Dlatego biskup Rawenny wzywał chrześcijan będących niewolnikami prze-
de wszystkim do przemiany wewnętrznej i traktowania stanu niewolniczego jako wyrazu 
wierności Bogu: „Także i wy, niewolnicy, winniście być wierni Bogu w samym stanie nie-
woli w jakim żyjecie, ponieważ kto z sercem świętym i czystym nie oddaje należnej czci 
swemu panu ziemskiemu, jest zobowiązany do jej oddawania przede wszystkim Bogu, 
bardziej niż człowiekowi; gdyż Bóg, który widzi serca, uczynił cię równym w cnocie ła-
ski, podczas gdy twój stan niewolniczy poniżył cię wobec innych”50.

3.1.2. Ujęcie Salwiana z Marsylii
Według Salwiana z teologicznego punktu widzenia fundamentalne zło stanowiły same 

grzechy wierzących. Wady i grzechy w znacznej mierze powodowały wewnętrzny rozkład 
społeczności rzymskiej, stając się przyczyną drastycznych różnic społecznych, także wewnątrz 
samej społeczności kościelnej i wprowadzając także do struktur kościelnych klasyczny po-
dział na honestiores i humiliores. Najbardziej charakterystyczne zło wynikające ze struktury 
społecznej V wieku, niewolnictwo, w swojej genezie było dla Salwiana konsekwencją ludz-
kiej grzeszności, która ostatecznie wynika z ludzkiego nieposłuszeństwa. Niewolnik w swo-
im człowieczeństwie był równy każdemu człowiekowi wolnemu, lecz ze względu na stan 
socjalny był podporządkowany swemu właścicielowi – innemu człowiekowi, dlatego Sal-
wian domagał się od chrześcijan respektowania godności ludzkiej niewolników.

3.1.2.1. Ogólna ocena społeczności. Również Salwian z Marsylii, obserwując rozwój 
wydarzeń politycznych i społecznych dokonujących się na przełomie IV i V wieku, do-
chodził do ogólnych konstatacji dotyczących oceny sytuacji społecznej swoich czasów51. 
Cesarstwo rzymskie na Zachodzie było według niego instytucją już martwą lub obumie-
rającą52, a dodatkowo przewidywał on tymczasowość rządów cesarstwa53. Obserwując 

48 Chrześcijaństwo nigdy nie prezentowało się jako ruch rewolucyjny o charakterze socjalnym, a nowo 
nawróceni nie przynależeli do najniższych klas społeczności rzymskiej, szczególnie zaś nie była to religia 
niewolników. Większość nawróconych na chrześcijaństwo w pierwszych wiekach stanowili Żydzi, którzy 
uznali w Jezusie Mesjasza, a spośród tzw. etnochrześcijan większość stanowili przedstawiciele klasy śred-
niej: kupcy, rzemieślnicy, żołnierze. Więcej na ten temat zob. G. Theissen, The Social Setting of Pauline 
Christianity: Essays on Corinth, Philadelphia 1982, 3-23; R. E. Brown, The Churches the apostles left be-
hind, New York-Ramsay 1984, 75 nn; W. Wischmeyer, Von Golgatha zum Ponte Molle. Studien zur Sozial-
geschichte der Kirche in dritten Jahrhundert, Göttingen 1992, 91-111.

49 Piotr Chryzolog, Sermo 162, 6: „In homine agebat deum, in seruo dominum, ut esset uernaculus tem-
poris, qui erat et factor et cognitor saeculorum”: OSPC 3, 236.

50 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 6: „Vos quoque serui debetis deo fi dem in ipsa, quam geritis, seruitute, quia 
qui pio et puro corde carnali domino debitum non reddit obsequium, deo ante, qui corda uidet, quam homi-
ni tenetur obnoxius, qui te parem fecit per gratiam, quem conditio fecerat disparem uilitate seruili”: OSPC 
1, 204. Por. Piotr Chryzolog, Sermo 95, 6: OSPC 2, 240.

51 F. P. Rizzo, Il ‘De Gubernatione Dei’ di Salviano nel quadro della problematica di fi ne impero, „Qua-
derni Catanesi” (1992-1993), 71-108.

52 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 30: SCh 220, G. Lagarrigue (ed.), CERF ed., Paris 1975, 
254. 256.

53 R. Latouche, De la Gaule romaine à la Gaule franque: aspects sociaux et économiques de l’évolution, 
„Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo” IX (1962), 379-409.
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ludzi wpływających w istotny sposób na losy państwa rzymskiego, a szczególnie właści-
cieli ziemskich i ich naganne zwyczaje54, panującą między nimi nienawiść, przechodził 
następnie do wniosków na temat moralności katolików początków V wieku55.

Według Salwiana, z teologicznego punktu widzenia fundamentalne zło stanowiły 
same grzechy wierzących56. Wady i grzechy w znacznej mierze powodowały wewnętrz-
ny rozkład społeczności rzymskiej, stając się przyczyną drastycznych różnic społecz-
nych, także wewnątrz samej społeczności kościelnej57 i wprowadzając także do struktur 
kościelnych klasyczny podział na honestiores i humiliores58. Natomiast swoistym kata-
lizatorem rozpadu społeczności rzymskiej były dla Salwiana najazdy barbarzyńskie na 
cesarstwo zachodniorzymskie59. W związku z tym obserwowalnemu upadkowi instytu-
cji państwowej towarzyszył także swoisty upadek moralności60 i degeneracja masowe-
go Kościoła61, złożonego w wielkiej mierze z rzesz pogan połowicznie nawróconych na 
chrześcijaństwo62. W opisie wad nękających chrześcijan Salwian moralizatorsko stwier-

54 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 43: SCh 220, 218.
55 O powolnym przechodzeniu ze świata rzymskiego do świata średniowiecznych państw germańskich 

zob. F. Lot, Ch. Pfi ster, F.-L. Ganshof, Les destinées de l’Empire en Occident de 395 à 788, PUF, Paris 1940; 
F. Lot, La fi n du monde antique et le début du Moyen Age, Albin Michel, Paris 1968.

56 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 67-69: SCh 220, 404. 406.
57 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 21: SCh 220, 248.
58 Jako podaje G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, 248-249 przynależność do poszczegól-

nych grup hierarchii społecznej w okresie późnocesarskim była uwarunkowana przede wszystkim stanem ma-
jątkowym, zakresem posiadanej władzy i prestiżu, a pochodzenie etniczne czy regionalne nie miało nieomal 
żadnego znaczenia. Stan majątkowy i prestiż obywatelski wpływał także wyraźnie na decyzje prawodawcy 
kościelnego, który różnicował chrześcijan oraz sposób ich traktowania przez prawo właśnie pod względem 
przynależności do danego stanu. Tworzenie nowych stanów jak sacerdotales (osoby posiadające godność ka-
płanów prowincjalnych) czy consistores (członkowie świętego consistorium będącego stałym gremium admi-
nistracyjnym) specjalnie niczego nie zmieniło, lecz podporządkowano prawną odpowiedzialność nowej grupy 
odpowiedzialności prawnej jaką ponosili senatores. „O tym, jak grupy traktowane po części jako nowe katego-
rie społeczne były w stanie wyprzeć dawne ordines, świadczy najdobitniej edykt z 412 roku, w którym kary za 
głoszenie herezji zróżnicowano w zależności od przynależności społecznej. Lista obejmowała illustres i spec-
tabiles (członków obu najwyższych warstw senatorskich), senatores i clarissimi (członków senatu i inne oso-
by posiadające godność senatorską), sacerdotales (osoby posiadające godność kapłanów prowincjonalnych), 
principales i decuriones (wybitnych i zwyczajnych kuriałów), negotiatores, plebei (zwykłą «wolną» ludność 
miast i wsi), circumcelliones (wolnych robotników sezonowych w dobrach ziemskich), osobno wymienieni 
zostali jeszcze servi i coloni (C. Th. 16, 5, 52 i 54). Uderza przy tym, że kary określone dla sacerdotales od-
powiadały tym, które przewidziane były dla senatores, podczas gdy kary w takim samym wymiarze dotyczy-
ły clarissimi i principales. Poza tym niewolnikom i kolonom – jako przedstawicielom warstw najuboższych 
– groziła, w przeciwieństwie do członków innych grup, stojących wyżej w hierarchii społecznej – nie kara 
pieniężna, lecz chłosta. Jest rzeczą znamienną, że ustawa wydana w roku 382 w Konstantynopolu przewidy-
wała noszenie przez członków poszczególnych grup społecznych, na przykład senatores, milites, offi ciales 
(urzędnicy administracji cywilnej) oraz servi, także odzieży codziennej ściśle określonego rodzaju, odpowia-
dającej ich pozycji w hierarchii społecznej (C. Th. 14, 10, 1)”, tamże, 248.

59 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 50: SCh 220, 464. 466.
60 Zobacz klasyczne już opracowania: F. W. Walbank, The decline of the Roman empire in the West, 

London 1940; N. Baynes, The decline of the Roman power in western Europe. Some modern explanations, 
„Journal of Roman Studies” 33 (1943), 29; A. Piganiol, Histoire romaine, t. IV, 2 voll. L’émpire chrétien 
325-395, Paris 1947, 411 nn; S. Mazzarino, Aspetti sociali del IV secolo. Richerche di storia tardo-roma-
na, Roma 1951, 8; H.-I. Marrou, La décadence de l’antiquité classique, [w:] Classicisme et déclin cultural 
dans l’histoire de l’Islam, Paris 1957, 112; M. Roztozev, The social and economic history of the Roman em-
pire, Oxford 1957, 530-535.

61 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 3-4: SCh 176, 140. 142.
62 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 6-11: SCh 220, 104-112. O możliwościach sterowania, 
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dzał: „nie licząc niewielu, którzy unikają zła, wspólnota wszystkich chrześcijan czy jest 
czymś innym jak tylko rynsztokiem grzechów? Bo iluż znajdziesz w Kościele, którzy 
nie byliby pijakami, obżartuchami, cudzołożnikami, nierządnikami, uwodzicielami, roz-
pustnikami, złodziejami czy zabójcami? A najgorszą rzeczą jest, że wszystkie te grzechy 
są praktykowane codziennie”63.

Ów swoisty katalog grzechów panujących w Kościele V wieku był dla Salwiana oka-
zją do stwierdzenia, „że prawie wszyscy członkowie Kościoła osiągnęli taki stopień ze-
psucia w życiu, że niemal uchodzi za świętego wśród chrześcijańskiego ludu ten, który 
jest tylko trochę mniej grzeszny od innych”64. Zło moralne tak wielu chrześcijan było 
zdaniem Salwiana spowodowane często nieznajomością zasad wiary i brakiem poczucia 
grzeszności, co wynikało z wcześniejszego napływu nienawróconych mas pogańskich do 
Kościoła65. Tłumy te bały się jeszcze doczesnej władzy rzymskiej, dlatego nie ośmiela-
ły się jej ignorować, gdyż zwyczajnie byłyby przez jej przedstawicieli „obite kijami, wy-
rzucone na zewnątrz lub ukarane w taki sposób, że powróciłyby do należnego dla wła-
dzy szacunku i uznania jej godności”66.

Masowo i nie w pełni nawróceni poganie tworzący jednocześnie społeczność połowicz-
nych chrześcijan nie mieli już tego respektu wobec instytucji Kościoła. Dlatego żyjący 
w V wieku półpoganin-półchrześcijanin nie rozumiał nauki chrześcijańskiej, akceptował 
ją połowicznie, a bał się jedynie kary ze strony władzy doczesnej67. Taki chrześcijanin 
po pogańsku żył w gniewie i zawiści wobec swoich bliźnich68. Salwian dostrzegał ów 
podstawowy brak tożsamości chrześcijańskiej mas wiernych w sposób nie pozostawiają-
cy jakichkolwiek wątpliwości: „zdarza się natomiast, że w świątyniach, albo nawet wo-
kół ołtarzy i w miejscach poświęconych Bogu, bez minimalnego respektu i poszanowa-
nia dla ich sakralności, pośpiesznie gromadzą się wszyscy, nikczemnicy i okryci hańbą. 
Mówię to nie dlatego, że sądzę, iż wszyscy ludzie nie powinni się modlić do Boga, lecz 
ponieważ kto przychodzi pojednać się z Bogiem nie powinien potem wychodzić, aby roz-
budzać swój gniew. Nie można w spełnianiu obowiązku prosić o przebaczenie, a jedno-
cześnie w tym samym czasie wzbudzać gniew!”69.

także dogmatycznego, masami nie w pełni nawróconych chrześcijan np. w kierunku herezji zob. A. H. M. 
Jones, Were ancient heresies disguised social movements?, Filadelfi a 1966.

63 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 44: „Aut, praeter paucissimos quosdam qui mala fugiunt, 
quid est aliud paene omnis coetus Christianorum quam sentina uitiorum? Quotum enim quemque inuenias in 
ecclesia non aut ebriosum aut helluonem aut adulterum aut fornicatorem aut raptorem aut ganeonem aut la-
tronem aut homicidam? Et quod his omnibus peius est, prope haec cuncta sine fi ne!”: SCh 220, 220.

64 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 46: „In hanc enim morum probrositatem prope omnis 
ecclesiastica plebs redacta est ut in cuncto populo Christiano genus quodam modo sanctitatis sit minus esse 
uitiosum”: SCh 220, 220.

65 N. Brox, Evangelium und Gesellschaft nach Salvian von Marseille (5. Jahrhunderte), [w:] H. Petri (red.), 
Glaubensvermittlung im Umbrach. Festschrift für Bischof Manfred Müller, Regensburg 1995, 85-108.

66 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 46: „si quispiam fuerit insolenter ingressus, aut caedatur 
aut propellatur aut aliqua uerecundiae atque existimationis suae labe multetur”: SCh 220, 222.

67 J. Blänsdorf, Salvian über Gallien und Karthago. Zu Realismus und Rhetorik in der spätantiken Lit-
eratur, [w:] H. R. Drobner, C. Kock (red.), Studien zu Gregor von Nyssa und der christlichen Spätantike, 
Leiden-New York-Kopenhagen-Köln 1990, 311-332.

68 E. Bordone, La società romana del quinto secolo nella requisitoria di Salviano Marsiliense, [w:] Stu-
di dedicati alla memoria di Paolo Ubaldi, A. Gemelli (red.), Milano 1937, 315-344.

69 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 47: „In templa autem uel potius in altaria atque in sacraria 
dei passim omnes sordidi ac fl agitiosi sine ulla penitus reuerentia sacri honoris inrumpunt, non quia non om-
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Salwian doszedł ostatecznie do wniosku, że fałszywe nawrócenia nie mogą przyspo-
rzyć w efekcie prawdziwych chrześcijan. Ludzie powierzchownie nawróceni ani nie my-
śleli kategoriami Boga objawionymi poprzez Biblię, ani tym bardziej nie stosowali się 
w życiu do wskazań płynących z Objawienia70. 

„Tylko co skończone święte ceremonie, a już wszyscy pędzą do swoich zwyczajnych 
zajęć, czyli jedni – kraść, drudzy – upijać się, inni – cudzołożyć, jeszcze inni – dokony-
wać napadów, aż wreszcie będzie dla wszystkich jasne, że podczas gdy byli w kościele, 
nie czynili nic poza zastanawianiem się, co będą robić zaraz po wyjściu ze świątyni”71.

Salwian nie miał wątpliwości, że powierzchowność nawróceń była w V wieku zjawi-
skiem masowym w Kościele72. Wskazywał przy tym na typowo pogańską powierzchow-
ność uczestnictwa w liturgii chrześcijańskiej, która była traktowana przez masy nomi-
nalnych ‘chrześcijan’ jako czyn rytualny. Fasadowość nawróceń nie była też bynajmniej 
wadą jakiejś pojedynczej grupy społecznej, a o powszechności rytualno-pogańskiego trak-
towania Eucharystii świadczył szeroki przekrój społeczny i zawodowy wiernych kryty-
kowanych za to przez Salwiana73. Byli wśród nich zarówno niegodziwi niewolnicy, jak 

nes ad exorandum deum currere debeant, sed quia qui ingreditur ad placandum, non debet egredi ad exacer-
bandum; neque enim eiusdem offi cii est indulgentiam poscere et iracundiam prouocare!”: SCh 220, 222.

70 Dla J. Badewien, Geschichtstheologie und Sozialkritik im Werk Salvianus von Marseille, „Forschun-
gen zur Kirchen- und Dogmengeschichte” 32, Göttingen 1980, 83-85, ów znamienny brak korespondencji 
pomiędzy deklarowaną wiarą a życiem chrześcijan miałby stanowić główną oś krytyki moralnej Salwiana, 
jak i zresztą zasadniczą myśl jego teologii. Ze stanowiskiem J. Badewiena nie zgadza się J. A. Pacheco, Sal-
viano de Marsella, 210-216, który oprócz elementów krytyki moralnej podkreśla w teologii Salwiana z Mar-
sylii istotność samego aktu zawierzenia człowieka wierzącego Bogu oraz możliwość kary dla niekonsekwen-
tnego wierzącego, także w wymiarze doczesnym.

71 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 49: „Denique si uult quispiam scire quid in tempo huiu-
smodi homines cogitarint, uideat quid sequatur. Siquidem consummatis sollemnibus sacris statim ad con-
suetudinaria omnes studia discurrunt, alii scilicet ut furentur, alii ut inebrientur, alii ut fornicentur, alii ut la-
trocinentur, ut euidenter appareat hoc eos esse meditatos, dum intra templum sunt, quod postquam egressi 
fuerint exsequuntur”: SCh 220, 222.

72 Por. E. M. Pickman, The mind of Latin Christendom I (373-496), Oxford 1937; E. Male, La fi n du pa-
ganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques chrétiennes, Paris 1950; P. R. L. Brown, Aspects of the 
Christianization of the Roman Aristocracy, „Journal of Roman Studies” 51 (1961), 1-11.

73 J. A. Pacheco, Salviano de Marsella, 11-22 podaje ogólną charakterystykę wszystkich grup socjalnych 
cesarstwa rzymskiego opisywanych przez Salwiana z Marsylii: wymienia grupę senatorów (clarissimi et illus-
trissimi, nobilissimi – członkowie domu imperialnego) 12-13; klasę średnią (curiales – decuriones, honora-
ti, duoviri – duumviri, decemprimi – principales, primates, sacerdotales) 13-16; rolników i administratorów 
oraz kolonów (procuratores, actores, conductores, emphyteuticarii, perpetuarii, colonii) 16-18; osiedlonych 
na ziemiach cesarstwa Germanów (dediticii, laeti) 18-20; niewolników (sclavi) 20-21. J. A. Pacheco, odno-
towuje również w Kościele katolickim w V wieku wyraźnie zróżnicowane hierarchicznie w rzymskich Ga-
liach grupy, tamże, 22-31: biskupów (episcopus, sacerdos summus, żona biskupa była nazywana episcopa 
lub episcopissa) 22-24; kapłanów (presbiterus, sacerdos secundi ordinis, żona kapłana była nazywana pres-
bytera lub presbyterissa) 24; diakonów (ministri, levitae) 25; przedstawicieli tzw. święceń niższych (acoly-
tes, sequentes, energumenos, ostiarii) 25-26; oraz nie wyświęconych (seculares, w odróżnieniu od wyświę-
conych czy mnichów, które to grupy określało się dla większego radykalizmu podejmowanego przez nich 
życia jako sancti): konwersów (conversi, conversae) 26-27; pokutujacych (ordo paenitentium) 27-29; mni-
chów (sancti) 29-30; dziewice konsekrowane (virgines velatae, virgines devotae) 31. Szerzej na temat klas 
socjalnych w cesarstwie rzymskim w IV i V wieku zob. G. Gagé, Les classes sociales dans l’empire romain, 
Paris 1964, 335-448; G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, 209-283.
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i niegodziwi ludzie wolni74, oszukujący handlarze75, niesprawiedliwi dekurioni76, posłu-
gujący się oszczerstwami urzędnicy publiczni77, żołnierze ustawicznie posuwający się do 
kradzieży78, a także pełni pychy i pożądania arystokraci79.

Salwian ukazywał również inne grzechy niszczące społeczność chrześcijan V wie-
ku. Jednym z podstawowych przewinień było kierowanie się w życiu pożądliwością bo-
gactw materialnych, określane wręcz jako „idolatryczne niewolnictwo”, przy jednoczes-
nym odrzucaniu miłosierdzia wobec bliźnich i czynienia dobra80. Niewiara w wartość do-
brych czynów i jednoczesna pożądliwość bogactw były przyczyną rozmaitych grzechów 
w życiu połowicznie nawróconych chrześcijan. Swoisty katalog takich grzechów został 
przedstawiony przez Salwiana już na początku jego Ad Ecclesiam: nienawiść, wrogość, 
okrucieństwo, bezczelność, nieczystość oraz perwersja81. Wraz ze wzrostem liczby nie-
zupełnie nawróconych chrześcijan w V wieku wzrastała liczba grzechów popełnianych 
przez nich82. W efekcie zaznaczał się odwrót od wierności Bogu i upadek wiary: „wier-
ni wzrastają w liczbę, ale wiara się zmniejsza”83.

Dotkliwą konsekwencją przemian społecznych i ekonomicznych dokonujących się 
w społeczeństwie rzymskim pierwszej połowy V wieku było dostrzegalne w indywidual-

74 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 50: „Sed uidelicet cuncta haec mala et omnem uitiorum 
probrositatem, quam supra dixi, ad seruos fortasse quidam aut abiectissimos quosque homines referendam 
putant, ceterum nomen ingenuum hac fl agitiorum labe non pollui”: SCh 220, 224.

75 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 50: „Quid autem aliud est cunctorum negotiantium uita 
quam fraus atque periurium?”: SCh 220, 224. Według Pseudo-Chryzostoma, Opus imperfectum in Matthae-
um 28: „handlarz nigdy lub prawie nigdy nie może podobać się Bogu. Dlatego w konsekwencji żaden chrześ-
cijanin nie powinien wykonywać tego zawodu, ponieważ kto kupuje i sprzedaje, nie może uniknąć oszustwa 
i krzywoprzysięstwa. Jest bowiem nieuniknione, że ten sam człowiek jako kupujący przysięga na swoją wia-
rę, że towar nie jest godzien takiej ceny, a jako sprzedający przysięga natomiast, że sprzedaje poniżej ceny”: 
PG 56, 839-840. Św. Augustyn, De Trinitate 13, 3, 6: NBA 4, 512, będąc o dziwo bardziej pozytywnie na-
stawiony do handlu, napomina handlujących, aby sprawiedliwie wykonywali swój zawód, co ma się wyrażać 
w nakładaniu sprawiedliwych cen na towary i unikaniu przez handlarzy kłamstwa i krzywoprzysięstwa.

76 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 50: „quid aliud curialium quam iniquitas?”: SCh 220, 
224. Salwian wspomina też o curiales (dekurioni) w De Gubernatione Dei 5, 18: SCh 220, 324.

77 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 50: „quid aliud offi cialium quam calumnia?”: SCh 220, 
224. Jak zaznacza w komentarzu do tekstu G. Lagarrigue, Salvien de Marseille, Oeuvres, t. II, CERF ed., Pa-
ris 1975, SCh 220, sformułowanie „calumnia” powinno być zinterpretowane w świetle ówczesnej wykład-
ni C. Th. IX, 39, 3 an. 398: „Oszczercami są ci, którzy pod parawanem fi skusa kradną własność innym i nie 
pozwalają niewinnym pozostawać w pokoju”. 

78 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 50: „quid aliud omnium militantium quam rapina?”: 
SCh 220, 224.

79 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 51-52: „Sed omnis, inquis, nobilitas ab his sceleribus 
immunis est. 52. Parum est id quidem, quia non aliud uidetur nobilitas in omni mundo quam unus homo in 
grandi populo”: SCh 220, 224.

80 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 1: „si in hac uita rebus sibi ad opus sanctum a deo traditis sine 
fructu misericordiae atque humanitatis incumbant; nisi auaritiam, id est idolatriae seruitutem, etiam in futu-
ra post mortem tempora extendant”: SCh 176, G. Lagarrigue (ed.), Paris 1971, 138.

81 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 3: „At nunc pro his omnibus auaritia, cupiditas, rapina, quaeque 
eis sociae et quasi germana unitate coniunctae sunt, inuidiae, inimicitiae, crudelitates, luxuriae, inpudicitiae, 
perditiones, quia superiora illa istorum usibus militant, successerunt”: SCh 176, 140.

82 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 3: „quantum tibi auctum est populorum, tantum paene uitiorum, 
quantum tibi copiae accessit, tantum disciplinae recessit, et prosperitas uenit quaestuum cum magno faeno-
re detrimentorum”: SCh 176, 140.

83 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 4: „Multiplicatis enim fi dei populis fi des imminuta est et cre-
scentibus”: SCh 176, 140.
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nym wymiarze zjawisko materialnego ubożenia. Salwian posłużył się przykładem włas-
nego krewnego – młodzieńca pochodzącego z podupadłej materialnie szlachty rzymskiej, 
pozostającego bez środków materialnych, którego polecał wspólnocie monastycznej w Le-
rynie84. Rodzina owego młodzieńca była wcześniej bardzo bogata i znana w rzymskim 
mieście Agrippinae (dzisiejsza Kolonia (Köln)). Jednak na skutek najazdów barbarzyń-
skich i utraty majątku jego matka została zmuszona do służenia tymże barbarzyńcom85. 
W przypadku krewnego Salwiana protegowanego mnichom z Lerynu być może mamy 
też do czynienia z jednym z pierwszych, udokumentowanych literacko przykładów tzw. 
powołań socjalnych do zakonów chrześcijańskich86. Motywację do życia zakonnego sta-
nowiłyby w takim przypadku nie względy religijne, lecz brak perspektyw ekonomicz-
nych w dotychczasowym środowisku87.

3.1.2.2. Niewolnicy. Salwian używając określeń „niewola”, „niewolnik” odwoływał 
się do skojarzeń inspirowanych przez teksty biblijne88 lub stosował je przenośnie na okre-
ślenie stanu zależności od diabła, bycia niewolnikiem diabła89. Rozumiał ten termin także 
w jego właściwym znaczeniu. Niewolnictwo polegało według niego na braku wolnego 
wyboru w podejmowaniu decyzji i uzależnieniu niewolnika od woli właściciela. Niewol-
nik nie miał prawa samostanowienia o sobie, a właściciele nie dopuszczali nawet myśli, 
aby niewolnikowi pozwolić na jakikolwiek wolny wybór90. Niewolnictwo w swojej ge-
nezie byłoby zatem konsekwencją ludzkiej grzeszności, która ostatecznie wynika z ludz-
kiego nieposłuszeństwa Bogu91. Salwian pisał, że w wyniku wojen już nie tylko Rzymia-
nie pozyskiwali dla siebie niewolników, ale i sami Rzymianie stawali się po upadku miast 
rzymskich niewolnikami barbarzyńców92.

84 Na temat samego cenobium w Lerynie w V wieku zob. S. Pricoco, L’isola dei santi, dz. cyt.; C. M. Ka-
sper, Theologie und Askese. Die Spiritualität des Inselmönchtums von Lérins im 5. Jahrhundert, BGAM 50, 
Münster 1991. O rozwoju życia monastycznego w rzymskich diecezjach Galii i XII prowincji zob. F. Princ, 
Frühes Mönchtum in Frankenreich. Kultur und Gesellschaft in Gallien, den Rheinlanden und Bayern am 
Beispiel der monastischen Entwicklung (4. bis 8. Jahrhundert), München 19882.

85 Salwian z Marsylii, Epistula 1, 5-6: „Młody człowiek, którego wam polecam, pochodzący wraz 
z rodziną z miasta Kolonii (Agrippinae), znany pośród swoich ziomków, z dobrej rodziny, z szanowanego 
domu, i co chcę podkreślić, będący moim krewnym. […] Młodzieniec ów zostawia w Kolonii matkę wdo-
wę, […], która to wdowa znajduje się w takiej nędzy, że nie może ani pozostawać w Kolonii, ale i nie może 
miasta opuścić, gdyż brakuje jej środków zarówno aby dalej żyć, jak i aby uciec. Jedynym dla niej rozwią-
zaniem jest zarabianie na chleb pracą najemną i odstępowanie własnych rąk żonom barbarzyńców […]; nie 
jest jeszcze zdegradowana do roli niewolnicy, lecz niewolnicą czyni ją ubóstwo”: SCh 176, G. Lagarrigue 
(ed.), CERF ed., Paris 1971, 78.

86 Salwian z Marsylii, Epistula 1, 10: SCh 176, 80. 82.
87 Por. R. Nürnberg, Askese als sozialer Impuls. Monastisch-asketische Spiritualität als Wurzel und Trieb-

fader sozialer Ideen und Aktivitäten der Kirche in Südgallien im 5. Jahrhundert, Hereditas. Studien zur Al-
ten Kirchengeschichte 2, Bonn 1988.

88 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 23: SCh 220, 178 (niewolnicy Dawida pogardzają swo-
im panem uciekającym przed wrogami (por. 2 Sam 12, 14).

89 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 23-25: SCh 220, 376. 378.
90 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 27: „Żaden sługa nie ma prawa wyboru według własnego 

uznania pomiędzy otrzymanymi od swego właściciela rozkazami, które z nich miałby wykonywać, a które nie; 
byłoby to ciężkie przestępstwo i zniewaga wybierać tylko te, które mu odpowiadają, a unikać niemiłych. Tak 
że właściciele w tym naszym świecie ani trochę nie myślą, aby pozwolić dobrodusznie własnym niewolnikom 
wypełniać tylko jedną część ich rozkazów, a ignorować pozostałe, czy też pozostawiać niewolniczym kaprysom 
wypełnianie tych, które wydają się dobre, a unikać tych, które uznają za warte pominięcia”: SCh 220, 206.

91 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 29: SCh 220, 208.
92 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 77-80: SCh 220, 410. 412. 414; Por. też Salwian z Marsylii, 
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Zdaniem Salwiana, niewolnik w swoim człowieczeństwie był równy każdemu człowie-
kowi wolnemu, lecz ze względu na stan socjalny był podporządkowany swemu właścicie-
lowi – innemu człowiekowi: „jeśli zatem my, wrażliwi ludzie, jakimi jesteśmy, domagamy 
się jednak, aby nie lekceważyli nas nasi niewolnicy, którzy, chociaż podporządkowani nam 
ze względu na położenie socjalne, są jednak równi nam ze względu na wspólne człowie-
czeństwo; […] Chyba że typowe dla nas mędrkowanie i nasza bezgraniczna inteligencja 
odwiedzie nas od tolerowania obrazy ze strony naszych niewolników, zaś później będzie 
domagać się od samego Boga przebaczenia naszych zniewag! Uważamy zatem za niedo-
puszczalne pewne zachowania, a uznajemy się za godnych Bożej tolerancji!”93.

Salwian domagał się zatem od chrześcijan respektowania godności ludzkiej niewolni-
ków i wymagania od nich tylko pracy koniecznej, po wykonaniu której nie mieli być wy-
korzystywani do prac zbędnych i powinni mieć zapewniony odpoczynek94. Swoje rzymskie 
zdroworozsądkowe podejście do niewolników uzasadniał też pewną motywacją biblijną. 
W alegorycznej wykładni ewangelicznej perykopy o zgorszeniu (Mt 5, 29-30; Mk 9, 46) 
doszedł do interpretacji, według której niewolnicy byli ‘oczami i rękami’ swych właścicie-
li. Z jednej strony organów tak cennych nie należało narażać na zniszczenie, zaś z drugiej 
– wystawiając w tym świecie niewolników na ‘zgorszenia’, właściciel mógł sam stracić 
własne życie wieczne95. Pomimo wyraźnych zakazów prawnych dotyczących niegodne-
De Gubernatione Dei 6, 99: SCh 220, 428; De Gubernatione Dei VII, 1: SCh 220, 430. Według Brower-Ma-
sena, Antiquitatum et Annalium Treuerrensium libri, XXV, 1671, vol. 14, 275 chodziłoby w tekście Salwia-
na o rzymskie Moguntiacum (dzisiejsze Mainz – Moguncja); natomiast A. Haemmerle, Studien zu Salvian I, 
Prog. Landshut 1893, 18. 27. 28 twierdził, że Salwian miał tu na myśli zdobycie przez barbarzyńców rzym-
skiego Agrippinensium. Na temat niewolnictwa u Salwiana: R. Kamienik, Niewolnicy w pismach Salwiana 
z Marsylii w świetle koncepcji autorów starożytnych, Roczniki UMCS, Sekcja F, XX, Lublin 1965 (1968), 
1-19; Tenże, Quelqes problemes biografi ques concernant Salvien de Marseilles restes sans solution, Rocz-
niki UMCS XXIII-XXIV, 1968-69, 74-110.

93 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 28: „Si ergo nos, qui homunculi imbecilli sumus, contem-
ni tamen a seruis nostris omnio nolumus, quos esti nobis seruitutis condicio inferiores humana tamen sors red-
dit aequales […] Nisi tanti fortasse consilii ac tamen profundae intellegentiae simus ut qui pati seruorum iniu-
rias nolumus subditum iniuriis nostris deum esse uelimus, et quae ipsi toleratu humano indigna credimus deum 
a nobis digne haec tolerare credamus”: SCh 220, 208. Por. Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 43: 
SCh 220, 218. Podobna koncepcja ludzkich żądań wobec Boga przy jednoczesnym nierespektowaniu praw 
drugiego człowieka, występowała już wcześniej u św. Cypriana z Kartaginy, Ad Demetrianum 8: SCh 467, 
J.-C. Fredouille (ed.), Paris 2003, 84. 86. Odnośnie do pojęcia Bożej ‘tolerancji’, czyli jednego z synonimów 
cierpliwości pojmowanej jako wyłączna cnota samego Boga (biblijna makroqumi/a), to u autorów łacińskich 
poczawszy od Tertuliana i św. Cypriana, a w IV w. u św. Hilarego z Poitiers czy u św. Augustyna z Hippony bi-
blijna makroqumi/a była najczęściej oddawana łacińskim terminem longanimitas, albo longa Dei patientia czyli 
jako ta ‘dobra cierpliwość’ w której Pan Bóg czeka na nawrócenie grzesznika. Czasami, jednak zdecydowanie 
rzadziej, na określenie makroqumi/a stosowano też termin tolerantia. Więcej na temat znaczenia terminu tole-
rantia zob. tolerans; tolerantia, -ae, [w:] A. Blaise, H. Chirat, Dictionnaire latin-françis des auteurs chrétiens, 
819, jak również: W. Meikle, The vocabulary of „patience” in the Old Testament, „The Expositor” 3 (1920), 
219-225; J. Horst, makroqumi/a, [w:] TWNT IV, 377-390; R. A. Gauthier, Magnanimité. L’idéal de la grandeur 
dans la philosophie paďenne et dans la théologie chrétienne, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1951, 158-
160; M. Spanneut, Patience, [w:] DS XII/1, Beauchesne, Paris 1984, 438; D. Kasprzak, Znaczenie teologiczne 
koncepcji cierpliwości u św. Hilarego z Poitiers, PS V (XXIII) nr 9/53 (2001), 51-78, szczególnie 53-61.

94 Obszerniej na temat nauczania Ojców Kościoła rozpatrujących fenomen godności chrześcijanina 
w świetle wybranych pojęć i wartości ewangelicznych zobacz materiały z sesji patrologów polskich w Łom-
ży w dniach 22-27 IX 1994: F. Drączkowski, J. Pałucki (red.), Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców 
Kościoła, Lublin 1996.

95 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 39: „Si igitur iuxta dei uerbum in gehennam scandalis 
trahimur, recte profecto, ut gehennam uitare possimus, etiam manibus nostris nos oculisque multamus, non 
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go traktowania niewolników i handlu nimi96, właściciele haniebnie wykorzystywali nie-
wolników i niewolnice97. W rzymskiej Akwitanii według Salwiana „królował nie tylko 
zły przykład, ale także stosowano pewien rodzaj gwałtu, to znaczy niewolnice były zmu-
szane do posłuszeństwa skrajnie pożądliwym właścicielom tak, że niezdrowe pragnienia 
pana stawały się prawem dla tego, kto był im oddany na posługi”98.

Zdaniem Salwiana, niewolnicy nie byli wolni od grzechów i słabości99; istniała we-
dług niego pewna zdegenerowana umysłowość niewolnicza: „co do natury i upodobania 
do podłości mamy mentalność niewolników: akceptujemy wykroczenia, lecz nie chce-
my kary. Posiadamy taką samą mentalność jak nasi słudzy: wszyscy – i my i oni – dąży-
my do popełniania grzechów, które by nie podlegały karze”100. Zasadniczo jednak uspra-
wiedliwiał naganne czyny niewolników, które tłumaczył ich sytuacją socjalną. Odpierał 
zatem szereg powszechnych zarzutów kierowanych przez właścicieli przeciwko niewol-
nikom. Niewolnicy byli często oskarżani o włamania, kradzieże czy ucieczki od właści-

quod membris suis quis priuare se debeat, sed, quia tam necessariae nobis sunt quaedam domesticorum ob-
sequiorum necessitudines ut his quasi oculis interdum aut manibus utamur, recte nobis praesentium ministe-
riorum offi cia subtrahimus, ne aeterni ignis tormenta patiamur; ubi enim de ministerio agitur et uita, rectius 
profecto Christiano est ministerio carere quam uita”: SCh 220, 214. 216 (tłum. polskie: „Jeśli twoje oko jest 
okazją do skandalu, wyłup je, a jeśli twoja ręka jest okazją do skandalu odetnij ją. Bardziej jest dla ciebie 
pożyteczne stracić jeden z członków, niż aby całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny. Zatem w świet-
le słowa Bożego, jeśli skandale prowadzą nas do Gehenny, najbardziej racjonalne jest poświęcić ręce i oczy, 
aby uniknąć Gehenny. Teraz nie jest tak, że ktoś musi pozbywać się własnych organów, ale od momentu, od 
którego określone posługi niewolników domowych, miłe nam, a będące tak konieczne, że posługujemy sie 
tymi osobami czasami jakby były naszymi oczami i naszymi rękoma, czynimy dobrze, odmawiając niewol-
nikom służenia w tym życiu, aby nie cierpieć w przyszłym życiu tortur ognia. Oczywiste jest, że wybierając 
między domownikami a życiem chrześcijanin mniej się będzie skłaniał ku korzystaniu z posług niewolników 
niż z życia”). Na analogiczną koncepcję właściwych relacji właściciel – sługa napotykamy u wcześniejszych 
Ojców Kościoła w komentarzu do tekstu Mt 5, 29-30, por. Hilary z Poitiers, In Mattheum 4, 21: SCh 254, t. 1 
(1-13, 9), J. Doignon (ed.), Paris 1978, 138. 140; św. Hieronim ze Strydonu, Homeliae in Mattheum 18, 8-9: 
SCh 259, t. II, É. Bonnard (ed.), Paris 1979, 52. 54, czy Paulin z Noli, Epistula 1, 5: CSEL 29, 4.

96 K. Amielańczyk, Reskrypt cesarza Hadriana o zakazie sprzedaży niewolnic stręczycielom i niewolni-
ków do szkół gladiatorskich, [w:] H. Kowalski, M. Kuryłowicz (red.), Contra leges et Bonos mores. Przestęp-
stwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, Lublin 2005, 9-23, odnotowuje, że reskrypt cesarza Hadriana 
(76-138): Ha Had. 18, 8 o zakazie sprzedaży niewolnic stręczycielom a niewolników lanistom (właścicielom 
szkół gladiatorskich) przytaczany przez Modestyna za czasów cesarza Wespazjana (69-79) już jako klauzula 
ne prostituatur wyznaczył kierunek zmian w samym prawodawstwie rzymskim w celu poprawy losu niewolni-
ków oraz zakazu walk gladiatorskich wydanym przez cesarza Konstantyna Wielkiego w 325 r. (C. Th. 15. 12. 
1) czy o likwidacji lenocinium (stręczycielstwa) przez cesarzy Teodozjusza i Walentyniana wydany 21 kwiet-
nia 428 r. (C. Th. 15. 8. 2). Jednak pomimo tych zakazów i tzw. wyraźnej ‘intencji’ prawodawcy nie przeszka-
dzało to, jak zaznacza Salwian, niektórym właścicielom stosować domowej formy prostutucji wobec swoich 
niewolnic. Na temat samego prawa rzymskiego dotyczącego lenocinium zobacz monografi e: A. Sokala, Leno-
cinium w prawie rzymskim, Toruń 1992; A. Sokala, Meretix i jej pozycja w prawie rzymskim, Toruń 1999.

97 Por. A. Hadjinicolaou-Marava, Recherches sur la vie des esclaves dans le monde byzantin, Atene 1950; 
M. E. Schtajerman, Die Krise der Sklavenhalterorderung im Westen des römischen Reiches, Berlin 1964.

98 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 20: „Quamuis non exemplum illic tantummodo malum 
fuerit, sed uis ac necessitas quaedam, quia parere impudicissimis dominis famulae cogebantur inuitae et li-
bido dominantium necessitas subiectarum erat”: SCh 220, 444.

99 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 50: SCh 220, 224.
100 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 11: „Natura in nobis et nequitia seruilis est. Volumus de-

linquere et nolumus uerberari: ipsi in nobis mores sunt qui in seruulis nostris: omnes uolumus impune pec-
care”: SCh 220, 240. Podobnie o skażonej naturze niewolnika Salwian mówi w innym miejscu swego De 
Gubernatione Dei 8, 14: „cum seruiles animos iam per se malos etiam dominorum faceret nequitia peio-
res”: SCh 220, 518. 520.
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cieli, lecz ich czyny wynikały często ze złej sytuacji życiowej. Dokonywali bowiem kra-
dzieży z głodu lub dlatego, że otrzymywali tak niskie wynagrodzenie, że nie byli w stanie 
zabezpieczyć swych podstawowych potrzeb życiowych. Salwian, powołując się tutaj na 
tekst z Księgi Przysłów 6, 30 „Nie ma hańby dla tego, kto kradnie, by wnętrze napełnić, 
gdy głodny”, usprawiedliwiał kradzież dokonywaną w takich okolicznościach101. 

Typowym zarzutem przeciwko niewolnikom była też ich przysłowiowa upartość i krnąb-
rność102. Powodem wykroczeń niewolników często były też tortury, jakich doznawali ze stro-
ny właścicieli oraz ich prokuratorów czy silencjatorów (pracowników odpowiedzialnych za 
zachowywanie ciszy w domach właścicieli), a także okrucieństwo innych współniewolni-
ków103. Salwian usprawiedliwiał niewolników, którzy uciekali się do kłamstwa, aby uniknąć 
surowej kary ze strony właścicieli, najczęściej chłosty. W podobny sposób traktował opiesza-
łość i łakomstwo niewolników, gdyż często poniżani i głodni, naturalną koleją rzeczy chcie-
li się nasycić i wypocząć104. Zachęcał niewolników będących chrześcijanami, aby nie za-

101 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 14: „Ac primum serui, si fures sunt, ad furandum forsi-
tan egestate coguntur, quia, etiamsi eis stipendia usitata praestentur, consuetudini haec magis quam suffi -
cientiae satisfaciunt, et ita implent canonem quod non explent satietatem. Ac per hoc culpam ipsam inopia 
minus culpabilem facit, quia excusabilis furti reus est, qui ad furtum cogi uidetur inuitus! Nam et scriptura 
ecclesiastica quasi subexcusare quodammodo miserorum omnium noxas uidetur dicens: Non grandis esi cul-
pae cum quis furatus fuerit: furatur enim ul esurientem impleat animam. Furatur ut expleat animam suam: 
ac per hoc non satis a nobis accusandi sunt qui diuino sermone excusantur”: SCh 220, 242 (tłum. polskie: 
„Po pierwsze jeśli mówi się, że niewolnicy są złodziejami, możliwe, że ostateczna konieczność przymusi-
ła ich do kradzieży, ponieważ kiedy jest im wypłacana zwyczajowa pensja, to na ile jest ona normą prawną, 
nie zaspokaja tak bardzo potrzeb, zachowuje się zatem samą normę prawa, ale nie likwiduje się głodu. Tak 
więc konieczność czyni mniej istotną samą winę, ponieważ zakłada się, że jeśli ktoś jest na swoje nieszczę-
ście zmuszony kraść, podlega usprawiedliwianiu. Także Pismo Święte, wydaje się prawie usprawiedliwiać, 
przynajmniej częściowo, przestępstwa wszystkich nędzarzy, kiedy powiada: Nie jest tak ciężką wina tego kto 
kradnie, jeśli kradnie z głodu. Kradnie, aby zaspokoić głód. Nie powinniśmy zatem właśnie my z łatwością 
kierować oskarżenia do osób, które są usprawiedliwione przez samo słowo Boże”).

102 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 92: SCh 220, 422.
103 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 15: „Quod autem de furtis seruorum dicimus, hoc etiam 

de fuga. Immo hoc rectius de fuga, quia ad fugam seruos non miseriae tantum, sed etiam supplicia compel-
lunt. Pauent quippe actores, pauent silentiarios, pauent procuratores, prope ut inter istos omnes nulloram mi-
nus serui sint quam dominorum suorum: ab omnibus caeduntur, ab omnibus conteruntur. Quid amplius dici 
potest? Multi seruorum ad dominos suos fugiunt, dum conseruos timent. Vnde illorum fugam non tam ad 
eos debemus referre qui fugiunt, quam ad eos qui fugere compellunt. Vim patiuntur infelicissimi: famulari 
optant et fugere coguntur. Discedere a seruitio dominorum suorum omnino nolunt et conseruorum suorum 
crudelitate non permittuntur ut seruiant”: SCh 220, 242. 244 (tłum. polskie: „Mówiliśmy o kradzieżach po-
pełnianych przez niewolników. Tak samo jest i z ich ucieczkami, ponieważ niewolnicy są skłonni, aby ucie-
kać nie tylko ze względu na nędzną sytuację w której żyją, ale także ze względu na tortury jakich doznają. 
Obawiają się administratorów, boją się silencjatorów, obawiają się intendentów; można powiedzieć, że ży-
jąc w kontakcie z nimi wszystkimi, bardziej niż swoich właścicieli są sługami wszystkich innych. Otrzy-
mują razy i kopniaki od wszystkich. Co więcej można powiedzieć? Jest wielu niewolników, którzy uciekają 
od właścicieli, ponieważ boją się własnych współtowarzyszy niewoli. Dlatego nie należy tak bardzo łączyć 
ucieczkę z uciekinierami, ale z tymi, którzy przymuszają ich do odcięcia więzi. Cierpią gwałty, owi biedni 
nieszczęśliwi, pragną służyć, a przymusza się ich do ucieczki; nie mają jakichkolwiek intencji opuszczania 
służby swoich właścicieli, a okrucieństwo ich własnych współtowarzyszy nie pozwala im służyć”); Salwian 
w De Gubernatione Dei 4, 18: SCh 220, 246 podobnie tłumaczy motywy ucieczki niewolników od swoich 
panów – ze względu na zło i okrucieństwo jakiego doznają od pełnych pychy właścicieli.

104 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 16: „Mendaces quoque esse dicuntur. Ad mendacium 
nihilominus atrocitate praesentis supplicii coartantur, siquidem, dum tormentis se uolunt eximere, mentiun-
tur. Quid autem mirum est si positus in metu seruus mentiri uult quam fl agellari? Accusantur etiam gulae et 
uentris auidi. Nec hoc nouum est: magis desiderat saturitatem qui famem saepe tolerarit. Sed esto, non per-
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łamywali się swoim ciężkim położeniem i nie popadali przez swe złe czyny w gorszą jego 
zdaniem niewolę grzechu, gdyż pierwsza może prowadzić jedynie do śmierci ciała, a kon-
sekwencją drugiej jest nieuchronnie śmierć duszy105. Takie stanowisko św. Piotra Chryzo-
loga czy Salwiana z Marsylii odnośnie do niewolnictwa nie odbiegało zatem w niczym od 
poglądów pozostałych Ojców Kościoła czy pisarzy wczesnochrześcijańskich106.

Salwian opisywał też zjawisko klasycznego patronatu (patrocinium), czyli ucieczki 
pojedynczych, niezależnych rolników i kolonów lub też ludności całych osiedli przed 
bezprawiem i uciskiem ze strony poborców podatkowych107. Nie mając w takiej sytu-
acji realnego wolnego wyboru i fi zycznej możliwości zmiany swego położenia, nie-
zależni rolnicy czy też koloni oddawali się pod opiekę najbogatszych właścicieli, by 
uniknąć jeszcze większego wyzysku ze strony poborców państwowych108. Praktycz-

ferat famem panis, famem certe perfert deliciarum, et ideo ignoscendum est si auidius expetit quod ei iugi-
ter deest”: SCh 220, 244 (tłum. polskie: „Powiada się, że są także kłamcami. Lecz do kłamstwa są przymu-
szani poprzez srogość kary, która zaraz ma spaść na ich kark, i jeśli chcą uniknąć ciężkich konsekwencji nie 
pozostaje im nic innego, jak tylko kłamać. Czy jest to takie dziwne, że przestraszony niewolnik przedkłada 
kłamstwo nad chłostę? Oskarża się ich także, że są opieszali z powodu łakomstwa i napełniania brzuchów. 
Nie jest to jakaś nowość, bo ktoś kto często cierpiał głód, ma wielkie pragnienie być nasyconym. Zważ tak-
że, że nie cierpi on głodu chleba, najpewniej ma pragnienie rzeczy dobrych i należy dlatego go usprawied-
liwić, jeśli wzdycha do rzeczy, których nigdy nie posiadał”).

105 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 70: „Cuius sors peior fuerit incertum est: illi quidem erant 
extrinsecus carne, sed isti intus mente captiui, et ex duobus letalibus malis leuius, ut reor, est captiuitatem cor-
poris Christianum quam captiuitatem animae sustinere, secundum illud quod docet saluator ipse in euange-
lio, grauius multo animarum mortem esse quam corporum. An credimus forte quod captiuus animis populus 
ille non fuerit, qui laetus tunc in suorum captiuitatibus fuit?”: SCh 220, 406 (tłum. polskie: „Nie jest pewne, 
jaki los jest lepszy: jedni cierpieli przez zło czysto zewnętrzne, cielesne, drudzy byli niewolnikami w duchu. 
Sądzę, że lżejsza dla chrześcijanina jest do zniesienia niewola cielesna niż duchowa; potwierdzenie wypły-
wa od Zbawiciela, kiedy oznajmia w Ewangelii: o wiele cięższa jest śmierć duszy niż śmierć ciała. Czyż nie 
wierzymy, że ten lud nie doświadczał niewoli duszy, jeśli zabawiał się, podczas gdy jego współmieszkań-
cy znajdowali się w niewoli”). Salwian z Marsylii nawiązuje tutaj do wydarzeń związanych z inwazją Wan-
dalów w Afryce Prokonsularnej i okupacją rzymskiej Kartaginy przez wojska Gejzeryka w 439 r. Z miast 
rzymskiej Numidii aż do 455 r. opierała się Wandalom Constantina (Cyrta). 

106 W konkluzji dotyczącej wczesnochrześcijańskiej myśli na temat instytucji niewolnictwa Giedymin 
Spychalski, Myśl społeczno-ekonomiczna starożytności i średniowiecza, Łódź 2000, 242 stwierdza, że: „na-
uka Ojców Kościoła o niewolnictwie może więc być sformułowana w następujący sposób: z prawa natury 
wszyscy są sobie równi. Instytucja niewolnictwa opiera się na prawie ludzkim – bynajmniej nie na Boskim! 
– i będzie konsekwencją grzechu pierworodnego, a więc złem koniecznym, jako wyraz kary Boskiej”

107 J. Gagé, Les classe sociales, 417-424; G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, 287-289.
108 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 38: „Et quidem mirari possim quod hoc non omnes omni-

no facerent tributarii pauperes et egestuosi, nisi quod una tantum causa est qua non faciunt, quia transferre 
illuc resculas atque habitatiunculas suas familiasque non possunt. Nam cum plerique eorum agellos ac ta-
bernacula sua deserant ut uim exactionis euadant, quomodo non quae compelluntur deserere uellent sed se-
cum, si possibilitas pateretur, auferrent? Ergo quia hoc non ualent quod forte mallent, faciunt quod unum ua-
lent: tradunt se ad tuendum protegendumque maioribus, dediticios se diuitum faciunt et quasi in ius eorum 
dicionemque transcendunt”: SCh 220, 340 (tłum polskie: „Mogę się nawet dziwić z powodu, że nie czynią 
tak wszyscy, biedni i potrzebujący dręczeni przez podatki, jeśli jedynym powodem zaniechania nie byłaby 
możliwość przeniesienia tych kilku rzeczy jakie mają, swoich domostw i rodzin. W rzeczywistości bowiem 
większość z nich nie opuszcza własnych pól i własnych domostw, a jeśli już – to z powodu ucieczki od prze-
mocy przy ściągania opłat. Czy możesz wyobrazić sobie, że nie pragnęliby, gdyby mogli, wrócić do rzeczy, 
które są zmuszeni zostawić! Teraz, ponieważ nie mają możliwości czynienia tego, co chcieliby, czynią jedy-
ną rzecz jaka jest w ich mocy: powierzają się najsilniejszym, aby ich bronili i chronili; podporządkowują się 
bogatym, przechodząc – jeśli tak można powiedzieć – pod ich prawo i ich władanie”).
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nie jednak stawali się niewolnikami ziemi109, a patronat ewoluował bardzo wyraźnie 
w kolejną instytucję prawną110.

Autor z Marsylii, mówiąc o zjawisku patronatu, wskazywał na związane z tym czę-
ste przypadki wykorzystywania przez bogatych właścicieli ludzi będących w biedzie, co 
było przyczyną przyporządkowania wolnych rolników do ziemi i czyniło z nich ludzi pół-
wolnych111. W ten sposób ludzie biedni z czasem stawali się formalnie kolonami, praw-
nie ludźmi półwolnymi, choć ich los w praktyce niewiele różnił się w tym czasie od losu 
niewolnika112. Kolonowie podobnie jak niewolnicy ulegali przemocy i wyzyskowi eko-
nomicznemu ze strony bogatych właścicieli113. 

109 P. Collinet, Le colonat dans l’Empire romain, Bruxelles 1937; F. L. Ganshof, Le statut personel du co-
lon au Bas-Empire, Antiquité Classique, Louven 1945, 261; M. Pallasse, Orient et Occident à propos du colo-
nat romain au Bas-Empire, Lione 1950; C. Préaux, Les modalités de l’attache à la glèbe dans l’Égypte grec-
que et romaine, Recueils de la Société Jean-Bodin pour l’Histoire comparative des Institutions 1959, 54.

110 F. Martroye, Les patronages d’agriculteurs et de vici au IVe et au Ve siècle, „Revue historique de Droit 
français et étranger” 4 (1928) VII, 201; L. Harmand, Libanius. Discours sur les patronages, Paris 1955; 
L. Harmand, Un aspect social et politique du mond romain: le patronat sur les collectivités publiques des 
orgines au Bas-Empire, Paris 1957.

111 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 45: „Nam suscipiuntur ut aduenae, fi unt praeiudicio habi-
tationis indigenae; et exemplo quondam illius malefi cae praepotentis quae transferre homines in bestias dice-
batur, ita et isti omnes qui intra fundos diuitum recipiuntur, quasi Circaei poculi transfi guratione mutantur. 
Nam quos suscipiunt ut extraneos et alienos, incipiunt habere quasi proprios; quos esse constat ingenuos, 
uertuntur in seruos”: SCh 220, 346 (tłum. polskie: „Przyjmuje się ich jako imigrantów, ale przez akceptu-
jących ich nowe miejsce pobytu są nielegalnie uznawani jako urodzeni w danym miejscu; później na pod-
stawie smutnej pamięci przykładu owej potężnej i złej czarodziejki, która, jak się powiadało, przemienia-
ła ludzi w bestie; wszystkim owym ludziom, którzy zostali przyjęci na pola uprawne bogatych właścicieli 
została zmieniona natura, jakby owa Circe dała im skosztować swoją magiczną miksturę: bogaci zaczyna-
ją uznawać, że są właścicielami tych ludzi, których przyjęli jako zagranicznych imigrantów i przekształca-
ją ich w ten sposób w niewolników, choć wiedzą, że są to osoby wolne”).

112 Podczas rządów późnego imperium rozwinął się kolonat jako forma służby rolników, którzy będąc 
pod względem prawnym ludźmi wolnymi, byli jednak faktycznie przypisani do ziemi, którą uprawiali. Ko-
lonami były określane osoby, które otrzymawszy do uprawy grunt od właściciela latyfundiów były przypi-
sane do uprawnej ziemi i zobowiązane stale się tym zajmować. Stosunek ten był dziedziczny, przechodził 
na potomstwo kolona, tworząc w ten sposób warstwę ludzi związanych zawodem rolniczym. Kolon świad-
czył właścicielowi na podstawie umowy pewną część plonów (reditus) i opłacał pogłówne (capitatio), nato-
miast podatek gruntowy (iugatio) obciążał właściciela. Wielu ludzi wolnych popadłych w ubóstwo material-
ne akceptowało warunki kolonatu, aby zapewnić własnej rodzinie środki do przeżycia. Kolonat pod koniec 
IV w. był co prawda uregulowany jako instytucja państwowa odpowiednimi prawami imperialnymi, C. Th. 
IV, 23, 1; C. Th. XI, 1, 12, a. 315 [313] nov. 1); C. Th. XIII, 10, 3, a. 357 mai. 30, jednak pomimo praw ce-
sarskich sytuacja samych kolonów pogarszała się z dziesięciolecia na dziesięciolecie ze względu na kryzys 
demografi czny i ekonomiczny samego cesarstwa rzymskiego. Koloni byli nazywani niewolnikami ziemi (ser-
vi terrae), choć zasadniczo byli ludźmi wolnymi, mogąc zawierać małżeństwa i nabywać majątek. Przyczy-
ną powstania kolonatu były stosunki agrarne powodujące oddawanie w dzierżawę wieczystą wielkich ob-
szarów ziemskich należących do imperatora i bogatych latyfundystów małorolnym chłopom. Dzierżawcy, 
otrzymując do użytkowania pojedyncze działki rolne stawali się później kolonami. W ten sposób kolonowie 
przekształcali się faktycznie ze zwykłych wolnych rolników w półwolnych robotników rolnych. Szerzej na 
temat kolonatu: R. Clausing, The Roman Colonate. The Theories of its Origin, Rome 1965, 17-202; A. Mar-
cone, Il colonato tardo antico nella storiografi a moderna, Supplementum Athenaeum 7, Como 1988; F. de 
Martino, Il colonato fra economia e diritto, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma. 3*. L’éta tardoantica. 
1. Crisi e trasformazioni, Torino 1993, 789-822; B. Szymczuk-Cysewska, Kolonat w prawie rzymskim (msr 
– rozprawa doktorska), Warszawa 2005.

113 Jak słusznie zauważa A. Marcone, Il lavoro nelle campangne, [w:] A. Schiavone (red.), Storia di Roma. 
3*. L’éta tardoantica. 1. Crisi e trasformazioni, Torino 1993, 823-843, szczególnie jeśli chodzi o C. Th. 12. 
I. 33 (tzw. uznanie przywileju kolonów) i C. Th. 5. 17. 1 (przywiązanie kolonów do ziemi i prawo właścicieli 
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3.2. Skutki różnic społecznych V wieku
Różnice społeczne powodowały konkretne grzechy o wymiarze społecznym (pycha, 

chciwość oraz trwanie w pozostałych wadach i grzechach). Dla Salwiana z Marsylii wadliwe 
struktury społeczne prowadziły wielu chrześcijan do zachowań niedopuszczalnych z mo-
ralnego punktu widzenia, a niemoralność cechowała zasadniczo wyższe sfery społeczeń-
stwa rzymskiego (kradzieże i napady dokonywane publicznie i w majestacie prawa).

3.2.1. Piotr Chryzolog
Św. Piotr Chryzolog, dostrzegając i opisując zasadnicze struktury zła w społeczności 

rzymskiej V wieku, dochodził do jednoznacznie negatywnej z punktu widzenia teologii 
oceny samych różnic społecznych i ich konsekwencji. Jego krytyka skupiała się przede 
wszystkim na moralnej ocenie społeczności chrześcijańskiej, z której składało się w znacz-
nej mierze, przynajmniej nominalnie, ówczesne Imperium Romanum na Zachodzie114.

Dla Piotra Chryzologa społeczność chrześcijańska V wieku, połowicznie nawróco-
na na chrześcijaństwo i obarczona systemem niewolniczym, nie była bynajmniej zgro-
madzeniem świętych. Skutkiem wspomnianych powyżej różnic społecznych popełnia-
no konkretne grzechy o wymiarze społecznym. Według biskupa Rawenny chrześcijanie 
popełniali wykroczenia przeciwko sobie, kierując się pychą i chciwością, które niszczy-
ły od wewnątrz wspólnotę chrześcijańską.

W Kazaniu 16, podkreślającym przede wszystkim boskość Chrystusa, gdzie omawia 
przybycie Chrystusa do krainy Gadareńczyków (Mt 8, 28-34), wskazuje na różne czyn-
niki odwodzące człowieka od Boga115. Symbolicznym grobem, w jakim grzebią się za 
życia ludzie jego czasów, są rozmaite przestępstwa i grzechy przeciw społeczności, któ-
re według biskupa Rawenny są grzechami chciwości i pychy.

„Posłuchajmy, co knują poprzez oszustwa, co budują poprzez zło ci, których okru-
cieństwo wobec bezbronnych nie ma miary; co czynią ludzie, którzy obnoszą się z boga-
do zakuwania kolonów w kajdany, dopóki nie wypełnią swych obowiązków), być może istniała jakaś różni-
ca prawna pomiędzy kolonem a niewolnikiem dla samych redaktorów powyższego prawa imperialnego, ale 
stosowanie przymusu i powyższych kar wskazywałoby na osłabienie prawa i koncepcji wolności kolona, któ-
ra w świetle takich praw była wyraźnie podawana w wątpliwość, tamże, 826-827. J.-M. Carrié, Un roman des 
orgines: les généalogies du colonat du Bas-Empire, Opus II (1983), 205-251 zauważając całkowite milcze-
nie Kodeksu Teodozjusza na temat prawnej defi nicji kondycji kolona w terminach prawa osobistego, poddaje 
w ogóle w wątpliwość istnienie pojęcia prawnej wolności kolona. Milczenie prawodawcy na ten temat dla J.-
M. Carrié miałoby potwierdzać, że kolonowi nigdy nie przyznano wolności osobistej, tamże, 233-234.

114 R. Stark, The rice of Christianity: a sociologist reconsiders history, Princeton, New Jersey 1996, 5-7, 
R. Stark przyjmując, iż populacja światowa w I-IV wieku wynosiła około 60 milionów osób, zakłada na pod-
stawie różnych danych historycznych z kolejnych wieków rozwoju chrześcijaństwa wzrost ilościowy o 40 
proc. na dekadę, przyjmuje zatem statystycznie, że w roku 300 Kościół liczył 6 299 832 osoby (10,5 proc. 
populacji) natomiast w 350 roku chrześcijan było według niego 33 882 008 (56 proc. populacji). Symula-
cja socjologiczno-historyczna tego typu wydaje się wiarygodna tylko do roku 350, gdyż przyjmując 40-pro-
centowy wzrost, około roku 400 musiałoby być już 182 225 584 chrześcijan, co jest oczywiście niemożliwe 
do utrzymania z historycznego punktu widzenia. Dlatego też model Rodneya Starka dotyczący ilościowego 
wzrostu chrześcijan można zaakceptować tylko do roku 350. Jednak pomimo niedokładności i hipotetyczno-
ści liczb możemy założyć systematyczne zwiększanie się liczby ludności chrześcijańskiej w Imperium Ro-
manum w V wieku. Na temat powolnego zaniku kultów pogańskich w cesarstwie zachodniorzymskim zo-
bacz pod względem historycznym aktualną do dzisiaj klasyczną już pracę G. Boissier, La fi n du paganisme. 
Čtude sur les dernières luttes religieuses en Occident au quatrième siècle, t. 2, Paris 19096.

115 Piotr Chryzolog, Sermo 16, 2: OSPC 1, 142.
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ctwem, aby szerzyć chciwość. Aby okazać pychę, wynoszą się z wspaniałością; sprzedają 
na wyłączność, aby wykluczyć udział kogokolwiek; żeby ożywić waśnie, wzmagają ich 
przyczyny; aby obrazić miłosierdzie podsuwają osobom bliskim powody do utyskiwania; 
wymyślają ideologie po to, aby zaślepić ludzi, nawet jeśli coraz bardziej coś zgłębiają; 
formują wielu bogów, aby ignorować tego Boga, który jest jeden i prawdziwy”116.

Zdaniem biskupa Rawenny społeczność chrześcijańska V wieku degenerowała się 
społecznie, moralnie i religijnie na skutek trwania w wadach i grzechach. Uznając tyl-
ko słowami Chrystusa za Boga, wielu chrześcijan nie przyjmowało Go w swej ducho-
wości. Skutkiem takiego zabobonnego traktowania Chrystusa był jedynie strach przed 
Nim, podobnie jak u opętanych przez demony Gerazeńczyków. U ludzi będących dale-
ko od Boga, takich, którzy Go rozpoznali, ale nie uznali za swego Boga, dochodzi, jak 
zauważał biskup Rawenny, do przedziwnej eskalacji zła, wykazują się oni zatwardzia-
łością serca, z upływem czasu wcale się nie poprawiają, a wręcz przeciwnie – następu-
je wzrost ich grzeszności117. Zło i grzeszność kumulują się, pociągając za sobą w efekcie 
jeszcze większy upadek moralny118. Człowiek ma jednak szansę nawrócenia nawet z naj-
większego stanu upodlenia moralnego. Warunkiem jest jednak zawiązanie przymierza 
z Bogiem, a nie z demonami. Możemy, jak stwierdza ostatecznie biskup Rawenny, wy-
brać Chrystusa, pozwolić na jego triumf i ożywić cnoty, albo też poddać się demonom 
i dopuścić do głosu wady. Wybór należy do człowieka119.

116 Piotr Chryzolog, Sermo 16, 3: „Sed sentiamus quid machinentur fraudibus, quid moliantur malis, quo-
rum crudelitas modum non habet in aperto; quid faciunt isti, quando diuitias ostentant, ut auaritiam serant; ut 
inferant superbiam, pompam proponunt; singularitatem uenditant, ut quod est communionis excludant; ut iram 
nutriant, causas colorant; ut pietatem uiolent, affectibus dant querelas; philosophiam fi ngunt, ut faciant nihil 
scire homines plus quaerendo; deos multos fi gurant, ut deus, qui unus et uerus est, nesciatur”: OSPC 1, 142.

117 Piotr Chryzolog, Sermo 16, 6: „Agnoscunt, agnoscunt deum, iudicem confi tentur, clamant iudicium se 
debere, et de tempore perscribunt. Quid nobis et tibi, fi li dei? Venisti ante tempus torquere nos. Auctori tem-
porum tempus opponunt. Venisti ante tempus torquere nos. De tempore sic queruntur, quasi ipsum cum tem-
pore fecerint, ut uiuos conderint in sepulchris. Venisti antetempus torquere nos. Tempus abscindit, praeuenit 
mortem sepelit uiuos crudelitas immatura; et de tempore queritur, quasi aut tempus habere debuerit, et non 
ut exorta est mox puniri. De tempore causatur nequitia saeculi indurata. Malis patientia breuis est, bonis tar-
da ultio. Quod laesis longum est, angustum est ad laedentes”: OSPC 1, 144. 146 (tłum. polskie: „Znają, znają 
Boga, uznają go Sędzią, krzyczą, że zasługują na potępienie i uczepiają się czasu. Co jest między nami a To-
bą, Synu Boży? Przyszedłeś przed czasem, aby nas trwożyć. Kwestionują czas wobec Autora czasu. Przyszed-
łeś przed czasem, aby nas trwożyć. Tak rozpaczają w czasie, jakby reagowali zamknięci nagle w grobach jako 
żywi. Przyszedłeś przed czasem, aby nas trwożyć. Niewczesne okrucieństwo kończy czas, antycypuje śmierć, 
grzebie żywych i rozpacza nad czasem, jakby powinno było się dzielić czas i jakby nie miało być szybko ka-
rane przy samym swoim pojawieniu się! Na czas narzeka zastała złość tego świata. Źli mają mało cierpliwo-
ści, a dobrzy są powolni co do zemsty. To co jest długie dla obrażonych, jest krótkie dla obrażających”).

118 Piotr Chryzolog, Sermo 16, 7: „De monumentis mitti se precatur in porcos nequitia, ut foetores amit-
tere nesciat, sed mutare. Mitte nos in porcos. Caenum petunt ruentes caelo; post aetherias habitationes am-
biunt uolutabra porcorum”: OSPC 1, 146 (tłum. polskie: „Zło prosi, aby było posłane z grobów w świnie, 
ponieważ nie jest w stanie uwolnić się od smrodu, a może go jedynie zmienić. Pozwól nam wejść w świnie. 
Spadając z nieba szukają błota; po przybytkach niebieskich wzdychają do świńskiej kałuży”).

119 Piotr Chryzolog, Sermo 16, 8: „Daemones omne quod est, agitur, mouetur, uiuit ardent perdere, non 
habere. Ne quis ergo talis fi eri homo praesumat, humano generi inimicitia uetus, fi xa ira, malitia destina-
ta est. Daemones nisi uicti non cedunt; laedere non ualent nisi iussi. Traditur ergo uile pecus, ut luceat dae-
monibus in homines nil licere, quibus in porcos ius-sum est ut liceret. Nos ergo aut uitiis nostris facimus ut 
illi accipiant potestatem nocendi, aut uirtutibus subiecta nobis daemonum colla Christo triumphante calca-
mus”: OSPC 1, 146 (tłum. polskie: „Demony spalają się z pragnienia, aby wszystko co istnieje, działa, po-
rusza i żyje – zginęło, a nie aby kogoś posiąść. Ponieważ nikt wcześniej nie usiłował stać się takim czło-
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3.2.2. Salwian z Marsylii
Salwian, obserwując społeczność chrześcijańską pierwszych dziesięcioleci V wieku, 

stwierdzał zdecydowanie, że wadliwe struktury społeczne prowadziły wielu chrześcijan 
do zachowań niedopuszczalnych z moralnego punktu widzenia120. Wychodził z założe-
nia, że ocena ciężaru grzechu zależała w znacznym stopniu od pozycji społecznej grzesz-
nika. W związku z tym grzechy arystokracji czy duchowieństwa traktował jako cięższe 
od grzechów prostego ludu Bożego. Zdaniem Salwiana w jego czasach niemoralność ce-
chowała zasadniczo wyższe sfery społeczeństwa rzymskiego121.

Niemoralne postępowanie wyższych sfer przejawiało się w kradzieżach i napadach doko-
nywanych przez arystokrację publicznie i w majestacie prawa122. Według moralisty z Mar-
sylii świadczyło to o bezsilności instytucjonalnej samego imperium rzymskiego123, które 
przez indolencję w sprawach obrony dobra większości obywateli zgadzało się bezwolnie 
na ich wyzysk przez nielicznych uprzywilejowanych124. Jednocześnie fakt usankcjonowa-
nia czy też tolerowania przez różne państwa odwiecznego wyzysku biednych przez boga-
tych uzmysławiał mu, że permanentna niesprawiedliwość stosunków społecznych cechu-
je właściwie każdą społeczność125. O korupcji i degeneracji wyższych klas społecznych, 
które niszczyły społeczność chrześcijan126 moralista z Marsylii wyraża się jednoznacznie: 

wiekiem, przeciwko całemu rodzajowi ludzkiemu została ustanowiona starożytna nieprzyjaźń, złość, zło 
nieodwracalne. Demony nie ustępują aż do momentu, kiedy nie są zwyciężone, nie starają się obrażać, jeśli 
nie mają władzy. Zostaje im zatem oddane to niegodne bydło, aż będzie jasne, że demony nie mają jakiej-
kolwiek władzy nad ludźmi, widząc że została im oddana władza nad świniami. My zatem albo tak postę-
pujemy z naszymi wadami, że otrzymują one władzę szkodzenia nam, albo podczas gdy Chrystus triumfu-
je, uginamy karku przed demonami tak, że jesteśmy podporządkowani cnotom”.

120 R. P. C. Hanson, The Reaction of the Church to the Collapse of the Western Roman Empire In the Fifth 
Century, „Vigiliae Christiane” 26 (1972), 272-287.

121 G. Sternberg, Das Christentum des fünften Jahrhunderts im Spiegel der Schriften des Salvianus von 
Massilia, „Theologische Studien und Kritiken” 82 (1909), 29-78, 163-205.

122 J. Straub, Christliche Geschichtsapologetik in der Krisis des römischen Reiches, „Historia” 1 (1950), 
52-81.

123 A. Alföldi, A confl ict of ideas in the later Roman empire. The clash between the Senat and Valentin-
ian I, Oxford 1952.

124 E. Maaß, Salvians Sozialkritik – christlich-moralische oder klassenmäßige Gründe?, [w:] Zentralinstitut 
für alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR (red.), Historisch-archäolo-
gische Quelle und Geschichte bis zur Herausbildung des Feudalismus. Beiträge des I. Und II. Kolloquiums 
jungen Wissenschaftler archäologischer und althistorischer Diziplinen der DDR, Berlin 1983, 149-154.

125 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 20: „Sed quid ego tam minute et quasi allegorice de hoc 
loquor, cum facinoribus apertissimis non furta tantum diuitum sed latrocinia comprobentur? Quotus quisque 
enim iuxta diuitem non pauper aut actus aut statutus est? Siquidem peruasionibus praepotentum aut sua ho-
mines imbecilli aut etiam se ipsos cum suis pariter amittunt, ut non immerito de utrisque personis sacer ser-
mo testatus sit dicens: Venatio leonis onager in heremo; sic pascua sunt diuitum pauperes. Quamuis tyran-
nidem hanc non pauperes tantum sed paene uniuersitas patiatur generis humani”: SCh 220, 246. 248 (tłum. 
polskie: „Dlaczego mówię o tej kwestii z taką rezerwą i w sposób tak oględny, kiedy nie tylko same kradzieże, 
ale i napady ze strony bogaczy są poświadczone przez fakty, które są przed oczyma wszystkich. Jeśli komu-
kolwiek zdarzyło się kiedyś żyć obok bogacza, czyż nie był przez niego okradziony albo nawet poniżony do 
stanu permanentnego ubóstwa? Prawdą jest, że owi despoci są tak nachalni, iż słabi albo tracą swą własność, 
albo razem z dobrami tracą w końcu i siebie samych. Słowo Boże charakteryzuje tak jednych, jak i drugich 
poprzez jak najbardziej adekwatne stwierdzenie: Jak ofi arą lwa jest pustynny osioł, tak pastwiskiem bogaczy 
są biedni. Jest także prawdą, że znosząc podobną arogancję są nie tylko biedni, ale prawie wszyscy ludzie”). 
Por. Syr. 13, 19 („Dziki osioł na pustyni jest żerem dla lwów, a biedni są łupem dla bogatego”).

126 Nie był w tym względzie bynajmniej pierwszy, jeśli przypomnimy sobie napomnienia zawarte u Herma-
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„Czymże innym jest wreszcie godność wysoko postawionych, jeśli nie możliwością konfi -
skowania dóbr obywateli? Skoro prefektura, dla kogoś, kogo nie wymienię z imienia, jest 
jedynie terenem łowieckim? Dla biednych nie ma gorszej desperacji niż ta, której przyczynę 
stanowi władza polityczna oraz fakt, że urzędy publiczne są kupowane przez nielicznych, 
którzy się potem dzięki temu posuwają do ogołacania wszystkich innych obywateli. Czyż 
może być coś jeszcze bardziej skandalicznego czy niegodnego? To biedni są tymi, którzy 
ponoszą koszty urzędów, które nie są dla nich; nie wiedzą co znaczy ‘nabyć’, znają jedynie 
określenie ‘płacić’. Splendorowi kilku indywiduów zostaje podporządkowany cały świat 
zewnętrzny: wywyższenie jednego oznacza upadek ogółu. Doświadczają tego na przykład 
Hiszpanie, z których pozostała jedynie nazwa; doświadczyły tego prowincje Afryki, już po-
grzebane; doświadczają tego Galie, które są rabowane, choć może nawet nie przez wszyst-
kich prefektów: dzięki nim w nielicznych zakątkach tych ziem istnieje jeszcze jakiś płyt-
ki oddech życia, dzięki pożywieniu otrzymanemu od wąskiego grona nieposzlakowanych 
osób, pomimo mizerii spowodowanej przez żarłoczność większości”127.

Usankcjonowana zgoda państwa na kradzież i wyzysk jednej grupy przez drugą po-
wodowała zdaniem Salwiana dalszą degenerację moralną uprzywilejowanej warstwy bo-
gatych128. Arystokracja, zdając sobie sprawę z bezsilności aparatu państwowego i własnej 
bezkarności, dopuszczała się systematycznie takich przewinień jak: zabójstwa129, nie-
wierność małżeńska130 czy też wręcz traktowanie konkubinatu jako swego rodzaju alter-

sa, Pasterz 6, 2: SCh 53, R. Joly (ed.), Paris 1958, 90. 92; BOK 10. Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców apostol-
skich, M. Starowieyski (red.), tłum. polskie A. Świderkówna, Kraków 1998, 214; uwagi odnośnie do właściwe-
go użycia bogactwa św. Klemensa z Aleksandrii, Liber Quis dives salvetur 27-38: PG 9, Parisiis 1890, 631-644 
(tłum. polskie: Który bogaty może być zbawiony 27-38: MBOK 2, J. Naumowicz (red.), tłum. polskie J. Czuj, 
Kraków 1999, 89-106) czy liczne napomnienia moralne późniejszego Tertuliana. Szerzej na ten temat zob. J. 
S. Jeffers, Confl ict at Rome. Social Order and Hierarchy in Early Christianity, Minneapolis 1991, 166-168; H. 
Grześkowiak, Chrystus jako podstawa moralności chrześcijańskiej w pismach Tertuliana, Poznań 1999.

127 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 21: „Quid est enim aliud dignitas sublimium quam pro-
scriptio ciuitatum? Aut quid aliud quorundam, quos taceo, praefectura quam praeda? Nulla siquidem ma-
ior pauperculorum est depopulatio quam potestas: ad hoc enim honor a paucis emitur ut cunctorum uasta-
tione soluatur. Quo quid esse indignius, quid iniquius potest? Reddunt miseri dignitatum pretia quas non 
emunt: commercium nesciunt et solutionem sciunt; ut pauci inlustrentur, mundus euertitur: unius honor or-
bis excidium est. Denique sciunt hoc Hispaniae, quibus solum nomen relictum est, sciunt Africae, quae fu-
erunt, sciunt Galliae deuastatae, sed non ab omnibus, et ideo in paucissimis adhuc angulis uel tenuem spi-
ritum agentes, quia eas interdum paucorum integritas aluit quas multorum rapina uacuauit”: SCh 220, 248. 
O niewrażliwości politycznej i fi skalnej władz imperialnych w V wieku, która to indolencja rządowa w krót-
kim czasie spowodowała wyeliminiowanie tzw. klasy średniej ze społeczeństwa rzymskiego V wieku zob. 
A. Haemmerle, Studien zu Salvian, III, Neuburg 1899, 21-32. Na podobne zachowania moralne bogaczy 
rzymskich, zresztą jak zwykle bezskutecznie, zwracał już wcześniej uwagę sam św. Augustyn z Hippony, 
Epistula 153, 6, 25: NBA 22, 552.

128 O swoistej ‘podwójności’ samego prawa rzymskiego w okresie późnocesarskim zob. G. Gualandi, 
Privilegi imperiali e dualità legislativa nel Basso impero alla luce di alcuni testi di Libanio, „Archivio Giu-
ridico” CLVI (1959), 5.

129 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 23: „Homicidia quoque in seruis rara sunt terrore ac metu 
mortis, in diuitibus adsidua spe ac fi ducia impunitatis. Nisi forte iniqui simus hoc quod diuites faciunt ad pec-
cata referendo, quia illi cum occidunt seruulos suos, ius mutant esse non crimen” SCh 220, 250 (tłum. polskie: 
„Zabójstwa co więcej wśród niewolników są rzadkością, ponieważ mają oni straszną obawę przed śmiercią, 
natomiast pomiędzy bogaczami zdarzają się one ciągle, dzięki ich niekaralności, której zresztą oczekują”).

130 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 24: „Quotus enim quisque est diuitum conubii sacramen-
ta conseruans, quem non libidinis furor rapiat in praeceps, cui non domus ac familia sua scortum sit, et qui 
non, in quamcumque personam cupiditatis improbae calor traxerit, mentis sequatur insaniam? secundum il-
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natywnej usługi seksualnej131. Salwianowa krytyka swoistej repoganizacji wielu chrześ-
cijan była uzasadniona przede wszystkim na poziomie chrześcijańskiej argumentacji od-
noszącej się do moralności biblijnej132. Jednak jego sugestie dotyczące nakazu poślubie-
nia przez arystokratę wykorzystywanej przez niego niewolnicy nie mogły być wówczas 
zrealizowane, gdyż ustawowo prawo rzymskie w ogóle nie dopuszczało możliwości po-
ślubienia niewolnicy przez senatora czy dumvira133.

Kolejnym przejawem korupcji i instytucjonalnego upadku państwa rzymskiego był 
wadliwy system spłacania długów i samo prawo podatkowe134. Odwiecznym problemem 
w tym zakresie była dla Salwiana z Marsylii kwestia płacenia przez większość obywate-
li podatków nałożonych przez swoistą kastę ludzi bogatych135. Zgodnie z jego poglądem 
narzucanie podatków dla wszystkich tylko przez uprzywilejowaną grupę bogatych sta-
nowiło przyczynę niesprawiedliwości i wyzysku biednych przez bogatych136.

lud scilicet quod de talibus dicit sermo diuinus: Equi insanientes in feminas fadi sunt. Quid enim aliud quam 
de se dictum hoc probat, qui totum peruadere uult concubitu quicquid concupierit aspectu?”: SCh 220, 250 
(tłum. polskie: „Ilu jest bogaczy, którzy dochowywaliby wierności małżeńskiej, którzy ogarnięci atakiem 
pożądliwości cielesnej nie są sprowadzani w głębię niemoralności, albo dla których własny dom i właśni 
służący nie stają się miejscem prostytucji? A kiedy, rozpaleni od pożądliwych pragnień są kuszeni do rzuce-
nia się wręcz na kogokolwiek, czy powstrzymują się może, aby nie podążać za owym szaleństwem? Właś-
nie do nich odnosi się fraza słowa Bożego: Stali się jak ogiery w rui. Czy to wyrażenie nie odnosi się może 
do tych, którzy maniakalnie wciągają do łóżka każdego, na kogo spoglądali z pożądliwością?”). Por. Jr 5, 8 
(„Stali się wyuzdani i nieokiełznani niby ogiery: każdy rży do żony bliźniego swego”).

131 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 25: „Nam de concubinis quippiam dici forsitan etiam iniu-
stum esse uideatur, quia hoc in comparatione supra-dictorum fl agitiorum quasi genus est castitatis uxoribus 
paucis esse contentum et intra certum coniugum numerum frenum libidinum continere. Goniugum dixi, quia 
ad tantam res impudentiam uenit ut ancillas suas multi uxores putent.”: SCh 220, 252 (tłum. polskie: „Teraz 
mówić o konkubinach może wydawać się niesprawiedliwym, ponieważ w zestawieniu z grzechami wcześ-
niej wymienionymi sam fakt zadawalania się kilkoma żonami i uspokajania pragnień cielesnych w ramach 
ograniczonej i określonej liczby żon zdaje się być jakąś formą czystości. Powiedziałem ‘żon’, ponieważ do-
szło do takiej nieczystości, że wielu uważa służące za własne żony”). O fakcie wykorzystywania niewolnic 
jako służących seksualnie swoim panom zaraz po formalnym ślubie z kobietą stanu wolnego i poniżaniu tym 
samym swoich prawowitych małżonek Salwian mówi także w De Gubernatione Dei 4, 26: „Atque utinam 
sicut putantur esse quasi coniuges, ita solae haberentur uxores. Illud magis taetrum ac detestabile quod qui-
dam, matrimonia honorata sortiti, alias sibi rursum seruilis status coniuges sumunt, deformantes sancti conu-
bii honorem per degeneris contu-bernii uilitatem, non erubescentes maritos se fi eri ancillarum suarum, prae-
cipitantes fastigia nobilium matrimoniorum in cubilia obscena seruarum, digni prorsus etiam illarum statu 
quarum se putant dignos esse consortio”: SCh 220, 252 (tłum. polskie: „Aby chociaż uznawali je za małżon-
ki, aby choć były jedynymi żonami. To co jest najbardziej odrażające i nienawistne to fakt, że pewne osoby 
zaraz po swym honorowym zawarciu małżeństwa biorą inne towarzyszki spośród stanu niewolniczego, ka-
lając w ten sposób piękno świętego małżeństwa niskością niegodnego współżycia, bez odczuwania wstydu 
z powodu zostania mężem własnej służącej i w ten sposób poniżając godność ich szanownych zaślubin po-
przez obsceniczność pokładania się ze służącymi. Zasługują, nie ma co mówić, na ten sam stan socjalny jak 
owe kobiety, z którymi czują się godni współżyć”).

132 W. Blum, Das Wesen Gottes und das Wesen des Menschen nach Salwian von Marseille, „Münchener 
theologische Zeitschrift” 21 (1970), 327-341.

133 C. Th. IV, 6, 3 z 21 lipca 336. 
134 A. Déléage, La capitation du Bas-Empire, Mâcon 1945; A. Cérati, Caractère annonaire et assiette de 

l’impôt foncier au Bas-Empire, Paris 1975.
135 J. M. Blázquez, La presión fi scal en el Bajo Imperio según los escritores eclesiásticos y sus conse-

cuencias, „Hacienda pública espańola. Instituto de Estudios Fiscales” 87 (1984), 37-56.
136 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 33-35: SCh 220, 336-338. Szerzej na temat procesu na-

kładania podatków nadzwyczajnych w okresie późnego imperium zob. A. Piganiol, L’Impôt de Capitation 
sous le Bas-Empire romain, Chambéry 1916.
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Jako zdecydowanie naganny fakt traktował ciągłe podnoszenie kwoty podatku grunto-
wego137, który jako patrocinium był najczęściej nakładany przez właścicieli na ludzi ubo-
gich zatrudnianych do uprawy pól138. Podobnie było z wprowadzaniem w prowincjach 
nie przewidzianych formalnie przez prawo ogólne podatków z okazji nominacji konsu-
la, zwycięstwa lub zawarcia pokoju czy ogłoszenia imperatora139. Sytuację nadużywa-
nia prawa przez administrację rzymską i związanego z nadzwyczajnymi podatkami wy-
zysku ekonomicznego trafnie oddawał następujący opis Salwiana: „Często przybywają 
nowi posłańcy czy nowi doręczyciele, posłani przez wysokich dygnitarzy z przesłaniem 
od niewielu osób: oznacza to upadek dla masy ludzi, ponieważ wprowadzono dekretem 
nowe gratyfi kacje dla nielicznych wybranych i ogłoszono nadzwyczajne podatki. Naj-
ważniejsi je wprowadzili, zaś płacili biedni”140.

Salwian z Marsylii wypominał cesarskim urzędnikom niesprawiedliwość nakładanych 
przez nich podatków, które niespłacane prowadziły do zaboru mienia141. Poborcy podatko-
wi mogli zgodnie z prawem imperialnym doprowadzić do konfi skaty mienia i jego licy-
tacji, co doprowadzało oczywiście do ruiny majątkowej danego właściciela142. Dekurioni 
posiadający uprawnienia do umorzenia spłaty podatku albo ściągnięcia go byli uznawa-
ni za tyranów, gdyż często niesprawiedliwie i arogancko traktowali podatników143. Naj-

137 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 30: „Nam illud latrocinium ac scelus quis digne eloqui pos-
sit, quod, cum Romana respublica uel iam mortua, uel certe extremum spiritum agens in ea parte qua adhuc 
uiuere uidetur, tributorum uinculis quasi praedonum manibus strangulata moriatur, inueniuntur tamen plurimi 
diuitum quorum tributa pauperes ferunt, hoc est, inueniun-tur plurimi diuitum quorum tributa pauperes necant. 
Et quod inueniri dicimus plurimos, timeo ne uerius diceremus omnes: tam pauci enim mali huius expertes sunt, 
si tamen ulli sunt, ut, in ea parte qua multos diximus, omnes paene diuites reperire possimus”: SCh 220, 254. 
256 (tłum. polskie: „Odnosząc się do faktów, to kto by stanął na wysokości zadania i podjął się opisania tego 
przestępstwa popełnionego, kiedy Państwo rzymskie – już umarłe albo co najmniej wydające ostatnie tchnie-
nie – skończyło umierać zaduszone przez podatki porównywane do rąk bandytów zabójców. Co więcej, żyje 
wśród nas jakże wielu bogatych, którzy zobowiązują ubogich do płacenia własnych podatków, czy też – in-
nymi słowy – istnieje pośród nas wielu bogaczy, których podatki zabijają ubogich”). Por. także De Guberna-
tione Dei 4, 31: SCh 220, 256 czy De Gubernatione Dei V, 17: SCh 220, 322. 324. Salwian prawdopodobnie 
mówił tu o zwyczajach właścicieli odnośnie do kolonów, które nie były jeszcze ujęte normami prawa impe-
rialnego. Szerzej na temat zwyczaju przekazywania przez possessores swoich podatków na kolonów zob. M. 
Pallasse, Orient et Occident à propos du Colonat Romain au Bas-Empire, Lyon 1950.

138 F. M. De Robertis, La produzione agricola in Italia dalla crisi del III secolo all’età dei Carolingi, „An-
nali della Facoltà di Economia e Commercio, Universita di Bari” VIII (1948), 67-271.

139 Na temat ogłaszania nowych podatków przy nadzwyczajnych okazjach por. C. Th. VIII, 11, 1-5, a. 
364-389; o tak zwanych epistularii (epistulares) przynoszących listy pochodzące z scrinium offi cii sacra-
rum largitionum zob. C. Th. VI, 30, 7. a. 384.

140 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei V, 30: „Veniunt plerumque noui nuntii, noui epistolarii a sum-
mis sublimitatibus missi, qui commendantur inlustribus paucis ad exitia plurimorum. Decernunur his noua 
munera, decernuntur nouae indictiones: decernunt potentes quod soluant pauperes”: SCh 220, 334.

141 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 17: SCh 220, 322. 324.
142 Prawo imperialne dotyczące tzw. exatores: C. Th. XI, 7, 4 a. 327; C. Th XI, 9, 1-2, a. 323, 337. Jak 

zauważał żyjący w IV wieku Themistius, Orationes 6-7, W. Lindorf (ed.)., Leipzig 1832, 137, panowało po-
wszechne przekonanie, że poborcy podatkowego należało obawiać się bardziej niż najazdu barbarzyńców. 
Co prawda istniały odpowiednie prawa cesarskie dające możliwość zwrotu bezprawnie zagarniętego przez 
poborcę mienia, lecz praktycznie były bardzo trudne do wyegzekwowania (Por. C. Th. XI, 1, 2, a. 385; C. 
Th. XI, 1, 26, a. 399; C. Th. XI, 13, 1, a. 383; C. Th. IX, 40, 14, a. 385; C. Th. XI, 4, 1, a. 372; C. Th. XI, 7, 
20, a. 412; C. Th. XIII, 11, 11, a. 406). Prawie niemożliwe zdawało się także powstrzymać przysłowiową za-
chłanność poborcy podatkowego. Więcej na temat poborców podatkowych: A. Haemmerle, Studien zu Sal-
vian III, Prog. Neuburg 1899, 39-40.

143 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 18: SCh 220, 324. Dekurioni (curiales) od czasów pano-
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bardziej tragiczny pod tym względem był los ludzi biednych, którzy straciwszy już domy 
czy posiadłości, nie mając też żadnego prawa własności, nadal byli zmuszeni do płace-
nia podatku osobistego (tributum capitis)144.

Rabunkowa polityka fi skalna, niemoralność urzędników podatkowych i niewydolność fi -
nansowa samego imperium rzymskiego były dla Salwiana faktem bezsprzecznym145. „Skarb 
państwa rzeczywiście przechodzi zły okres i skarbiec rzymski cierpi nędzę: nie ma zatem 
możliwości, aby tracić pieniądze na błahostki”146. Inwazje barbarzyńskie, które przetoczy-
ły się przez Sardynię i Sycylię, zniszczyły gospodarczo te przysłowiowe spichlerze pań-
stwa147. Podobną rolę odegrała inwazja Wandalów w Afryce, która do tego czasu była na-
zywana ‘sercem’ rzymskiego systemu agrarno-zaopatrzeniowego148. Systematyczny upadek 
gospodarczy i polityczny nie wpłynął jednak bynajmniej na poprawę moralności samych 
Rzymian149. Zdaniem Salwiana państwo rzymskie było regularnie okradane przez bogatych 
obywateli działających bądź to urzędowo, bądź prywatnie, a prawa ustalane przez urzęd-
ników będących jednocześnie wielkimi właścicielami służyły tylko ich celom prywatnym. 
Dlatego nie przestrzegali oni jego zasad, gdyż, jak powiadał Salwian, tylko ludzie pokorni 
i podlegający władzy innych byli zmuszeni do przestrzegania zasad prawnych pod groźbą 
kary, a najbogatsi systematycznie ignorowali i przekraczali prawo, jakby go w ogóle nie 
było150. Wręcz normą stawało się postępowanie według rzymskiego przysłowia: „Nam po-
wania Septymiusza Sewera byli osobiście odpowiedzialni przed państwem odnośnie do całościowej kwoty, 
którą mieli zebrać od społeczności. Tym samym ich urząd był często bardziej ciężarem niż przywilejem, od 
której to godności, jako że była ona dziedziczna, praktycznie ciężko było się uwolnić. Aby bardziej się nie 
narażać, dekurioni czasami nie mieli innego wyjścia, jak właśnie tyranizować obywateli wysokimi podatka-
mi, albo udać się na emigrację lub też wstąpić w szeregi kleru chrześcijańskiego. Por. A. Haemmerle, Stu-
dien zu Salvian I, Landshut 1893, 35-36.

144 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 42: SCh 220, 342. Szerzej na temat podatku osobistego 
w późnoimperialnym Rzymie zob. F. Lot, L’Impôt foncier et la capitation personnelle sous le Bas-Empire et 
à l’Époque franque, Paris 1928; J. Gagé, Les classes social;es dans l’Empire romain, Paris 1964.

145 Por. A. Giardina, Aspetti del fi scalismo tardo antico, „Studi storici” 18 (1977) 3, 151-162.
146 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 43: „Calmitas enim fi sci et mendicitas iam Romani aera-

rii non sinit ut ubique in res nugatorias perditae profundantur expenasae”: SCh 220, 390.
147 E. Besta, La Sardegna medievale, vol. I: Le vicende politiche dal 450 al 1326, Palermo 1908; M. Ca-

giano de Azevedo, Ville rustiche tardoantiche e instalazioni agricole altomedievali, „Settimane di Spoleto” 
XIII (1966), 663-694; J. P. Jones, L’Italia agraria nell’alto medioevo. Problemi di cronologia e di continui-
tà, „Settimane di Spoleto” XIII (1966), 57-92.

148 C. Cecchelli, Africa Christiana in Africa Romana, Milano 1935, 141-174.
149 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 68: „bella […] quae uastatis urbibus mari clausis et euer-

sis Sardinia ac Sicilia, id est fi scalibus horreis, atque abcisis uelut uitalibus uenis, Africam ipsam id est qua-
si animam captiuauere reipublicae. Et quid? ingressis terram illam gentibus barbaris forsitan uel metu uitia 
cessarunt?”: SCh 220, 406 (tłum. polskie: „wojny […] najpierw zdewastowały miasta wybrzeża i zniszczy-
ły Sardynię i Sycylię, owe spichlerze skarbu państwa, a po odcięciu owych żył, które utrzymywały je przy 
życiu, zniewoliły także Afrykę, która była jakby duszą. I co się wydarzyło? Po tym, jak barbarzyńcy wkro-
czyli na tamte ziemie, czy być może choćby ze strachu przestano grzeszyć?”). Odnośnie do braku przemiany 
moralnej Rzymian Salwian podobnie konstatuje w De Gubernatione Dei 6, 95-96: SCh 220, 424. 426.

150 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 92-93: „Illud grauius ac magis intolerabile quod hoc faciunt 
et priuati, isdem ante honoribus functi! Tantum eis indeptus semel honor dat benefi cii ut semper habeant ius 
latrocinandi. Adeo etiam, cum destiterint ad administrandum potestatem habere publicam, non desinunt tamen 
ad latrocinandum potes tatem habere priuatam […] 93. Ecce quid ualeant statuta legum, ecce quid profi cit def-
initio sanctionum, quae illi spernunt maxime qui ministrant. Sane ad parendum humiles abiectique coguntur, 
compelluntur iussis obtemperare pauperculi, et nisi obtemperauerint, puniuntur. Eandem enim in hac re ratio-
nem habent quam in tributis: soli iussis publicis seruiunt, sicut soli tributa soluunt. Ac sic in ipsis legibus et in 
ipsa iusta rerum praeceptione maximum iniustitiae scelus agitur, cum ea minores quasi sacra obseruare cogan-
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dobają się dobra innych, innym podobają się bardziej nasze”151. Salwian powołując się na 
1 Tm 1, 8-9 wzywał chrześcijan do zachowywania prawa w myśl zasady: „to nie prawda 
nas niszczy, ale grzechy; to nie prawo jest tym co szkodzi, ale sposób życia obywateli”152.

Salwian dochodził do wniosku, że na ciężar grzechu zdecydowany wpływ miał stan 
socjalny popełniających go osób: „Winę można w efekcie przypisać raczej temu, czy-
ja pozycja społeczna jest wysoka. Jeśli grzeszy ktoś z wyższej klasy, wtedy większa jest 
także waga grzechu”153. Taką miarę przykładał nie tylko do arystokracji, ale także do 
wszystkich wykształconych i świadomych obywateli. Zatem traktował bardziej surowo 
grzeszących chrześcijan i katolików niż pogan i barbarzyńców, przedstawicieli kleru ka-
tolickiego, którzy grzeszyli nierządem niż cały lud Boży154, czy wreszcie wszystkich grze-
szących w jakikolwiek sposób ascetów chrześcijańskich niż całą ludzkość155.

tur, quae maiores iugiter quasi nulla conculcant”: SCh 220, 496. 498 (tłum. polskie: „Najgorsze i najbardziej 
nieznośne jest, że nadal postępują w ten sposób nawet jako prywatni obywatele, kiedy już odstąpili od pełnio-
nego urzędu! Przywileje połączone z pełnieniem funkcji publicznych, które otrzymali choćby jednorazowo są 
takie, że wierzą oni, że upoważniają ich one do kradzieży zawsze, że nawet kiedy skończyli pełnienie ofi cjal-
nej funkcji administratorów nie tracą oni władzy okradania innych zwykłych obywateli. […] 93. Oto do cze-
go służy kodeks, oto do czego służy przestrzeganie prawa, które później jest lekceważone przede wszystkim 
przez publicznych funkcjonariuszy. Można tylko dodać, że jedynie ludzie pokorni i marginalizowani są zobo-
wiązani do posłuszeństwa; biedacy muszą być przywiązani do porządku prawnego, a jeśli nie słuchają, są ka-
rani. To wobec nich jest w stosowane, także w tym przypadku, to samo kryterium, które się odnosi do płace-
nia podatków: tylko oni są zobowiązani do przestrzegania prawnych rozwiązań, tak jak są zobowiązani jako 
jedyni do płacenia podatków. W ten sposób, właśnie poprzez prawo i przez płacenie podatków (skądinąd samo 
w sobie słuszne), popełnia się najjaskrawszą niesprawiedliwość, widząc że pracownicy są zobowiązani do ich 
zachowywania jakby w obliczu świętych praw, a które to prawa najważniejsi ludzie systematycznie przekra-
czają, jakby w ogóle nie istniały”). Por. De Gubernatione Dei V, 31: SCh 220, 336.

151 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 47: „aliena nobis, nostra plus aliis placent”: SCh 220, 144.
152 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 1: „non ueritatem his obesse sed uitia, nec legem nocere 

sed mores” SCh 220, 310. Por. 1 Tm 1, 8-9: „Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś właściwie stosu-
je, rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla 
niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, 
dla zabójców”. Prawo ST miało głównie na celu zapobieżenie złu. Św. Paweł, przypominając o tym często 
w swoich pismach, posługuje się podobnymi katalogami grzechów, które mają ukazać różnice w postępo-
waniu człowieka sprawiedliwego i niesprawiedliwego (np. Rz 1, 27-31; Rz 13, 13; 1 Kor 5, 10n; 1 Kor 6, 
9n; 2 Kor 12, 20; Ga 5, 19nn; 2 Tm 3, 2-5).

153 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 57: „Criminosior enim culpa est, ubi honestior status. Si 
honoratior est persona peccantis, peccati quoque maior inuidia.”: SCh 220, 278. 280.

154 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 58: „Furtum in omni quidem est homine malum facinus, 
sed damnabilius absque dubio si senator furatur aliquando. Cunctis fomicatio interdicitur, sed grauius multo 
est si de clero aliquis quam si de populo fornicetur. Ita et nos, qui Christiani et catholici esse dicimur, si simi-
le aliquid barbarorum irnpuritatibus facimus, grauius erra-mus. Atrocius enim sub sancti nominis professione 
peccamus. Vbi sublirnior est praerogatiua, maior est culpa. Ipsa enim errores nostros religio quam profi temur, 
accusat. Criminosior est eius impudicitia qui promiserit castitatem; foedius inebriatur sobrietatem fronte prae-
tendens”: SCh 220, 280 (tłum. polskie: „Kradzież, ktokolwiek ją popełnia, jest czynem złym; o ileż bardziej 
nagannym jest jednak, gdy zdarza się, że złodziejem jest jakiś senator. Zakaz nierządu jest prawomocny dla 
wszystkich, ale o ileż cięższym jest, kiedy grzeszy ktoś z kleru, a nie ktoś z ludu. Ta sama rzecz jest ważna 
i wtedy, gdy nosimy miano chrześcijan i katolików: jeśli popełniamy jakiś czyn, który byłby na tym samym 
poziomie nieczystości co czyn barbarzyńców, to nasza wina byłaby większa. Grzech popełniony przez wy-
znawców świętości jest rzeczą odrażającą. Kiedy godność jest większa, cięższy jest i grzech. To sama reli-
gia, którą wyznajemy, oskarża nas o nasze odstępstwa: nieczystość tego, kto ślubował czystość, jest bardziej 
zbrodnicza; bardziej naganne jest pijaństwo u tego, kto chwali się publicznie trzeźwym życiem”).

155 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 59: „Nihil est philosopho turpius uitia obscena sectanti, 
quia praeter eam deformitatem quam uitia in se habent, sapientiae nomine plus notatur. Et nos igitur in omni 
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Salwian zrażony niemoralnością państwa rzymskiego prowokacyjnie twierdził, że 
barbarzyńcy cechują się wyższą moralnością i lepszym systemem społecznym niż Rzy-
mianie podający się za chrześcijan156. Dzieje się tak, gdyż w przeciwieństwie do tych 
ostatnich, wśród których stale wzrasta nienawiść i zazdrość, barbarzyńcy w zauważalny 
sposób współpracują ze sobą i wzajemnie okazują sobie miłosierdzie157. 

3.3. Podsumowanie
Charakterystyki ocen społeczności chrześcijańskiej V wieku dokonywane przez Pio-

tra Chryzologa i Salwiana z Marsylii wydają się zbieżne. Obaj autorzy byli zdecydowa-
nymi świadkami wiary dokonującymi moralnej oceny społeczności swoich czasów, lecz 
nie proponowali żadnych istotnych zmian systemowych ani nie stworzyli własnych pro-
gramów społecznych. Obaj przechodzili od obserwacji wydarzeń do oceny zjawisk z re-
ligijnego punktu widzenia, a także próbowali przeciwdziałać złu metodami duszpaster-
skimi. Dlatego podkreślali znaczenie wychowania chrześcijańskiego oraz wzywali do 
podejmowania indywidualnych dzieł miłosierdzia.

Różnili się co do sposobu ujęcia pewnych szczegółowych problemów, zaś niektó-
re zagadnienia były specyfi czne tylko dla jednego z nich. Wynikało to niewątpliwie już 
z samej formy przekazu nauczania, gdyż Piotr Chryzolog przepowiadał głównie jako ka-
znodzieja, zaś Salwian z Marsylii snuł swoje refl eksje w traktatach. Istnieją jednak tak-
że pewne różnice merytoryczne. Zadziwiające jest, że o ile Piotr Chryzolog podejmował 
próby rozwiązania problemów społecznych, to podobnych działań duszpasterskich za-
sadniczo brakuje u Salwiana z Marsylii. Religijny opis chrześcijańskiej społeczności V 
wieku, zawarty w dziełach powyższych autorów był ich kapłańską reakcją na problema-
tyczną kwestię masowości nawróceń w IV/V wieku i związaną z tym zjawiskiem proble-
matykę nieautentyczności postaw wiary u wielu katolików. Przyczyny tego stanu rzeczy 
w opinii Chryzologa i Salwiana można sprowadzić do dwóch zasadniczych grup czyn-
ników: religijno-moralnych i społeczno-strukturalnych.

Czynniki religijno-moralne. Piotr Chryzolog dostrzegał zasadniczy problem duszpa-
sterski w fałszywości nawróceń na katolicyzm. Z teologicznego punktu widzenia obszerniej 
na temat przyczyn osłabienia wiary chrześcijańskiej wypowiadał się Salwian z Marsylii, 

humano genere philosophiam Christianam professi sumus, ac per hoc deteriores nos cunctis gentibus credi 
atque haberi necesse est, quia sub tam magnae professionis nomine uiuimus et positi in religione peccamus”: 
SCh 220, 280 (tłum. polskie: „Nie ma nic bardziej budzącego odrazę niż fi lozof, który oddaje się obscenicz-
nym grzechom, ponieważ oprócz degradacji będącej wynikiem grzechów jeszcze bardziej cierpi na tym jego 
sława mędrca. Co do nas, którzy wobec całej ludzkości uznaliśmy życie według zasad ascezy chrześcijańskiej, 
nieuniknione jest, że będziemy uznani za najgorszych wśród wszystkich ludów, ponieważ ofi cjalnie żyjemy 
w stanie tak godnym i ponieważ podlegamy prawu religijnemu, a tak samo popełniamy grzechy”).

156 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 15-16: SCh 220, 320. 322.
157 Na temat mitu ‘dobrego barbarzyńcy’ u Salwiana z Marsylii zob. G. Lagarrique, L’opinion de Salvien 

sur les Barbares (De Gubernatione Dei): interprétations actuelles, „Revue des études latines” 42 (1964), 
70-72; J. Badewien, Zum Verhältnis von Geschichtstheorie und Theologie bei Salvian von Marseille, TU 
128 (St Pat 15) (1984), 263-267; E. Maaß, Zum Germanenbild des Salvianus von Massilia, „Altertum” 30 
(1984), 54-56; J.-P. Weiss, Das Thema des guten Germanen bei Tacitus und Salwian von Marseille, [w:] B. 
Kühnert, V. Riedel, R. Godesiani (red.), Prinzipat und Kultur im 1. und 2. Jahrhundert, Wissenschaftliche 
Tagung der Friedrich-Schiller Universität Jena und der Iwane-Dshawachischwili-Universität Tbilisi 27.-30. 
Oktober 1992 in Jena, Bonn 1992, 56-62.
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dla którego zło wynikające z grzechu było fundamentalnym powodem upadku społeczeń-
stwa rzymskiego, a trwający w grzechu chrześcijanie przyczyniali się do swoistej degra-
dacji duchowej dużej części Kościoła. Nieautentyczne nawrócenia nie mogły zaowoco-
wać prawdziwym życiem chrześcijańskim, dlatego masy nominalnych tylko chrześcijan 
trwały nadal w rytualizmie, a samo chrześcijaństwo traktowały powierzchownie.

Czynniki społeczno-strukturalne. Chryzolog zwracał uwagę, że wpływ na osłabie-
nie wiary chrześcijan miała też sama struktura ówczesnego społeczeństwa, a także takie 
czynniki zewnętrzne jak: inwazje barbarzyńców, zamieszki na tle socjalnym, polaryzacja 
społeczności chrześcijańskiej pod względem majątkowym oraz instytucja niewolnictwa. 
Salwian natomiast zasadnicze zło dostrzegał w korupcji i degeneracji elit rządzących oraz 
w instytucji niewolnictwa. Same najazdy barbarzyńców były dla moralizatora z Marsy-
lii jedynie swoistym katalizatorem upadku społeczności rzymskiej. Żaden z duszpaste-
rzy nie występował przeciwko samej instytucji niewolnictwa, jedynie Salwian z Marsylii 
postulował jego likwidację na drodze powolnej ewolucji dokonującej się poprzez osobi-
stą przemianę wewnętrzną.

Religijno-moralne skutki różnic społecznych. W opinii Piotra Chryzologa trwanie 
wierzących w grzechach, zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym prowa-
dziło ich do zatwardziałości serc i jeszcze większej eskalacji grzeszności. Również Sal-
wian z Marsylii uważał, że wadliwie działające instytucje i struktury społeczne powodo-
wały upadek moralny wszystkich wiernych w różnych dziedzinach życia. Jednocześnie 
podkreślał przede wszystkim amoralność elit, popełniających zło w majestacie prawa. 
Ich stopniowa degeneracja i trwanie w złu systemowym prowadziło je w wymiarze in-
dywidualnym do poczucia bezkarności i trwania w mentalności grzechu.

Jeśli chodzi o podobieństwa myśli obu autorów, to obaj wyrażają zdecydowaną opi-
nię, że niewolnictwo stanowi efekt grzechu człowieka przeciwko Bogu. Różnią się na-
tomiast w bardziej szczegółowej ocenie tego zjawiska. Salwian uznaje bez zastrzeżeń, 
że niewolnik jest równy człowiekowi wolnemu pod względem człowieczeństwa, czego 
explicite nie wypowiada Piotr Chryzolog. Obaj autorzy podkreślają, że czynnikiem ne-
gatywnie wpływającym na zachowania społeczne wiernych były najazdy barbarzyńskie 
oraz stopniowe ubożenie społeczeństwa. Jeśli chodzi o ocenę barbarzyńców, Salwian jest 
dla nich pobłażliwy i nastawiony zdecydowanie przychylniej niż Chryzolog. Charaktery-
styczny dla myśli Salwiana jest motyw degeneracji elit rzymskich, nieobecny natomiast 
w kazaniach biskupa imperialnej Rawenny.

Duszpasterskie próby przeciwdziałania zróżnicowaniu społecznemu. Obaj katoliccy 
duchowni podejmowali próby zapobieżenia wspomnianym zjawiskom społecznym, polega-
jące na kaznodziejskim i moralizatorskim nawoływaniu wiernych do ewangelicznej przemia-
ny. Chryzolog jako biskup Rawenny zachęcał chrześcijan do wytrwania w przeciwnościach 
wynikających z upływu czasu i motywował konieczność umacniania się w życiu cnotliwym 
na ziemi wyniesieniem człowieka sprawiedliwego przez Boga w życiu przyszłym. Wzywał 
do przemiany wewnętrznej, której efektem miało być uzdrowienie moralności całego społe-
czeństwa. Natomiast Salwian poza kilkoma zachętami do godnego życia skierowanymi do 
właścicieli niewolników nie dawał konkretnych rad duszpasterskich czy duchowych recept 
na przeciwdziałanie złu, ograniczał się jedynie do zdiagnozowania i oceny zła. 

Do zagadnień społeczno-duszpasterskich poruszanych przez obu autorów, a aktual-
nych do dziś należą kwestie: przeciwdziałania połowiczności nawróceń; stałego rozpo-
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znawania i jednoznacznej walki z grzechem strukturalnym; likwidowania niemoralności 
ustawodawstwa państwowego w zakresie obciążeń fi nansowych obywateli czy niegodne-
go wykorzystywania stosunków pracowniczych na linii przełożony – podwładny; napra-
wy słabości ustroju państwa wyrażającej się w tolerowaniu urzędniczej korupcji i braku 
odpowiednich sankcji przeciwko odpowiedzialnym za rozkradanie mienia państwowego 
ustosunkowanym politycznie czy fi nansowo przedstawicielom elit polityczno-gospodar-
czych; zdecydowanego egzekwowania prawa karnego wobec uchylających się od spra-
wiedliwości tzw. możnych tego świata.

4. Postrzeganie Kościoła w V wieku
Niniejszy rozdział przybliża charakterystykę Kościoła w V wieku dokonaną przez św. 

Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii w konfrontacji z przedstawionym w rozdziale III 
opisem dość negatywnego odbioru duszpasterskiego społeczności rzymsko-chrześcijań-
skiej tego okresu uzupełnionym ich chrześcijańskimi sugestiami dotyczącymi możliwych 
przemian. Po krótkim opisie pasterskich napomnień na temat niedomogów wspólnoty 
kościelnej zaprezentuję, jak w pismach analizowanych autorów przedstawiał się właści-
wy ideał Kościoła, do którego miała zmierzać społeczność wiernych po roku 400. Już na 
początku w dziełach Chryzologa i Salwiana obserwuje się wyraźnie dwie perspektywy 
eklezjologiczne. Po pierwsze, jako idealna jawi się wspólnota Kościoła czasów apostol-
skich. Po drugie, każdy z autorów posiada własną wizję idealnego Kościoła swego cza-
su, Chryzolog – głębszą teologicznie i bardziej pasterską, natomiast Salwian – ogólnie 
katechetyczną i zdecydowanie moralizatorską.

4.1. Napominanie Kościoła w V wieku
W świadomości św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii Kościół jawił się jako 

wspólnota wiernych wezwanych przez Chrystusa do głoszenia królestwa Bożego, ale do-
strzegali oni również cały szereg ludzkich słabości obciążających zarówno poszczegól-
nych wiernych, jak i strukturę kościelną. Wspomniani pisarze jasno wyrażali też przeko-
nanie, że Kościół nigdy nie stanowił fundamentu sam dla siebie, lecz jego podstawą jest 
Chrystus i zawierzenie słowu Bożemu, a jego celem – królestwo Boże będące ostatecznym 
przeznaczeniem dla człowieka1. Kiedy występowali z krytyką jakiegoś zła w Kościele, 
czynili to zawsze w duchu przepowiadania królestwa Bożego. Nie sprowadzali krytyko-
wanej rzeczywistości do ‘historii kryminalnej Kościoła’, lecz ukazywali tajemnicę Koś-
cioła, który stanowi jednocześnie casta meretrix, jak również Babilon i Jerozolimę2. We-
wnętrzne kryteria kościelne, wypływające z samego przepowiadania królestwa Bożego, 
pozostawały zatem niezmienne w ich analizie Kościoła od początku pierwszych wspól-
not chrześcijańskich, a odnosiły się one do takich zagadnień jak: wspólnota braci i sióstr 

1 V. Conzemius, La critica della Chiesa, [w:] W. Kern, H. J. Pottmeyer, M. Seckler (red.), Corso di teo-
logica fondamentale. 3. Trattato sulla Chiesa, ed. włoska, Brescia 1990, 45.

2 H. U. von Balthasar, Casta Meretrix, [w:] H. U. von Balthasar, Sponsa Verbi, Einsiedeln 1961, 203-
305; Tenże, Pneuma und Institution, Einsiedeln 1974; K. Rahner, Il peccato nella Chiesa, [w:] G. Baraúna 
(red.), La Chiesa del Vaticano II, Firenze 1965, 419-438.
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w wierze, otwartość na wszystkich ludzi, świadectwo w świecie i wobec świata, wytrwa-
nie w cierpieniach i w prześladowaniach. Wynikająca stąd konstruktywna krytyka rzeczy-
wistości historycznej Kościoła katolickiego miała na celu nie tyle powrót do zewnętrznych 
form zachowań z okresu charyzmatycznego Kościoła, ile utrwalenie w wielkich struktu-
rach kościelnych, a także w wiernych oryginalnej formy odciśniętej w ich wnętrzu3.

4.1.1. Wady a wezwanie do powrotu do gorliwości – opis św. Piotra Chryzologa
Duszpasterska obserwacja i konsekwentne napomnienia, jakie napotykamy w kaza-

niach św. Piotra Chryzologa pośrednio odnoszą się do szeregu słabości, jakie nękały Koś-
ciół w V wieku. Widoczne na co dzień wady wiernych skłaniały św. Piotra Chryzologa 
do wzywania ich do powrotu do gorliwości chrześcijańskiej. Biskup Rawenny twierdził, 
że najwyraźniej dostrzegalnymi niedomogami katolików jego czasów były: ogólne le-
nistwo związane z uczestnictwem w kulcie liturgicznym, absencja podczas nabożeństw 
kościelnych, nieznajomość doktryny katolickiej oraz związane z tym popadanie w here-
zje i apostazje. Natomiast do grzechów społecznych najbardziej gnębiących społeczność 
wierzących zaliczał przede wszystkim pijaństwo.

Biskup Rawenny wypominał swemu ludowi nieobecność na nabożeństwach o brza-
sku dnia4, brak gorliwości podczas wspólnych modlitw porannych, co było według nie-
go przejawem poddania się szatanowi i znieważania Boga5, oraz lenistwo w uczestni-
ctwie w jakichkolwiek zgromadzeniach liturgicznych6. Zachęcał do odwrócenia się od 
tych niewierności, zwłaszcza że na skutek systematycznego braku gorliwości religijnej 
pojawiała się też swoista niechęć ‘już i jeszcze nie wiernych’ do samych pouczeń przed-
chrzcielnych7, zauważało się podleganie zagrożeniom płynącym ze strony pogańskiego 
otoczenia8; łatwe popadanie w apostazję oraz idolatrię9; powolny powrót do kultu po-

3 R. Schnackenburg, Zukunft der Kirche – Perspektiven aus dem Neuen Testament, [w:] R. Bärenz (red.), 
Die Kirche und die Zukunft des Christentums, München 1982, 15-42.

4 Piotr Chryzolog, Sermo 39, 5: „Smucimy się, bracia, kiedy o pierwszych brzaskach, będąc przed Pa-
nem, nie widzimy z nami naszych braci”: OSPC 1, 280.

5 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 4-5: „4. Dlaczegóż nie chcemy prosić poprzez modlitwę poranną o opie-
kę na cały dzień? Dlaczego zawsze odczuwamy przyjemność z powodu przebywania obok drugiego czło-
wieka, a nie podoba się nam być obok Boga nawet przez chwilę? Jest tak nie z naszej inicjatywy, ale z po-
wodu przemilczenia nieprzyjaciela naszego. Przygotowuje się on, aby skusić tych, którym nie pozwala, aby 
chroniły ich modlitwy. […]. 5. Wstawajmy o poranku, módlmy się choćby z ludzkiego strachu, jeśli już nie 
z miłości do Boga. Jeśli nie skłaniają nas do modlitwy wydarzenia sprzyjające, bądźmy do niej zmuszeni 
przez to, co złe. To znieważanie Boga, a nie sama nieobecność w świątyniach, jest przyczyną nadejścia nie-
sprzyjających czasów”: OSPC 1, 304.

6 Piotr Chryzolog, Sermo 39, 5: „Pytam się, dlaczego nie czuwasz, choćby o pierwszych blaskach po-
ranka, poświęcając się dla Tego, który już cię gości w swoim domu? To co On przyznaje ci ze swego do-
brodziejstwa, ty oddaj Mu z lenistwa; co On ci daje z uprzejmości, ty oddaj Mu z konieczności; zrób coś ty, 
który kochasz sen bardziej niż siebie samego”: OSPC 1, 282.

7 Według F. Sottocornola, L’anno liturgico, 74 cały kontekst Sermo 39 wskazuje, że św. Piotr Chryzo-
log głosił kazania dotyczące instrukcji przedchrzcielnych dla katechumenów na początku Wielkiego Postu, 
gdyż jedynie zaznacza samo wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa. Z Sermo 39, 1 dowiadujemy się też, 
że sam Chryzolog nie przepowiadał w ostatniej części okresu liturgicznego Wielkiego Postu, gdyż był za-
jęty szczegółowymi pouczeniami dla katechumenów oczekujących na chrzest święty. Por. Piotr Chryzolog, 
Sermi 74-75: OSPC 1, 98-103. 104-109.

8 Piotr Chryzolog, Sermo 40, 3: OSPC 1, 284. 286.
9 Piotr Chryzolog, Sermo 44, 3: „Adoruje kawałek kamienia, służy statui z drewna ten, kto wzgardził 

służbą Bogu żywemu, Bogu prawdziwemu”: OSPC 1, 310. Sermo 44 jest analizą pastoralną na temat Psal-
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gańskiego wynikający z braku wiary10; wybiórcze traktowanie Objawienia, czego skut-
kiem była herezja arianizmu11; zabobonność i naiwność skutkująca popadaniem w prak-
tyki magiczne12. Wyraźnie dostrzegalnym grzechem dużej części chrześcijan, zarówno 
osób świeckich, jak i duchowieństwa13 było też w V wieku pijaństwo; dlatego Chryzo-
log zachęcał wszystkich do trzeźwości14. Przewidywał też, że Bóg ześle karę na ludzi15 
w postaci licznych epidemii16, jeśli będą oni ciągle ulegać słabościom.

mu 1. Widać w niej pewne paralelizmy tematyczne z egzegezą Orygenesa, Philocalia 2, 1: SCh 302, M. 
Harl (ed.), Paris 1983, 240; Philocalia 2, 3: SCh 302, 244. Więcej na temat samej egzegezy pastoralnej św. 
Piotra Chryzologa dotyczącej Psalmów zobacz opublikowany doktorat G. G. Scimè, L’esegesi di san Pie-
tro Crisologo su i Salmi, Roma 1992.

10 Piotr Chryzolog, Sermo 51, 3: „Z powodu waszej niewiary nawet pojedynczy demon nie ucieka z cia-
ła, które uczynił więzieniem. Dopóki będę z wami i nie poślę moich uczniów do pogan, gdzie na słowo któ-
regokolwiek z nich upadną świątynie, statuy uciekną, ołtarze ofi arne zostaną zniszczone, poddadzą się idole, 
zostaną wycięte święte lasy, cała potęga demonów ucieknie, drżąc i podnosząc lament nad swymi starożyt-
nymi, nieczystymi miejscami, sanktuaria zaś pogańskie zostaną zmienione w kościoły, ołtarze ofi arne sta-
ną się ołtarzami kościelnymi, ofi ary z martwych zwierząt przekształcą się w żywą ofi arę serc, wróżby, cza-
ry i sny będą miały podstawę tylko w Bogu i jego woli?”: OSPC 1, 352; por. Mk 9, 18.

11 Piotr Chryzolog, Sermo 98, 4: OSPC 2, 254. 256.
12 Piotr Chryzolog, Sermo 71, 5: OSPC 2, 68.
13 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 3: „Zatem administrator słowa Bożego, propagator niebiańskiej doktryny, 

który nieprzerwanie jest obecny przed Bogiem, zawsze trwa w oczekiwaniu przy ołtarzach i nigdy nie odda-
la się od oczu Boga tolerującego grzechy, usprawiedliwienia, bóle ludu; przynosi, ofi aruje, wznosi modlitwy, 
otrzymuje, odbiera i zwraca łaski otrzymane, zmieniając całkowicie człowieka w anioła; taki nie może grze-
szyć inaczej jak przed obliczem samego Boga w Świętym Świętych, gdyż w ten sposób przyjmuje na sie-
bie winę jako ten, który sprawuje funkcje, przez które zwyczajowo udzielał innym przebaczenia. […] Taki 
grzech spowodowało pijaństwo; rzeczywiście odór wina odpędził zapach kadzidła, a płomień pijaństwa zga-
sił woń podnoszącą się od ołtarzy. Zatem ponieważ zepsuci przez wino przynieśli zepsuty ogień, opowiada 
się, że zostali spaleni ogniem Bożym. Pijaństwo zwykłego człowieka jest grzechem, u kapłana jest święto-
kradztwem, ponieważ ten pierwszy przez wino zabija własną duszę, natomiast kapłan gasi ducha świętości, 
a przecież apostoł powiada: Nie gaście Ducha”: OSPC 1, 202. Odnośnie do spalenia ogniem Bożym kapła-
nów ST Datana i Abiuda, synów Aarona, za ich osobisty grzech zob. Kpł 16. Co do charakterystycznego dla 
ST wyrażenia ‘Święte Świętych’, które w ST wskazywało najświętsze miejsce świątyni jerozolimskiej, za-
mieszkiwane przez Boga i dostępne tylko dla najwyższego kapłana izraelskiego raz w roku zob. Wj 26; Kpł 
16, 2; 1 Krl 6, 3; Ez 41, 3-4; Hbr 10, 1-3; W NT wyrażenie ‘święte świętych’ jest stosowane przenośnie na 
oznaczenie samego Nieba – sanktuarium niebieskiego, do którego przez własną krew wszedł Jezus Chrystus 
– jedyny prawdziwy Kapłan i zasiadł w nim, by wstawiać się za chrześcijanami: Hbr 9, 12. 24; Chryzolog, 
powołując się w tekście kazania na ‘apostoła’, ma na myśli św. Pawła: por. 1 Tes 5, 19.

14 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 4: „pijaństwo jest matką zabójstwa, rodzicielką kłótni, synową szaleń-
stwa, niegodną mistrzynią arogancji. Kto ją ma, nie posiada siebie samego, nie jest człowiekiem; nie popeł-
nia grzechu, gdyż sam jest grzechem […] Niechaj żaden chrześcijanin nie szuka o niej informacji, kapłan 
niech nawet nie słucha jakiejkolwiek wzmianki o niej, ponieważ kto jest wzorem cnót, niech nie staje się 
i niechaj nie będzie znaleziony jako przykład wad”: OSPC 1, 202.

15 Piotr Chryzolog, Sermo 45, 7: „Ziemia odmawia swoich owoców, zmienia się temperatura, powie-
trze staje się niezdrowe; stąd zaraza rozpowszechnia się wszędzie w mieście; na wsiach niszczy ona całe 
plemię śmiertelnych poprzez różne śmiercionośne zjawiska; a mimo wszystko nie mówimy: Panie, nie karz 
nas w swoim gniewie i nie karć nas w swojej złości […] w ogóle nie poświęcamy Bogu czasu, nie wylewa-
my przed nim łez choćby przez godzinę, ale nieustannie oddajemy się kradzieżom, oszustwom podatkowym, 
niesprawiedliwości, fałszowi, oszczerstwom, w ten sposób zawsze wzbudzamy gniew Boży przeciwko nam 
samym, właśnie poprzez prowokowanie Boga grzechami”: OSPC 1, 318. O roli gniewu Bożego jako teolo-
gumenu w Biblii i Tradycji Kościoła w kontekście biblijnej myśli o indywidualnej odpłacie za życie doczes-
ne, a także o indywidualnym eschatologicznym sądzie Boga nad człowiekiem zobacz opracowanie R. Mig-
gelbrink, Gniew Boży. Znaczenie pewnej gorszącej tradycji biblijnej, Kraków 2005.

16 O ciągłych zarazach i częstych epidemiach nękających ludność na terenie cesarstwa zachodniorzym-
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4.1.2. „Zło omówić i opisać, wady rozpoznane odpokutować” – opis Salwiana
Salwian z Marsylii w opisie zła nękającego katolików V wieku starał się przestrze-

gać z góry przyjętej uniwersalnej zasady duszpasterskiej, którą można ująć następująco: 
zło należy omówić i opisać, a następnie rozpoznane wady odpokutować17, gdyż grzechy 
nękają wszystkich chrześcijan18. Zauważał fundamentalny brak wiary u wielu chrześci-
jan19, skutkujący popadaniem w liczne grzechy codzienne20. W związku z tym zachęcał 
do pokuty zarówno świeckich jak i duchownych, a także mniszki i mnichów, jeśli żyliby 
w przywiązaniu do jakiegoś zła21. Mówiąc o najbardziej ewidentnym jego zdaniem grze-
chu współczesnych mu chrześcijan, czyli o chciwości, Salwian wypominał go wszystkim 
chrześcijanom bez wyjątku, tak duchownym, jak świeckim22.

Salwian, krytykując niewłaściwe postawy moralne ogółu katolików, podkreślał szcze-
gólnie wady duchowieństwa i przedstawicieli stanu monastycznego. Odnotowywał np. 
wyczuwalną arogancję świeżo obdarzonych godnością kościelną, dlatego retorycznie py-
tał, czy taka postawa jest może jakimś zwyczajem w Kościele i wyrażał nadzieję, że bi-
skup Eucheriusz z Lyonu nie będzie się takiej tendencji poddawał23. Napominał przesadnie 
bogacących się przedstawicieli kleru24. Zarzucał też wdowom konsekrowanym, dziewi-
com, ‘białym małżeństwom’, mnichom i duchownym brak ascezy i stojące w sprzecz-
ności z Ewangelią gromadzenie dóbr ziemskich25, szczególnie rażące u przedstawicieli 
tych grup kościelnych. Osoby, które ich własny wolny wybór skierował na drogę Chry-
stusa, powinny, w swej świętości i ubóstwie, zarobione przez siebie dobra przeznaczać 
dla Zbawiciela26. Natomiast, co paradoksalne, poprzez stałe myślenie o pieniądzu stawa-
ły się one osobami poświęconymi Bogu, jednak bogacącymi się w ziemski sposób27.

Salwian wypominał każdemu wierzącemu żyjącemu w połowicznym nawróceniu, w ja-
kiejś niegodności czy wyłącznie dla bogactw materialnych takie postawy jako idolatryczne 

skiego w V wieku można spotkać wzmianki u innych pisarzy tamtego czasu: np. Marcellinus Comes, Chro-
nicon 14-15, ad a. 446-447, [w:] Th. Mommsen (ed.), MGH 11: Chronica minora saeculi IV. V. VI. VII (vo-
lumen II), Berolini 18941, München 1981, 82.

17 Salwian z Marsylii, Epistula 9, 10: SCh 176, 124. 126. 
18 Salwian z Marsylii, Epistula 9, 9: „graues atque multiplices Christianorum paene omnium morbos”: 

SCh 176, 124.
19 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 3-7: SCh 176, 312-314.
20 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 1-12: SCh 220, 232-242.
21 Salwian z Marsylii, Epistula 9, 11: SCh 176, 126.
22 Salwian z Marsylii, Epistula 9, 11: „Et ideo uidens ille qui scripsit commune esse hoc malum prope 

uniuersorum, labemque hanc non ad mundiales tantum homines, sed etiam ad ad paenitentes atque conuer-
sos, ad uiduas quoque iam continentiam professas atque ad puellas In saris altaribus consecratas, quodque, 
ut ita dixerim, prope inter monstra reputandum est, ad leuitas etami ac presbyteros, et quo his feralius mul-
to est, etami ad episcopos peruenisse”: SCh 176, 126 (tłum. polskie: „Ten, który pisze, stwierdził, że doty-
czy to zła powszechnego, a odnoszącego się do wszystkich chrześcijan, plamy, która brudzi nie tylko tych, 
którzy żyją w świecie, ale także pokutujących, konwersów, wdowy, które uczyniły przed Bogiem ślub czy-
stości, dziewice poświęcone Bogu przed świętymi ołtarzami, a także, co jest jeszcze bardziej paradoksalne, 
lewitów, kapłanów i, co gorsza, nawet biskupów”).

23 Salwian z Marsylii, Epistula 2: „Pedisequa enim plerumque noui honoris est adrogantia, licet in te nec 
generalis uitii opinio admitenda sit”: SCh 176, 84.

24 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 24: SCh 176, 326; Ad Ecclesiam 4, 33: SCh 176, 330. 332.
25 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 13-14: SCh 176, 194-196.
26 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 13: „De illis enim qui expediti omnibus sarcinis saluatoris uiam se-

quuntur et dominum Iesum Christum non sanctitate tantum sed etami paupertate mercantur”: SCh 176, 194.
27 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 34-38: SCh 176, 332-334.
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i odwodzące od Boga28. Traktował tych wierzących, którzy żyli bez wiary i w licznych grze-
chach codziennych jako niewierzących i odmawiał im prawa narzekania na wyroki Boga, 
gdyż cierpienie ludzi było jego zdaniem jakimś rodzajem zasłużonej kary za grzechy29.

4.2. Kościół w świetle swego nauczania
Chryzolog oceniał czas trwania wspólnoty pierwotnego, apostolskiego Kościoła jako 

jego okres idealny, gdzie optymalnymi pasterzami byli apostołowie, przez których pry-
zmat postrzegał biskupów. Celem misji apostolskiej było powoływanie ludzi ze śmierci 
do życia wiecznego, ale nigdy wbrew wolnej woli człowieka, dlatego jak apostołowie, 
także biskupi powinni doprowadzać ludzi do ostatecznego wyboru Boga albo do odrzu-
cenia Go, do życia wiecznego albo potępienia. W koncepcji Salwiana ideał Kościoła 
czasów apostołów był dostrzegany przede wszystkim w jego wymiarze wspólnotowym 
i moralnym. Dlatego jego napominanie wierzących miało skutkować przede wszystkim 
pomnożeniem chwały i miłości Boga, wiara chrześcijan powinna przekładać się na ży-
cie moralne i owocować wzrostem godności samego Kościoła.

4.2.1. Ideał pierwotnego Kościoła – opis Chryzologa
Chryzolog w kazaniach wskazywał na apostołów jako na idealnych pasterzy Kościo-

ła, a czas trwania ich charyzmatycznej wspólnoty traktował jako okres idealny dla sa-
mego Kościoła. Mówił przede wszystkim o samych apostołach oraz o ich misji ewange-
lizacyjnej, mniej natomiast odwoływał się do życia pozostałych wiernych pierwotnego 
okresu w Kościele. Ideał życia pierwszych apostołów starał się przykładać do ich histo-
rycznych następców – biskupów.

Ewangelię Łk 12, 41-46 odczytywał jako dowód na to, że apostołowie zostali wybrani 
przez Chrystusa, aby głosili innym słowo Pana jako sumienni i czujni pasterze30. Analo-
gicznie jak św. Piotr, na urząd kościelny zostali powołani przez Pana biskupi, którzy od-
powiedzialnie nauczali i rządzili kościołami31, a w duchu tej odpowiedzialności (w myśl 
Łk 12, 48 i Mdr 6, 7) zostaną kiedyś rozliczeni przez Boga jako docześni administratorzy 

28 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 47-49: SCh 220, 222.
29 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 54: „Si ergo, inquiunt, respicit res humanas deus, si cu-

rat, si diligit, si gubernat, cur nos infi rmiores omnibus gentibus et miseriores esse permittit? cur uinci a bar-
baris patitur? cur iuri hostium subiugari? Breuissime, ut iam ante dixi, ideo nos perferre haec mala patitur 
quia meremur ut ista patiamur. Respiciamus enim ad turpitudines, ad fl agitia, ad scelera illa Romanae plebis 
quae supra diximus, et intellegemus si protectionem mereri possumus, cum in tanta impuritate uiuamus”: SCh 
220, 276 (tłum. polskie: „Jeśli Bóg – jak się dowodzi – ma oczy otwarte na wydarzenia ludzkie, zajmuje się 
nimi, leżą mu one na sercu i kieruje nimi, to dlaczego akceptuje to, że właśnie my jesteśmy najbardziej słabi 
i nędzni wśród wszystkich innych ludów? Dlaczego dozwala, aby napadali na nas barbarzyńcy? Dlaczego 
nakłada na nas jarzmo nieprzyjaciela? Oto i moja zdecydowana odpowiedź: powtarzam, jeśli dopuszcza, że 
cierpimy to zło, to dlatego, że na nie zasługujemy. Obnosimy się bowiem z naszymi nieczystościami, niesła-
wą i wykroczeniami dokonywanymi w imieniu ludu rzymskiego, o czym mówiłem wcześniej, w takim razie 
musimy zrozumieć, jakiej ochrony możemy się spodziewać, skoro żyjemy w takiej nieczystości”).

30 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 1: OSPC 1, 200.
31 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 1: „To, co się dzisiaj czyta, że Pan poprzez parabolę odpowiedział Pio-

trowi, który Go pytał, wielu słuchaczy interpretuje jako wypowiedziane tylko do apostołów, jedynie do dok-
torów [czyli: nauczających – określenie biskupa w V wieku – przyp. D. K.] i do tych, którzy rządzą kościo-
łami”: OSPC 1, 200.
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Bożych dóbr: „Jeśli jest człowiek, który nic nie otrzymał od Boga, nie ma się czego oba-
wiać w związku z odpowiedzialnością za sprawy administracyjne. Człowieku, jeśli otrzy-
małeś to, co właśnie oddajesz, jak zaprzeczysz, że otrzymałeś to, co posiadasz? Z bogactw 
niebiańskich nagromadzonych w Bożych spiżarniach zda sprawę administrator Kościo-
ła, przedłoży z nich usprawiedliwienie; i skoro tak wielkie są dary mu zawierzone, wie, 
że o tyle większy dług ma do zwrócenia, ponieważ Pan mówi: Komu wiele dano, od tego 
wiele wymagać się będzie. A w innym miejscu mówi: mocnych czeka mocna kara”32.

Celem misji apostolskiej było powoływanie ludzi ze śmierci do życia wiecznego33, ale 
nigdy wbrew wolnej woli człowieka – apostołowie powinni doprowadzać ludzi do osta-
tecznego wyboru Boga albo do odrzucenia Go, do życia wiecznego albo potępienia34; po-
przez przepowiadanie mieli oni ogłaszać odpuszczenie grzechów przez Boga i oświecać 
świat nauką Ewangelii35. Apostołowie, aby być skutecznymi Bożymi narzędziami w mi-
sji przepowiadania nauki Chrystusa, otrzymali dar Ducha Świętego36, dzięki któremu – 
poprzez nauczanie apostolskie – przybywa do ludzi sam Chrystus37.

Biskupi, podobnie jak wcześniej apostołowie, zostali powołani na swój urząd kościel-
ny z racji wybitnie duszpasterskiej, gdyż mieli się troszczyć o zbawienie świata dokonu-
jące się w łagodności, spokoju38 oraz poświęceniu za cały świat, czego przykład dał sam 
Chrystus39. Symboliczne jest tutaj powołanie apostołów jako rybaków, aby łowili ludzi 

32 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 2: „Homo, si hoc ipsum quod das accepisti, accepisse te quod habes quo-
modo tu negabis? De caelestibus conditis, de horreis diuinis rationem reddet, praestabit causas ecclesiae proro-
gator; et quantum maius suscipit creditum, tantum maius se debitum non dubitat redditurum, dicente domino: 
Cui plus est creditum, plus exigetur ab eo. Et alibi: Potentes potenter tormenta patientur”: OSPC 1, 200.

33 Piotr Chryzolog, Sermo 28, 1: „Przyjdźcie, a uczynię was rybakami ludzi. Poprzez wydobycie życio-
dajnego połowu, poprzez haczyk słowa niebieskiego podźwigną dusze z niewoli śmierci do światła bez koń-
ca”: OSPC 1, 124; por. Mt 4, 19.

34 Piotr Chryzolog, Sermo 89, 1: „Także apostołowie dla jednych są przyczyną śmierci, dla innych – ży-
cia, jak to ukazuje Paweł, kiedy mówi: dla jednych jest to zapach śmiercionośny – na śmierć, dla drugich 
zapach ożywiający – na życie”: OSPC 2, 198; por. 2 Kor 2, 16.

35 Piotr Chryzolog, Sermo 30, 2: „Rzeczywiście nieustępliwy apostoł [Mateusz], wyposażony w nie-
zwykłą godność, nie tylko sam otrzymuje przebaczenie grzechów, ale także udziela go innym i oświeca cały 
świat blaskiem ewangelicznego przepowiadania”: OSPC 1, 226; por. Mt 9, 2-9.

36 Piotr Chryzolog, Sermo 161, 6: „Chrystus, aby posłać swoich apostołów do ludów, które cierpiały 
z powodu różnych chorób, udzielił im mocy Ducha, mocy niebieskiej, łaski uzdrawiania”: OSPC 3, 230; 
por. Łk 10, 17-20.

37 Piotr Chryzolog, Sermo 170, 6: „Kto wątpi, bracia, że w owym podwójnym zaprzęgu [aluzja do prze-
powiadanie apostolskiego ‘po dwóch’ – przyp. D. K.] Chrystus przybył z ozdrowieńczą misją, widząc, że na 
skutek przepowiadania apostolskiego upadły świątynie pogańskie, zostały obalone idole, uciszony ryk orę-
ża, a ofi ary i same ołtarze z dymem kadzideł prawie zniknęły po wszystkie wieki”: OSPC 3, 282.

38 Piotr Chryzolog, Sermo 6, 1: „Z jakiego powodu powołuje i ustanawia dla całego świata prawo pa-
sterzy, mówiąc: Wszyscy wyznawajcie Boga z radością? Jak przerażająca trąba wzywa żołnierza na wojnę, 
tak słodycz nawoływania do radości zaprasza owce na pastwiska. Hałas wojny napotyka na spokój pasterzy, 
ponieważ taka spokojna dobroć zbawiła ludzi, którzy wcześniej przez długi czas byli porażeni przez natu-
ralną srogość”: OSPC 1, 80.

39 Piotr Chryzolog, Sermo 6, 1: „Jak dobre było później przybycie pasterza, kiedy Chrystus zstąpił na 
ziemię, oznajmił On sam dzisiaj: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. To 
jest powód, dla którego ten sam Pasterz ze względu na troskę o cały świat szuka pomocników i towarzyszy, 
mówiąc: Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie”: OSPC 1, 80; por. J 10, 11; Ps 100 (99), 2. Całe Ser-
mo 6 jest komentarzem do Psalmu 100 (99), ale w tym miejscu Chryzolog zatrzymuje się nad fragmentem 
z J 10, 11, który prawdopodobnie był perykopą ewangeliczną czytaną liturgicznie w danym dniu. Więcej na 
ten temat zob. F. Sottocornola, L’anno liturgico, 65. 
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dla Bożej wieczności40. Apostołowie zostali wybrani przez Jezusa Chrystusa jako ludzie 
ubodzy, aby wprawiali się przede wszystkim w cnotach, przy czym właśnie cnota ubó-
stwa utwierdza jedność i braterstwo samych apostołów41.

W zamierzeniu Chrystusa apostołowie mieli też oprócz zadań duszpasterskich wy-
konywać zwyczajne prace ludzkie, celem umocnienia swojej własnej wytrwałości oraz 
innych wiernych42. Chryzolog w kazaniach nie wpadał w retoryczną przesadę odnośnie 
do doskonałości samych apostołów, wskazując, że nie byli oni pierwszymi świadkami 
zmartwychwstania Chrystusa, a przed zmartwychwstaniem przy grobie Pana wydawali 
się odgrywać mniejszą rolę niż kobiety43. Nie byli jednak z tej racji postawieni niżej od 
kobiet jako drugorzędni świadkowie zmartwychwstania44. 

W ogólnej ocenie Piotr Chryzolog posiadał wyidealizowany obraz zarówno samych 
apostołów, jak i Kościoła apostolskiego. Gloryfi kacja postaw apostolskich miała po-
twierdzać ich wybór przez samego Chrystusa i doniosłość ich dzieła – troskę o zbawie-
nie świata. Analogicznie do posługi apostołów był idealizowany urząd kościelny następ-
ców apostołów – biskupów.

4.2.2. Ideał pierwotnego Kościoła – opis Salwiana
W zamierzeniu Salwiana jego napominanie wierzących miało skutkować przede 

wszystkim pomnożeniem chwały i miłości Boga45, a następnie wzrostem godności sa-
mego Kościoła46. Mówiąc w tym kontekście o ideale Kościoła czasów apostołów, pod-
kreślał jego znaczenie wspólnotowe, którego wyróżniającym się elementem było przysło-
wiowe już „braterstwo apostołów”47. Kościół czasów apostolskich był przede wszystkim 

40 Piotr Chryzolog, Sermo 47, 3: „Ta przypowieść wyjaśnia, że Chrystus wybrał rybaków-ludzi, aby uka-
zać wyobrażenie sądu Bożego jako sztuki łowienia ryb”: OSPC 1, 326; por. Mt 13, 47-48.

41 Piotr Chryzolog, Sermo 28, 1: „Chrystus wybrał ubogich, aby wprawiali się w cnotach. Piotr i An-
drzej, Jakub i Jan – to braterstwo zjednoczenia, co więcej, to podwojone ubóstwo – zostają wyznaczeni na 
przełożonych grupy apostołów”: OSPC 1, 214.

42 Piotr Chryzolog, Sermo 28, 1: „Poławiacze ryb stali się rybakami ludzi: przechodząc od jednego za-
jęcia do drugiego, ponieważ zwyczajny trud nie jest wyczerpujący. Wszystko to, co pochodzi z doświadcze-
nia, nie męczy; cnota utrwala się dzięki ćwiczeniu. Dlatego Chrystus pragnie, aby Jego apostołowie wyko-
nywali ludzkie prace, aby uczynić ich niezmordowanymi w pracach Bożych. Chce, aby nie porzucali swoich 
zajęć, ale by je przemienili. On sam najpierw pozwolił im pracować, podczas gdy później umożliwił im wy-
trwanie w cnotach. Dzięki temu zwyciężyli królestwa, ludzi, więzienia, kajdany, przerażenie i śmierć, które 
srożyły się nad wszystkimi krajami”: OSPC 1, 214.

43 Piotr Chryzolog, Sermo 79, 3: „Kobiety okazują Chrystusowi cześć, apostołowie – swoje cierpienia; 
one przynoszą pachnidła – oni ubiczowania, te wchodzą do grobu – tamci do więzienia; te spieszą, aby od-
dać cześć przez uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych – ci popadają w kajdany; te wylewają oleje 
– tamci rozlewają krew; te stają zadziwione przed faktem śmierci – ci go akceptują”: OSPC 2, 130.

44 Piotr Chryzolog, Sermo 80, 4: „Idźcie szybko oznajmić jego uczniom, że ich wyprzedzi w drodze do 
Galilei, tam Go ujrzycie. Nawet tu apostołowie nie zostali postawieni za kobietami, natomiast kobieta zosta-
ła uwolniona od winy ze względu na to, że niesie wieść o życiu, wieść o zmartwychwstaniu ta, która przy-
niosła wieść o śmierci i upadku”: OSPC 2, 136; por. Mt 28, 7.

45 Salwian z Marsylii, Epistula 9, 19: „wszystko to, co jest zawarte w moich pismach, czynię dla Bożej 
chwały i dla Bożej miłości”: SCh 176, 132.

46 Salwian z Marsylii, Epistula. 4, 1: SCh 176, 88; Epistula 9, 19: „powinieneś to zrozumieć, że dla 
chwały Bożej napisałem to dzieło zadedykowane Kościołowi”: SCh 176, 132 (chodzi o jego traktat: Ad Ec-
clesiam).

47 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 48: „apostolorum germanitatem”: SCh 176, 220.
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wspólnotą wiary48. Salwian postrzegał ten Kościół pierwotny jako Kościół ubogi i prze-
strzegający wspólnoty dóbr materialnych49, która jako taka miałaby być udziałem zde-
cydowanej większości wiernych50. Jednak wspólnota dóbr materialnych przepowiadana 
w samych początkach Kościoła, w V wieku nie była dla wszystkich kwestią bezsprzecz-
nie wynikającą z tekstu Dziejów Apostolskich51.

Mówiąc o życiu pierwszych chrześcijan, Salwian podkreślał, że w pierwotnym Koś-
ciele ludzie byli pobożni, gdyż wtedy to ojcowie uczyli swe dzieci wiary52. Wiara pierw-
szych chrześcijan przekładała się na życie moralne, nie dochodziło do zabójstw czy ka-
zirodztwa53, pierwotne życie chrześcijańskie cechowała zatem pobożność i poświęcenie 
dla Boga, czego przykład stanowili męczennicy54. 

Współcześni powinni naśladować apostołów właśnie w tej wierze i praktycznej pobożno-
ści, która polega na formowaniu się na wzór Chrystusa i naśladowaniu Go w swoim życiu55. 

48 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 43: „Lud chrześcijański, kiedy rodził się Kościół, był liczny i po-
bożny”: SCh 176, 272.

49 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 5: „Jeden duch i jedno serce ożywiały mnóstwo wierzących. Ża-
den nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Ty dzisiaj ograniczasz się do lektury 
tego świadectwa, ale nie realizujesz go w swoim życiu; znasz fragment biblijny, ale nie odnosisz go do sie-
bie. To rzeczywiście bardzo przykre i godne politowania”: SCh 176, 142; por. Dz 4, 32.

50 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 41: „Jak to wykazaliśmy w pierwszej księdze, obecnie święty styl 
życia niektórych wiernych, którzy naśladują przykład życia Chrystusa, był normą praktykowaną już nie tylko 
w jakiejś ograniczonej mierze, ale był bardzo rozpowszechniony, nie tylko w gronie kilku osób, ale w wiel-
kiej ich liczbie, nie w czasach odległych, ale niedawno przed nami. Słowo Dziejów Apostolskich, zawsze ak-
tualne, zawsze żywym głosem powiada: Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 
I jeszcze: wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów 
sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. W innym miejscu: Żaden nie 
nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne”: SCh 176, 270; por. Dz 2, 44; Dz 4, 32-35.

51 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 42: „Liczba wiernych, którzy działali w taki sposób, [‘wspólno-
ta dóbr’ – przyp. D. K.] jak to zaznaczyliśmy, nie była mała. Powtarzamy to, aby nie wpaść w pułapkę, że 
ktoś może być przekonany, iż mówi się tutaj o pojedynczych przypadkach i nie będzie odpowiednio zbudo-
wany przez pełne autorytetu słowo Boże”: SCh 176, 102. Przytoczone przez Salwiana wątpliwości niektó-
rych wiernych dotyczące idealizacji wspólnoty dóbr w Kościele pierwotnym znajdują jednak uzasadnienie 
w opinii współczesnych biblistów, których zdaniem wspólnota dóbr w pierwszych gminach chrześcijańskich 
była dobrowolna. Nie przyjęła się ona w pierwotnym Kościele na stałe, lecz miała zasięg lokalny. Więcej na 
ten temat zob. E. Dąbrowski, Tzw. wspólnota dóbr w pierwotnym chrześcijaństwie, [w:] E. Dąbrowski (red.), 
Dzieje Apostolskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, t. 5, Poznań 1961, 480-485; F. Jóźwiak, Życie 
duchowe pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 67, t. 84 (1975), 424-438; K. Ro-
maniuk, „Przebywali razem i wszystko mieli wspólne” (Dz 2, 44), [w:] L. Balter (red.), Człowiek we wspól-
nocie Kościoła, Warszawa 1979, 15-29; J. Dupont, Teologia della Chiesa negli Atti degli Apostoli, Bologna 
1984; Ph. F. Esler, Community and Gospel in Luke-Acts. The Social and Political Motivations of Lucan The-
ology, Society for New Testament Studies Monograph Series 57, Cambridge 1987.

52 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 43: „Nie ma Kościoła, który nie byłby złożony z ojców i sy-
nów. Chrześcijanie jednak, jeśli nie mają dzieci, dobrze wiedzą, kogo wyznaczyć jako dziedziczącego ma-
jątek, trzymając się przykładu pierwszych chrześcijan będących w takiej sytuacji. Jeśli natomiast mają dzie-
ci, niech nauczą się, jak postępować, biorąc przykład z ojców z przeszłości, którzy przedkładali miłość Boga 
nad miłość dzieci”: SCh 176, 272.

53 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 85: SCh 220, 298. 300 (apologetyczna polemika Sal-
wiana z dwoma podstawowymi zarzutami antychrześcijańskimi z I/II wieku). O podobieństwach argumen-
tacji antypogańskiej Salwiana i Tertuliana zob. H. Leclercq, Accusations contre les Chrétiens, [w:] DACL 
1, Paris 1907, 262-307; J. P. Waltzing, Tertullien et Salvien, „Musée Belge” 19 (1929), 39-47; M. Pellegri-
no, Salviano di Marsiglia, 202.

54 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 20: SCh 220, 202.
55 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 16: „Co mówi jeden z tych apostołów do wspólnot koś-
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Apostołowie, jak np. św. Paweł, uczyli wytrwałości w przeciwnościach56. Wypominając 
repoganizację rzymskich Afrykanów, Salwian stwierdzał, że w początkach ewangelizacji 
Afryki poganie byli życzliwsi dla apostołów niż obywatele rzymscy w V wieku57.

Salwian nie ustrzegł się tutaj pewnej przesady moralizatorskiej i równoczesnego ahi-
storycyzmu, wychwalając bowiem czasy pierwszej misji apostolskiej stwierdził, że to 
właśnie apostołowie założyli Kościół afrykański58. Jak wynika z historii misji chrześci-
jańskich, Kościół w rzymskiej Afryce Północnej miał początki w czasach apostolskich, 
ale jego założycielami nie byli bezpośrednio sami apostołowie59. Salwian idealizując 

cielnych: Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje i jeszcze: Bądźcie 
naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa”: SCh 220, 198; por. Gal 4, 19; 1 Kor 11, 1.

56 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 17: „Chce, abyśmy go [czyli św. Pawła Apostoła – przyp. 
D. K.] naśladowali jako tego, który swego czasu zaczął naśladować Chrystusa. A że on był naśladowcą Chry-
stusa, wszyscy to wiedzą. […] Chrystus dla nas zniósł każdy rodzaj przeciwności i tak samo uczynił on dla 
Chrystusa”: SCh 220, 200.

57 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 23: „Oto wiara Afrykanów, a szczególnie Kartagińczy-
ków! Kiedyś apostołowie mogli wejść z większym poczuciem bezpieczeństwa do miast pogańskich! Owe 
bandy dzikich czcicieli idoli i barbarzyńców demonstrowały mniejszą nienawiść przy pierwszym kontak-
cie”: SCh 220, 524.

58 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 79: „W mieście chrześcijańskim [chodzi o Kartaginę – 
przyp. D. K.], w mieście, gdzie istniał kościół założony i uformowany od wieków dzięki nauczaniu aposto-
łów, ukoronowany cierpieniem męczenników [świętych Perpetuy i Felicyty, Saturnina i Secondina – por. 
Acta SS. Perpetuae et Felicitatis Martyrum: PL 3, Pariis 1886, 13-18 – przyp. D. K.]”.

59 Według Tertuliana, Adversus Judaeos 7, 4: „Komu mianowicie uwierzyły inne narody, mieszkańcy Egip-
tu i tych części Afryki, które są blisko Cyreny”: CChSL 2, Tertulliani Opera. Pars II. Opera montanistica, 
Aem. Kroymann (ed.), Turnholti 1954, 1354 (tłum. polskie W. Myszor, [w:] PSP 29, Tertulian. Wybór pism, 
W. Myszor, K. Obrycki, E. Stanula (red.), Warszawa 1983, 193), pierwszymi chrześcijanami, którzy wpro-
wadzali Ewangelię w północnej Afryce, byli judeochrześcijanie z cyrenajskiej Libii, będący świadkami Ze-
słania Ducha Świętego (Dz 2, 9-11). Do Afryki chrześcijanie przybywali także jako kupcy czy żeglarze stat-
kami z Aleksandrii. Według P. Monceaux, Historie littéraire de l’Afrique chrétienne, t. 1, Paris 1901, 3-11, 
judeochrześcijanie i Żydzi w I wieku żyli w Afryce w zgodzie, o czym świadczą zachowane chrześcijańskie 
inskrypcje nagrobne w żydowskich nekropoliach w Gamrat i Hadrumentum. Chrześcijaństwo afrykańskie 
pochodziło zatem nie z Rzymu, lecz ze Wschodu, co udowadnia bezsprzecznie J. Mesnage, Le christianis-
me en Afrique, Alger 1914, t. 1, 43-57. Podobnego zdania był również A. Audollent, Carthage romaine, Pa-
ris 1901, V/1, 435-441. Organizacja kościelna ukształtowała się w Afryce Północnej w II wieku, a językiem 
liturgii oraz pierwszych akt męczenników była greka. W tym też czasie rozpoczęła się latynizacja Kościoła 
afrykańskiego i trwała przez cały III wiek – dopiero w IV wieku dokonał się ostateczny podział administra-
cyjny na prowincje kościelne (Afryka Prokonsularna, Numidia i Mauretania). Teza, że chrześcijaństwo zawę-
drowało do Afryki z Rzymu jest wytworem późniejszej historiografi i. Szerzej na temat początków chrześci-
jaństwa w Afryce Północnej (wyłącznie podstawowa literatura): M. Christofl e, Le Tombeau de la chrétienne, 
Paris 1951; B. Ward Perkins, R. G. Goodchild, The Christian antiquities of Tripolitania, „Archeologia” 95 
(1953), 1-84; L. Leschi, Études d’épigraphie, d’archéologie et d’histoire africaines, Paris 1957; P. A. Fév-
rier, Mosaďques funeraires chrétiennes datées d’Afrique du Nord, [w:] Atti del VI Congresso Internationa-
le di archeologia cristiana, Ravenna 1962, 433-456; R. Thouvenot, Les origines chrétiennes en Mauréta-
nie Tigitane, „Revue des études anciennes” 71 (1969), 354-378; K. Gamber, Ordo missae africanae. Der 
nordafrikanische Messritus zur Zeit des hl. Augustinus, „Römische Quartalschrift für christliche Altertum-
skunde” 64 (1969), 139-153; N. Duval, Les mosaďques funéraires chrétiennes d’Algérie, „Corsi di cultu-
ra sull’arte ravennate e bisantina” XVII (1970), 149-159; N. Duval, Recherches archéologiques à Haďdra. 
I. Les inscriptions chrétiennes. Avec la collaboration de F. Prévot. Collection de l’Ecole française de Rome 
18/1, 1975; L. Ennabli, Les inscriptions funeraires chretiennes de Carthage, Collection de l’Ecole francaise 
de Rome 25, Roma 1975; V. Saxer, Morts, martyrs, reliques en Afrique chrétienne aux premiers siècles. Les 
témoignanes de Tertullien, Cyprien et Augustin à la lumière de l’archéologie africaine, Paris 1980; M. Dro-
gosz, Cyprian, biskup Kartaginy wobec swojego kleru (w świetle jego listów), ŚSHT 18 (1985), 149-167; A. 
Hamman, Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, Warszawa 1989, 19-27; Y. le Bo-
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Kościół okresu apostolskiego podkreślał jego wspólnotowy charakter w dziedzinie wia-
ry i dóbr materialnych. Motywem tej idealizacji było wezwanie sobie współczesnych ka-
tolików do naśladowania apostolskich postaw wiary i pobożności.

4.2.3. Ideał Kościoła w V wieku – komplementarna wizja Chryzologa i Salwiana
Czym była wspólnota Kościoła w eklezjologii Chryzologa i Salwiana? Obaj autorzy pre-

zentowali dosyć podobną wizję idealnego Kościoła swoich czasów. Na podstawie tekstów 
biblijnych rozważanych w różnych duszpasterskich sytuacjach mówili oni o samym Koś-
ciele, posługując się symboliką biblijną i wczesnochrześcijańską. Według nich już w prefi -
guracjach Starego Testamentu można było odczytać zapowiedź Kościoła jako Bożej insty-
tucji. Kościół pojmowany był jako wspólnota wierzących, gdzie następuje zamiana grzechu 
w cnotę, był też miejscem kultu jako zgromadzenie liturgiczne; miejscem modlitwy oraz do-
czesnym administratorem Bożych dóbr. Obaj duszpasterze mówili o hierarchicznym zróż-
nicowaniu Kościoła na kler (papież, biskupi, prezbiterzy) i na świeckich (laikat oraz stan 
monastyczny). Obaj autorzy wypowiadali się także na temat małżeństwa i dziewictwa. Po-
dejmowali również kwestie różnych Kościołów i herezji kościelnych.

4.2.3.1. Kościół w symbolice biblijno-chrześcijańskiej. U św. Piotra Chryzologa 
występuje przede wszystkim symbolika Kościoła pojętego jako ‘dziewica i matka’60 lub 
jako ‘małżonka Chrystusa’61. Natomiast z symboli Kościoła często stosowanych przez 

hec, Histoire de l’Afrique romaine. 146 avant J. C. – 439 après J.-C., Paris 2005. Pomimo że znane są fak-
ty dotyczące początków chrześcijaństwa w północnej Afryce wydaje się niezrozumiałe, że w opublikowanej 
niedawno pracy doktorskiej z historii Kościoła, D. Górski, Sytuacja chrześcijaństwa na terenach północnej 
Afryki od podbojów muzułmańskich do XII wieku, Kraków 2004, powtarza się obiegowe opinie zawierają-
ce historyczne nieścisłości i pewne metodologiczne niekonsekwencje typu: „pierwsze autentyczne świade-
ctwo o istnieniu chrześcijaństwa na omawianym terenie pochodzi ze 180 roku”, tamże, 13, albo że „zapew-
ne przeniknęło ono z Rzymu”, tamże; D. Górski zdaje się również ignorować opinie Orygenesa i Tertuliana 
na ten temat, nie cytuje bowiem wspomnianych pisarzy, lecz ogólnie powołuje się na ich pisma i stwierdza 
jedynie, że autorzy owi sugerują, że do północnej Afryki „Ewangelia przybyła ze Wschodu, a nie z Rzymu 
[…]. Twierdzenie to wydaje się jednak dyskusyjne. Niemniej sposób budowania ołtarzy, sprawowania litur-
gii i sprawowania sakramentów posiadały coś z kolorytu wschodniego”, tamże, 2, 13.

60 Piotr Chryzolog, Sermo 56, 2: „Czyż Pawła nie przejmowała srogim bólem droga naszej matki i jej 
wnętrze”: OSPC 1, 378; Sermo 72, 3: „Szczęśliwa matka Kościół”: OSPC 2, 76; Sermo 73, 2: „dziś wychwa-
lamy w hymnach i pieśniach duchowych to, że zostaje odstawione od piersi liczne potomstwo biorące swój 
początek z dziewiczego zalążka”: OSPC 2, 94 (to aluzja do chrztu, który jest zrodzeniem z matki-dziewicy, 
czyli Kościoła, zainicjowanym przez Boga por. F. Sottocornola, L’anno liturgico, 188-190); Sermo 99, 1: 
„Matka święta, matka nasza”: OSPC 2, 260; Sermo 99, 6: „Kobietą, która otrzymała zaczyn, jest Kościół”: 
OSPC 2, 264; Sermo 105, 5: „święta rodzicielka, Kościół świętych synów”: OSPC 2, 306; S 128, 3: „święta 
matka Kościół”: OSPC 3, 34; Sermo 130, 1: „Jak mówi Izajasz, święta matka Kościół uczestniczy w świę-
cie”: OSPC 3, 40 (kazanie na konsekrację biskupa sufragana jest przepowiadane w niedzielę, która jest zwy-
czajowym dniem konsekracji biskupa; por. Hipolit Rzymski, Traditio Apostolica 2: SCh 11 bis, 40); Sermo 
130, 2: „takie dzieci rodzi połączenie ciągłego dziewictwa, takie dzieci rodzi unia niebiańska, nie znająca 
współżycia cielesnego, a znająca poczęcie”: OSPC 3, 40; Sermo 130 bis, 1: „Święty Kościół, dziewica i mat-
ka”: OSPC 3, 44; Sermo 169, 6: „idziemy za lampą matki Kościoła”: OSPC 3, 274; Sermo 175, 1: „Święty 
Kościół Rawenny”: OSPC 3, 306; Sermo 175, 4. 6: OSPC 3, 306. 308.

61 Piotr Chryzolog, Sermo 146, 5: „Potrzebna była małżonka, aby właśnie Kościół został wskazany jako 
małżonka Chrystusa, według tego, co powiedział prorok Ozeasz”: OSPC 3, 140; por. Oz 2, 19-20; J 3, 29; 2 
Kor 11, 2. O innych typologiach biblijnych obecnych w kazaniach Chryzologa zob. A. Olivar, Les exordes 
des sermons de Saint Pierre Chrysoloque, 88-105.
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Salwiana z Marsylii należy podkreślić alegoryzację Kościoła Bożego jako ‘pani – mat-
ki’ różnych wierzących62, ‘żywicielki nadziei’63. 

W kazaniach biskupa Rawenny katolickość pojmowana jest jako uniwersalność wiary 
prowadząca do zbawienia człowieka w Bogu. Chryzolog mówił zatem o uniwersalności 
Kościoła pojętego jako dopełnianie się ludów: ‘jedności dwóch ludów’64, Kościoła, któ-
ry zrodził się jako dziecko Chrystusa, a symboliczną ‘teściową’ jest tu Synagoga65. Dając 
w swoich kazaniach alegoryczną wykładnię różnych wydarzeń z Ewangelii, wspomina też 
o spotkaniu Kościoła i Synagogi: w domu faryzeusza – odnosząc się do tekstu Łk 7, 36-50 
(gdzie Synagoga to dom faryzeusza, a Kościół to rozgrzeszona przez Chrystusa kobieta)66. 
W komentarzu do tekstu Łk 13, 6-967 porównuje Synagogę do drzewa fi gowego bez owo-
ców, a Kościół do drzewa fi gowego z owocami68. W tekście Mk 8, 22-26 siedzący ślepiec 
z Betsaidy to według niego symbol Synagogi, a ten sam ślepiec uzdrowiony przez Chry-
stusa to Kościół69. Wreszcie przy grobie Chrystusa (w osobach dwóch kobiet, które udają 
się do grobu Chrystusa w poranek wielkanocny (J 20, 1-18) Chryzolog widzi fi gurację Sy-
nagogi i Kościoła, które razem idą przyjąć Chrystusa zmartwychwstałego)70.

Chryzolog uważał Kościół za dzieło Boga zapowiedziane już w Starym Testamencie. 
Wskazywał na Abrahama fi guratywnie przedstawianego jako baranka (Rdz 22, 1-19) oraz 
na chrześcijan – świętych stanowiących ‘stado Chrystusa’ Ps 50 (49)71. Stwierdzał, że 
trwanie Izraela w nieczystości religijnej wbrew nawoływaniu Kpł 15, 25-32, a w myśl J 
20, 29 zapowiadało nowy lud błogosławionych, „którzy nie widzieli, a uwierzyli”, czy-
li Kościół; oraz że tam, gdzie skończyło się Prawo ST, zaczął się Kościół72. Podkreślał 

62 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 1: „o dwóch częściach twojej rodziny, jednej przywiązanej do 
świata, drugiej – preferującej życie religijne, o moja pani, Kościele Boży”: SCh 176, 240.

63 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 1: „O Kościele, moja pani, żywicielko szczęśliwej nadziei”: 
SCh 176, 310.

64 Piotr Chryzolog, Sermi 75, 3: „Kościół jest przedstawiony jako jedyny, mimo że pochodzi od dwóch 
ludów, to jest od pogan i Żydów, ponieważ pierwsi zostaną ostatnimi a ostatni będą pierwszymi”: OSPC 2, 
104; por. Mt 28, 1; Mk 10, 31; por. Sermo 76, 1: OSPC 2, 110; Sermo 82, 7: OSPC 2, 152; Sermo 105, 6: 
OSPC 2, 306.

65 Piotr Chryzolog, Sermo 164, 8: „W tym domu zatem, w którym Kościół przyłącza się do Chrystu-
sa, Synagoga jest jak teściowa, która zostaje niestety ze swej winy całkiem oddzielona”: OSPC 3, 250; por. 
Łk 12, 52-53.

66 Piotr Chryzolog, Sermo 95, 3-5: OSPC 2, 236-240. Chryzolog przypomina w tym kazaniu o dwóch 
podstawowych poziomach czytania Biblii, które określa tutaj jako ‘historia veritas’ i ‘sacramento caelestia’. 
O podwójnym sensie rozumienia Biblii u Chryzologa zobacz artykuł: A. Olivar, Els principis exegètics de 
sant Pedro Crisòleg, Miscellanea biblica B. Ubach, Montserrat 1953, 413-437.

67 Św. Piotr Chryzolog wykazuje w Sermo 106 liczne zależności od tekstu Ambrożego z Mediolanu, Ex-
positio evangelii secundum Lucam 7, 162-172: OOSA 12, M. Adriaen (ed.), G. Copa (red.), Milano-Roma 
1978, 214-224. Prawdopodobnie przy interpretacji Łk 13, 6-9 Chryzolog używał wspomnianego komenta-
rza Ambrożego.

68 Piotr Chryzolog, Sermo 106: OSPC 2, 310-315.
69 Piotr Chryzolog, Sermo 176, 8: OSPC 3, 314.
70 Piotr Chryzolog, Sermo 36, 3-4: OSPC 1, 262-265. Szerzej na temat raczej negatywnego stosunku sa-

mego Piotra Chryzologa do Żydów oraz złożonej relacji ‘ciągłości i dopełnienia’ na linii Kościół – Synago-
ga w kazaniach św. Piotra Chryzologa, relacji, która uzyska swe zakończenie w Chrystusie na końcu świata 
zob. W. B. Palardy, The Church and the Synagogue in the Sermons of Saint Peter Chrysologus, Washington 
D. C. 1992; G. Scimè, Giudei e cristiani nei sermoni di san Pietro Crisologo, Roma 2003, 35-63.

71 Piotr Chryzolog, Sermo 10, 4: OSPC 1, 108.
72 Piotr Chryzolog, Sermo 35, 5: OSPC 1, 258; pewną ciekawostką jest, że podczas wygłaszania Kaza-

nia 35 Chryzolog stracił głos, tak więc w zakończeniu zapisu tego kazania tachograf dodał: „I błogosławio-
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świadectwo wiary dane przez Niniwitów (Jon 3) i królową Saby (1 Krl 10, 1-10), którzy 
rozpoznali znaki nadejścia czasu Boga – dlatego Niniwici i królowa Saby stanowili dla 
Chryzologa antycypację tych etnochrześcijan, w przeciwieństwie do Żydów, którzy nie 
rozpoznali Chrystusa i odrzucili Go (Łk 11, 29-30)73. Chryzolog mówił też o tzw. czte-
rech okresach przybywania Boga do ludzi74: od Adama do Noego, od Noego do Mojże-
sza, od Mojżesza do Chrystusa, od Chrystusa do paruzji (czas Kościoła)75. Przywoływał 
fi gury przyjaciół Bożych w ST – Abrahama, Jakuba, Mojżesza, Izajasza i Daniela, lu-
dzi wierzących Bogu, jako zapowiedzi chrześcijan, którzy uwierzyli Chrystusowi i mają 
życie wieczne76. Wreszcie przepowiadał Kościół wyobrażany jako małżonka Chrystusa, 
a zapowiedziany symbolicznie już w proroctwie Ozeasza 2, 19-2077.

Kościół jako wspólnota doskonała duchowo był też przez Chryzologa wyraźnie prze-
ciwstawiany Synagodze, wspólnocie duchowo niedoskonałej, gdyż nieuznającej Mesjasza 
ze względu na zazdrość i nienawiść78. Podstawowym błędem Żydów było zdaniem bisku-
pa Rawenny odrzucanie przez nich zarówno Ewangelii, jak i samego Mesjasza ukrytego 
pod postacią człowieka79. Synagoga pozostawała określeniem pejoratywnym, oznacza-
jącym dom faryzeuszy, którzy nie zauważyli, że w po odrzuceniu Mesjasza, który przy-
szedł i jadał z nimi80, rozpoczął się dla Żydów czas niewiary81. Chryzolog zaznaczał, że 
Chrystus już kiedyś uzdrowił czasowo Synagogę82, a pomimo późniejszego zanegowania 
ny Piotr pozostał bez głosu”: OSPC 1, 258).

73 Piotr Chryzolog, Sermo 37, 5: OSPC 1, 270.
74 Obszerniej na temat samego poczwórnego schematu periodyzacji historii zbawienia, gdzie czwartym 

okresem jest czas Chrystusa zob. A. Luneau, L’histoire du salut chez les Pères de l’Eglise. La doctrine des 
âges du monde, Paris 1964, 412.

75 Piotr Chryzolog, Sermo 99, 4-5: OSPC 2, 262-264. 
76 Piotr Chryzolog, Sermo 131, 1-3: OSPC 3, 46-48.
77 Piotr Chryzolog, Sermo 146, 5: OSPC 3, 140.
78 Piotr Chryzolog, Sermo 4, 1: „podczas gdy prawo natury zaprasza go, aby przyjąć brata i zbliżyć się 

do domu, nienawiść nie pozwala mu przybyć, zazdrość nie dopuszcza, aby wszedł. […] To skłoniło potom-
ków Abrahama, ten lud święty, aby zabił swego Autora, aby uśmiercił własnego Zbawiciela”: OSPC 1, 66; 
por. Łk 15, 25-28; Piotr Chryzolog, Sermo 5, 7: „Ale ponieważ przez zazdrość chcesz wydać brata na zatra-
cenie, nie jesteś godzien, aby mieć udział w uczcie ojcowskiej i w radościach ojcowskich”: OSPC 1, 78; Jak 
zaznacza R. Benericetti, OSPC 1, p. 1, 67 oskarżanie Żydów o zazdrość i nienawiść (zelus et livor) było od 
czasów św. Cypriana z Kartaginy pewnym toposem teologicznym pisarzy wczesnochrześcijańskich. Por. Cy-
prian z Kartaginy, De zelo et livore: CChSL 3 A, M. Simonetti (ed.), Turnhout 1976, 73-86.

79 Piotr Chryzolog, Sermo 131, 4: „Jeśli Bóg był dostrzegany tak wiele razy pod postacią człowieka, dla-
czego teraz Żyd, widząc Chrystusa pod postacią człowieka, tak się irytuje, chyba że przez przypadek, uzna-
jąc za obrazę osobę, honor i prawdę? Ewangelista powiedział dzisiaj, że Chrystus rzekł: Jeśli kto zachowa 
moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Na takie stwierdzenie odpowiedzieli mu Żydzi: Teraz wiemy, że je-
steś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna 
na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty 
siebie czynisz?”: OSPC 3, 48; por. J 8, 51-53.

80 Piotr Chryzolog, Sermo 95, 3: „Bracia, Chrystus zasiadł do stołu w Synagodze po tym, jak odpoczął. 
Lecz sprawił, że Jego ciało przeszło do jadłodajni Kościoła, aby poganie, którzy by tam jedli, otrzymali cia-
ło Boże na zbawienie ”: OSPC 2, 236; por. Łk 7, 30-36.

81 Piotr Chryzolog, Sermo 102, 9: „ukazuje odrzucenie przez Żydów, wezwanie pogan, posłuszeństwo ludu 
chrześcijańskiego. Mówi jednemu, to jest Żydowi, który nie wierzy”: OSPC 2, 288. 290; por. Łk 7, 6-8.

82 Piotr Chryzolog, Sermo 18, 8: „Wszedłszy do domu Piotra, zobaczył jego teściową leżącą na łóżku 
w gorączce. Dostrzegł Synagogę, która leżała w ciemnościach swej niewiary, złożona przez ciężar własnych 
grzechów, aż do końca drżącą w gorączce ze względu na własne wady […]. Dlatego faktem jest, że podniosła 
się ta, która leżała, a potem usługiwała Chrystusowi, podczas gdy teraz uświęca swoje ręce w dobrych dzie-
łach ta, która wcześniej skaziła je przez udział w rzeczach nikczemnych”: OSPC 1, 156; por. Mt 8, 14-16.
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Go przez Żydów, stale pragnie mieć w swej chwale wszystkie swoje stworzenia, tak Ży-
dów jak i pogan83. Chryzolog podkreślał cierpliwość Boga i wyróżniał ‘trzy okresy Jego 
przybywania’ do Synagogi, w których Żydzi nie wydali owoców dobrych czynów, a mi-
mo to Bóg nadal pragnie ich zbawienia84.

Biskup Rawenny nazywa Kościół świętym, usynowionym przez Chrystusa – Boga 
i prowadzonym przezeń do boskości85. Odczytuje jako znak wspólnoty kościelnej osobę 
kobiety, z której Chrystus wypędził siedem złych duchów (Łk 13, 11-16), a która obec-
nie jest zdrowa i święta mocą Bożą86. Już samo uzdrowienie owej kobiety, która cierpia-
ła 18 lat, jest według niego symbolem Kościoła uzdrowionego przez Mesjasza w ‘pełni 
czasów’ – przybycia Mesjasza87, porównanym też do fi gury ogdoady88. Kościół w czasie 
doczesnym składa się zarówno z wierzących, jak i z nawracających się grzeszników89. 
Dzieło Boże jest też przedstawiane jako ‘poszukująca kobieta z Ewangelii’90, która ‘zgu-
biła drachmę, a następnie znalazła ją’, po wcześniejszym zapaleniu ‘lampy’ – czyli we-

83 Piotr Chryzolog, Sermo 78, 7: „Nie byli daleko od ziemi żyjących ci, których koniec rzeczy obec-
nych prawie zbliżył do rzeczy przyszłych, tylko około dwustu łokci. Spośród Żydów i pogan podwaja licz-
bę stu Ten, który będąc Panem, łączy w chwale życie i zbawienie dwóch ludów”: OSPC 2, 126; por. J 21, 
7-18; Ps 27 (26), 13.

84 Piotr Chryzolog, Sermo 106, 6: „Oto są trzy lata. Trzy lata stanowią trzy okresy, w czasie których 
Chrystus idzie do Synagogi, aby domagać się owocu, są to: okres Prawa, okres Proroków oraz okres Jego 
fi zycznej obecności, aby nieowocująca fi ga, która już odmawiała wydawania własnych owoców boskości, 
uznając je za niekonieczne, nie odmówiła pokarmów koniecznych – czy to człowiekowi, czy to głodnemu, 
czy samemu Chrystusowi, który miał je spożywać”: OSPC 2, 314; Piotr Chryzolog, Sermo 106, 7: „Nieprzy-
nosząca owocu fi ga, nędzna Synagoga jest nawożona przez współczucie pogan, aż dzięki pomocy godnych 
pogardy natrętów będzie mogła znów owocować”: OSPC 2, 314; Łk 13, 8-9.

85 Piotr Chryzolog, Sermo 60, 14: „Wierzymy w święty Kościół, który Chrystus przyjął w sobie, aby 
uczynić go uczestnikiem własnej boskości”: OSPC 1, 408; Sermo 60 jest kolejnym szóstym kazaniem Chry-
zologa, poświęconym tłumaczeniu Symbolu wiary. Zostało ono wygłoszone przez biskupa Rawenny pod 
koniec okresu wielkopostnego. Por. F. Sottocornola, L’anno liturgico, 78. 

86 Piotr Chryzolog, Sermo 105, 5: „Kim jest ta, która jest teraz matką świętych? To Kościół uświęcony 
swoimi synami”: OSPC 2, 306; por. Łk 13, 11-16.

87 Piotr Chryzolog, Sermo 105, 7: „Dlaczego choroba owej kobiety przedłużała się do osiemnastu lat? 
Ponieważ jeśli dekalog Prawa nie dotarłby do łaski ogdoady, ani święty Kościół, ani owa kobieta nie dotar-
liby do pełni czasów, dnia zbawienia, czasu nagrody w obecności Zbawiciela. Rodzaj samego uzdrowienia 
wskazuje, że owa kobieta nosiła w sobie wyobrażenie Kościoła”: OSPC 2, 308.

88 Sama ogdoada, czyli jedność ośmiu jednostek była jednym z ulubionych symboli gnostyckich zob. 
H. Jonas, Religia gnozy, Kraków 1994, 196. 205. 208. 210. 216. 322; K. Rudolph, Gnoza. Istota i historia 
późnoantycznej formacji religijnej, Kraków 1995, 67. 72, 167-169. 197. 274. Większość ludów starożytnych 
basenu Morza Śródziemnego (Persowie, Grecy – pitagorejczycy, Izraelici i Etiopczycy) uznawała liczbę 8 
za symbol tego, co doskonałe, związane ze sferą boską i wieczną chwałą. W chrześcijaństwie antycznym je-
dynie szkoła aleksandryjska uważała liczbę osiem za matematycznie niedoskonałą. Natomiast zdecydowa-
na większość Ojców i pisarzy chrześcijańskich pierwszych wieków, począwszy od Pseudo-Barnaby, uznała 
ósemkę za symbol zmartwychwstania, dnia ósmego (czyli niedzieli) oraz czasu zwiastującego eschatologicz-
ne szczęście. Także w V wieku na Zachodzie ósemka oznaczała symbol doskonałości lub spełnienia. Chry-
zolog wspominał o ogdoadzie również w Sermo 122, 22. Więcej na temat symbolu ogdoady u Ojców Koś-
cioła zob. A. Quacquarelli, L’ogdoade patristica e i suoi rifl essi nella liturgia e nei monumenti, Bari 1973; 
M. Szram, Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej (II-V w.), Lublin 2001, 138-140.

89 Piotr Chryzolog, Sermo 95, 4-6: OSPC 2, 238-240. Chryzolog w swej alegorycznej interpretacji Pis-
ma Świętego wyobraża Kościół w postaci kobiet, które przedstawiane są w Biblii jako dobre czy nawrócone 
– w tym przypadku jako nawróconą jawnogrzesznicę z Łk 7, 37-50, którą ocaliła przed gniewem Chrystu-
sem jej wiara, dlatego odeszła w pokoju. Podobnej argumentacji biblijnej używał już wcześniej św. Ambro-
ży, Expositio evangelii secundum Lucam 6, 12-35: OOSA 12, 18-36.

90 Piotr Chryzolog, Sermo 169, 3-4: OSPC 3, 272-274.
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wnętrznym spojrzeniu serca na Boga i wyjściu z ignorancji niewiary91. Zagubioną ewan-
geliczną drachmą byłoby Prawo Boże zawarte w Dekalogu92, wcześniej zagubione przez 
ludzi, a odnalezione dopiero w Jezusie Chrystusie93.

Dużo skromniej o Kościele w sensie biblijnym i symbolicznym mówił Salwian, który 
podkreślał przede wszystkim uniwersalność – katolickość Kościoła i jego prawa94 oraz 
że o ‘katolickości’ decyduje przede wszystkim jakość życia chrześcijańskiego, a nie je-
dynie słowna deklaracja przynależności bez potwierdzenia w życiu codziennym95.

4.2.3.2. Kościół jako zgromadzenie Boże. Chryzolog określał Kościół jako ‘swo-
ją owczarnię (trzodę)’96, ‘owczarnię Pańską’97 ‘małą owczarnię’98 (odnośnie do Kościoła 
apostolskiego), ‘owczarnię Kościoła’99, ‘synków Pańskich’ (odnośnie do katechumenów 
– „znacznej części stada pańskiego”)100. Wyznaje wiarę w niego jako w ‘święty Koś-
ciół – ciało Chrystusa’101, lub ‘ciało Chrystusa’102. Mówi o nim jako o ‘małżonce Chry-

91 Piotr Chryzolog, Sermo 169, 3: „Kobieta, to jest Kościół, zapaliła swoją lampę, to jest wewnętrzne spojrze-
nie serca, czyli oświecone oczy waszego serca, jak je nazywa apostoł”: OSPC 3, 274; por. Łk 15, 8; Ef 1, 18.

92 Piotr Chryzolog, Sermo 169, 3: „dziesięć drachm, czyli dekalog Prawa, poprzez odnalezienie w Chry-
stusie drachmy zagubionej”: OSPC 3, 274.

93 Więcej na temat symboliki eklezjologicznej Chryzologa zob. G. Spineli, La simbologia ecclesiologica di 
Pier Crisologo, [w:] F. Vattioni (red.), Sangue e antropologia biblica nella patristica, Roma 1982, 547-562.

94 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 58: „to samo jest ważne dla nas, niezależnie czy jeste-
śmy nazywani chrześcijanami czy katolikami”: SCh 220, 280; De Gubernatione Dei 4, 64: „Jesteśmy gorsi, 
powtarzam, jeśli chodzi o sposób życia i nasze grzechy, ale dzięki prawu katolickiemu jesteśmy nieporów-
nanie lepsi”: SCh 220, 284; De Gubernatione Dei 4, 82: SCh 220, 296. 298.

95 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 9: „Są heretykami dla nas, ale siebie tak nie określają; co 
więcej uznają samych siebie tak całkowicie za katolików, że nam przypisują niesławne miano heretyków”: 
SCh 220, 316; por. De Gubernatione Dei 5, 13: SCh 220, 320; De Gubernatione Dei 7, 47: „Czemu służy 
samo przypisywanie sobie nazwy katolików czy szczycenie się naszą wiarą? Dlaczego gardzi się Gotami 
i Wandalami, wytykając im, że są heretykami, kiedy my sami prowadzimy życie złe, właściwie heretyckie”: 
SCh 220, 462. 464 por. De Gubernatione Dei 7, 48: SCh 220, 464.

96 Chryzolog, Sermo 6, 1: gregis sui [w znaczeniu owczarni Chrystusa – uwaga D. K.]: OSPC 1, 80-81; 
por. J 10, 11; Piotr Chryzolog, Sermo 40, 3: OSPC 1, 284. 286. Termin łaciński Grex, gregis w Blaise-Chi-
rat, 382 jest tłumaczony dosłownie jako troupeau (cl.) czyli stado; lecz najczęściej stosowane jest jego zna-
czenie przenośnie (fi g. en parl. du peuple hébreu), które zarówno w Biblii, jak i u Ojców Kościoła oznacza 
dosłownie „stado wierzących” (le troupeau des fi dèles) czyli owczarnię wierzących (por. Jr 50, 6; 50, 17; Łk 
12, 32; Rz 1, 1; 1 P 5, 2; Tertulian, Adversus Martionem 4, 11: SCh 456, C. Moreschini (ed.), Paris 2001, 142-
152; Cyprian z Kartaginy, Epistula 13, 1: CCSL 3 B, G. F. Diercks (ed.), Turnholti 1994, 70-71; Tenże, Epi-
stula 41, 1: CCSL 3 B, 196-197; por. Augustyn, Epistula 22, 1: NBA 21/1, M. Pellegrino, L. Carrozzi (ed.), 
Roma 19922, 106). Natomiast J. Wojtczak, Kościół jako «grex» w Sermones Piotra Chryzologa, SACh 17, 
154-158, łacińskie słowo grex tłumaczy jako „trzodę”, tamże, 154-155. Jako rzeczownik zbiorowy termin 
grex/trzoda podkreśla jednorodność i wspólnotę celu Kościoła, uwypukla zunifi kowany charakter społecz-
ności Kościoła, eksponuje równość wszystkich z punktu widzenia ich ważności dla Pasterza i ich ostatecz-
nego przeznaczenia. Biskupi są w tym znaczeniu pasterzami wiernych, nauczającymi ich wiary i moralno-
ści i chroniącymi chrześcijan przed zgubnymi doktrynami, tamże, 158.

97 Piotr Chryzolog, Sermo 10, 4: grex dominicus: OSPC 1, 108;
98 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 1: „Christus discipulis suis regnum ponit in praemio […] Nolite timere 

inquit, pusillus grex […]. Grex pusillus”: OSPC 1, 178; por. Łk 12, 33-33; Piotr Chryzolog, Sermo 23, 1-2: 
OSPC 1, 184-186; Piotr Chryzolog, Sermo 25, 1: OSPC 1, 196.

99 Piotr Chryzolog, Sermo 40, 1: ecclesiasticum gregem: OSPC 1, 284.
100 Piotr Chryzolog, Sermo 173, 2: „Et uos, fi lioli dominici gregis portio copiosa”: OSPC 3, 294.
101 Piotr Chryzolog, Sermo 61, 12: „Wierzę w święty Kościół: abyś rozpoznał, że Kościół, żona Chrystu-

sa, pozostanie z Nim w wiecznej wspólnocie”: OSPC 1, 414; Sermo 62 bis, 11: „(wierzę) w święty Kościół. 
Ponieważ on jest ciałem Chrystusa, a jego głową jest Chrystus”: OSPC 1, 426.

102 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 4-6: OSPC 3, 56-58; por. Ps 111 (110), 1; Rz 12, 4.
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stusa’103, ‘komnacie małżonki’104, jako o ‘łodzi’105 czy też ‘łodzi Chrystusa’, atakowanej 
przez świat106. Prawo ST i nauczanie Kościoła są przez niego porównywane do ‘światła 
wierzących’107. Pojmuje Kościół jako wspólnotę, gdzie naucza się Ewangelii, a oprócz 
tego jako wspólnotę, gdzie następuje zamiana grzechu w cnotę108, gdzie „społeczność 
ziemska staje się wspólnotą niebiańską”109.

Salwian z Marsylii mimo ciągłego stosowania retoryki moralizatora wypominającego 
chrześcijanom ich grzechy, starał się mówić pozytywnie o widzialnym Kościele określa-
nym jako ‘wspólnota’ czy ‘kościoły’110, ‘kościoły Boże’111, ‘wspólnota chrześcijańska’, ‘lud 

103 Piotr Chryzolog, Sermo 31, 3: „Chrystus, kiedy brał za żonę Kościół”: OSPC 1, 234; Piotr Chryzo-
log, Sermo 57, 13: OSPC 1, 388; Piotr Chryzolog, Sermo 76, 2: OSPC 2, 110. 112; Piotr Chryzolog, Sermo 
103, 5: OSPC 2, 294. 296; Piotr Chryzolog, Sermo 146, 5: „aby Kościół był wskazany jako małżonka Chry-
stusa”: OSPC 3, 140; Piotr Chryzolog, Sermo 164, 8: OSPC 3, 250; Piotr Chryzolog, Sermo 164, 8: OSPC 
3, 250; Piotr Chryzolog, Sermo 175, 1-4: OSPC 3, 306-308.

104 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 6: „Od kiedy Chrystus przybył pojąć swój Kościół za żonę, Kościół zdobi 
thalamus żony, złoto wiary, srebro mądrości, klejnoty cnót, welony świętości, róże skromności, lilie czysto-
ści, fi ołki wstydliwości i czas czystości zostaje wyniesiony wysoko w niebo, ponad przykrość dziewictwa”: 
OSPC 1, 182. W opinii R. Benericetti, OSPC 1, p. 1, 183 wyrażenie thalamus było tradycyjnym określeniem 
wskazującym na Kościół. Spotyka się je także w tzw. Decretum Gelasianum: „quibus ecclesia catholica per 
gratiam dei fundata est, etiam illud intimandum putavimus quod, quamvis universae per orbem catholicae dif-
fusae ecclesiae unus thalamus Christi sit”: J. D. Mansi (ed.), Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima col-
lectio, t. 8. 492-536, Florentiae 1759, 640-641. Znaczenie pojęcia jest bardzo szerokie, najczęściej odnosi się 
do komnaty kobiety-małżonki. Łaciński termin ‘thalamus’ może oznaczać sypialnię małżeńską lub łoże mał-
żeńskie: Thalamus, [w:] M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t. V, Warszawa 1994, 375; pochodził od gre-
ckiego wyrażenia qa/la~mov, oznaczającego komnatę niewiasty, sypialnię, ale także przybytek lub kaplicę: Z. 
Abramowiczówna (red.), Słownik grecko-polski, t. II, Warszawa 1960, 437; wczesnochrześcijańskie znacze-
nie terminu qalameu/-w, Lampe, 610 jest zbliżone do klasycznego greckiego: 1. admit to the bridal chamber; 
met., of S. Stephen’s entry into heaven; 2. espouse; 3. keep at home; 4. pass. intrans., stay at home. W łacinie 
chrześcijańskiej znaczenie pojęcia thalamus było podobne, jak podaje Blaise-Chirat, 815, thalamus, i, m. 1. 
chambre (poét. cl.), (pl.) chambres (du temple); 2. lit. nuptial (poét. cl.); (métaph.) nid (de la tourterelle veu-
ve); 3. la chambre nuptiale; mariage, épousailles (myst.): (en parl. de l’Église, épouse du Christ).

105 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 1: OSPC 1, 94 (opis wyobrażenia Kościoła jako łodzi, gdzie sternikiem 
jest Chrystus, a Duch Święty dmie w żagiel, prowadząc wiernych do portu Paschy i radości w życiu wiecz-
nym); Piotr Chryzolog, Sermo 32, 5: „Chrystus z pomocą łodzi, to jest Kościoła, oddziela się od skonfun-
dowanych tłumów, a jako gubernator ludu chrześcijańskiego poświęca się, lecząc różne choroby, nie okazu-
jąc zmęczenia”: OSPC 1, 242; Piotr Chryzolog, Sermo 37, 2: „W ten sposób Chrystus, który zstąpił na ten 
świat ze swoimi cnotami i cudami, wstąpił na łódź swego Kościoła”: OSPC 1, 266; Piotr Chryzolog, Sermo 
50, 2: „Chrystus wstępuje na łódź swego Kościoła”: OSPC 1, 343. Wyobrażenie Kościoła jako łodzi stano-
wi w V wieku stały topos symboliki chrześcijańskiej, szerzej na ten temat H. Rahner, Simboli della Chiesa. 
L’Ecclesiologia dei Padri, Cinisello Balsamo 1995, 395.

106 Piotr Chryzolog, Sermo 20, 2: „Kiedy Chrystus, pragnąc przejść morze świata, wstąpił na łódź Koś-
cioła, wtedy rzuciły się nań z wielką gwałtownością podmuchy pogan, zawirowania Żydów, burze prześla-
dowców, chmury motłochu, mgły demonów, tak że świat stał się jedną burzą”: OSPC 1, 166.

107 Piotr Chryzolog, Sermo 134, 1: „Błogosławiona ta […] święta matka, która zasłużyła, by zrodzić 
świecznik o siedmiu ramionach samego Prawa; świecznik o siedmiu ramionach, bracia, który powinien 
oświecać swoim świętym światłem już nie ciemności jednego, prowizorycznego namiotu, lecz wieczny Koś-
ciół”: OSPC 3, 62; por. 2 Mch 7.

108 Piotr Chryzolog, Sermo 95, 6: OSPC 2, 240; por. Mt 25, 42-43; Łk 7, 44-47; 1 Kor 15, 53; Rz 8, 3.
109 Piotr Chryzolog, Sermo 31, 3: „et faceret de terrena societate caeleste consortium”: OSPC 1, 234.
110 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 60: „Patrząc obecnie na wszystkich chrześcijan, stwier-

dzamy, że być może nie istnieje ani jedna wspólnota, a pomiędzy wszystkimi kościołami nie ma miejsca, 
gdzie nie popełniałoby się wykroczeń wszelkiego rodzaju”: SCh 220, 230.

111 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 53: „mówi się o monstrualnych rozmiarach pogaństwa 
niewidzianych dotąd w Kościołach Bożych”: SCh 220, 276.
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chrześcijański’112, ‘lud Boży’113, modlący się w nadziei doczesnej i przyszłej szczęśliwo-
ści do Boga114. Ta doczesna wspólnota kościelna stale formowała się na wzór Chrystusa115. 
Dlatego Salwian dostrzegał jej słabości, a w końcu stwierdzał, że chrześcijanie w V wieku 
w większości byli jeszcze ‘wspólnotą wad’116 czy ‘zepsutym ludem chrześcijańskim’117.

4.2.3.3. Kościół Eucharystii. W pismach św. Piotra Chryzologa można dostrzec pe-
wien zarys eklezjologii eucharystycznej118. Kościół był pojmowany jako miejsce ‘uobec-
niania i udzielania Chrystusa eucharystycznego’119 albo jako miejsce modlitwy120, gdzie 
Bóg udziela wierzącym swej łaski poprzez szafarzy Kościoła121. Natomiast, co wydaje się 
znaczące, bardzo skromnie o modlitwie i samej posłudze sakramentalnej Kościoła wy-
powiadał się Salwian z Marsylii, u którego na ten temat można znaleźć jedynie nielicz-
ne wzmianki. Twierdził on jedynie, że za modlitwę, dobre życie w wierze i udział w sa-
kramentach będzie czekać wytrwałych chrześcijan nagroda w niebie122.

4.2.3.4. Kościół monarchiczny. Obaj pisarze zaliczali do hierarchii Kościoła wyzna-
czonej w sposób urzędowy wyłącznie przedstawicieli kleru. Piotr Chryzolog mówił wy-

112 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 2-5: SCh 220, 360-364.
113 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 81: SCh 220, 488.
114 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 21-22: „21. Dlaczego pędzić do kościoła? Dlaczego wzno-

sić błagania przed ołtarzem? Nie ma żadnego powodu skłaniającego do modlitwy, jeśli zostaje odebrana na-
dzieja otrzymania odpłaty. […] 22. Prawdopodobnie chcesz obronić swą argumentację, mówiąc, że honoruje-
my Boga ze względu na strach przed przyszłym sądem, i że celem, dla którego spełniamy nasze akty religijne, 
jest, aby zasłużyć na rozgrzeszenie w dniu, który przyjdzie. Lecz co wtedy ma na myśli apostoł Paweł, kie-
dy poleca, co więcej nakazuje przeznaczyć cały dzień na pobyt w kościele, przy naszym Bogu, bez zmęcze-
nia, modlitwy, błagania, prośby o łaskę i dziękczynienia? Czemu służy to wszystko, jeśli nie – jak powiada 
on sam – aby żyć życiem spokojnym, bardziej w pokoju, w czystości serca? Mówi jasno, że to ze względu na 
dobrodziejstwa czasu obecnego nakazuje nam błagać Pana w modlitwach. Nie nakazywałby tego, jeśli nie 
posiadałby nadziei, że można być wysłuchanym”: SCh 220, 120. 122; por. 1 Tm 2, 1-2.

115 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 16: SCh 220, 198; por. Gal 4, 19; 1 Kor 11, 1.
116 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 44: „Innymi słowy, wykluczywszy nielicznych, którzy 

unikają zła, wspólnota wszystkich chrześcijan czym jest, jak nie rynsztokiem wad?”: SCh 220, 220.
117 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 46: „Prawie wszyscy członkowie Kościoła doszli do ta-

kiego stopnia zepsucia w życiu, że pośród całego ludu chrześcijańskiego wręcz za świętość jest uznawane 
to, że jest się trochę mniej zepsutym od innych”: SCh 220, 220.

118 A. Olivar, A. M. Argemí, La Eucaristía en la predicación de San Pedro Crisólogo, „La Ciencia To-
mista” 86 (1959), 605-628.

119 Piotr Chryzolog, Sermo 67, 7: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. […] On jest chlebem, 
który został posiany w Dziewicy, sfermentowany w ciele, wyrobiony w męce, upieczony w piecu grobu, 
przyprawiony w Kościele, ofi arowany na ołtarzach, udzielany każdego dnia wiernym jako pokarm niebiań-
ski”: OSPC 2, 42; por. Mt 6, 10; Zdaniem B. De Margerie, Introduction à l’histoire, vol. IV, 97-106, pytanie 
o chleb codzienny w egzegezie P. Chryzologa odnosi się zawsze do Eucharystii, a nie dotyczy chleba ziem-
skiego; Piotr Chryzolog, Sermo 170, 1: OSPC 3, 278. Nawet jeśli Chryzolog wyraźnie sugeruje, że msza 
święta była w jego czasach sprawowana codziennie, to według opinii F. Sottocornoli, L’anno liturgico, 144-
148 termin cotidiana oznaczał, że była celebrowana często, ale nie każdego dnia.

120 Piotr Chryzolog, Sermo 14, 6: „słuchaj Kościele, który modlisz się za niego na całym świecie”: OSPC 
1, 134; Piotr Chryzolog, Sermo 103, 5: „Kościół w osobach proszących wylewa nieustannie łzy, w osobach 
męczenników poci się świętą krwią – w oczekiwaniu Chrystusa”: OSPC 2, 296; Piotr Chryzolog, Sermo 123, 
8: OSPC 2, 418; Piotr Chryzolog, Sermo 132, 4-7: OSPC 3, 56-58.

121 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 2: „Z nagromadzonych bogactw niebieskich, z Bożych skarbców zda spra-
wę, przedłoży usprawiedliwienie szafarz Kościoła ”: OSPC 1, 200; por. Łk 12, 48.

122 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 8: „W ten sam sposób wszyscy chrześcijanie po otrzyma-
niu namaszczenia Kościoła, jeśli żyli według przykazań Boga, będą wezwani do nieba, aby otrzymać nagrodę 
za swoje trudy”: SCh 220, 92; por. Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 21-23: SCh 220, 120-122.
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raźnie o hierarchicznej strukturze Kościoła. Co ciekawe, biskup cesarskiej wtedy Rawen-
ny tylko dwa razy wspomniał o biskupie Rzymu123. Natomiast dużo częściej wypowia-
dał się na temat urzędu biskupiego w sposób ogólny. Na jego określenie używał terminu 
sacerdotis (kapłani)124 i stwierdzał, że to właśnie wszystkim biskupom jest dana przez 
Chrystusa władza odpuszczania grzechów125. 

Nauczanie biskupów, podobnie jak nauczanie apostołów, stanowi kontynuację słów sa-
mego Pana, dlatego jest ważne dla wszystkich ludzi126. Chryzolog stosował określenie doc-
toris (nauczający)127, które zwyczajowo odnosiło się do biskupa, jako posiadającego władzę 
nauczania w Kościele128. Biskupi są zatem z mandatu Chrystusa uprawnieni do przepowia-
dania Ewangelii129, a sam Chrystus jest „Kapłanem kapłanów”130. Prefi guracją nowotesta-

123 Piotr Chryzolog, Sermo 175, 3: „dekret błogosławionego Piotra”: OSPC 3, 306; Epistola Petri episco-
pi Ravennensis ad Eutychem presbyterum scripta, wers. 32-37: „ut his quae a beatissimo papa Romanae civi-
tatis scripta sunt, oboedienter adtendas, quoniam beatus Petrus, qui in propria sede et vivit et praesidet, prae-
stat quaerentibus fi dei veritatem. Nos enim pro studio pacis et fi dei extra consensum Romae civitatis episcopi 
causas audire non possumus”: OSPC 3, 342 (tłum. polskie: „abyś posłusznie dostosował się do tego, co zosta-
ło napisane przez błogosławionego papieża z miasta Rzymu, ponieważ błogosławiony Piotr, który żyje i spra-
wuje przewodnictwo we własnej stolicy, ofi aruje prawdę wiary temu, kto jej szuka. My natomiast, dla miłości 
pokoju i wiary, nie możemy rozstrzygać kwestii prawnych bez jedności z biskupem miasta Rzymu”).

124 Blaise-Chirat, 729, podaje, że co prawda termin sacerdos, -otis, m, 6. oznaczał w łacinie chrześcijań-
skiej od II wieku (gł. Tertulian) księży, czyli tych, którzy są formalnie wezwani do ofi cjalnego kapłaństwa 
w Kościele: biskupów i kapłanów (prezbiterów), lecz zauważa się od czasów tego samego Tertuliana, a póź-
niej św. Augustyna, tendencję do przypisywania tego znaczenia wyłącznie godności biskupiej, a zwyczaj ten 
będzie trwał także i w wiekach późniejszych.

125 Piotr Chryzolog, Sermo 84, 7: „Piotr odpuszcza grzechy i przyjmuje z całą radością tych, którzy ża-
łują i zdecydowanie utrzymuje tę władzę daną od Boga wszystkim biskupom”: OSPC 2, 164.

126 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 1-2: „To co czytamy dzisiaj, co Pan wyraził za pomocą przypowieści, zwra-
cając się do Piotra, który Go pytał, wielu słuchaczy interpretuje jako wypowiedziane jedynie do apostołów, 
jedynie do doktorów i do tych, którzy rządzą kościołami. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę 
przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, któ-
rego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan 
powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mie-
niem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służą-
ce, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, 
której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. 2. To napomnienie rzeczywiście 
odnosi się przede wszystkim do pasterzy Kościoła”: OSPC 1, 200; por. Łk 12, 41-46.

127 Blaise-Chirat, 289, podaje, że termin doctor, -oris, m, w podstawowym znaczeniu oznaczał 1. tego, 
który nauczał, profesora w jakiejś materii; 2. doktora Prawa (biblijnie, w sensie ST); 3. księdza, który na-
uczał religii; 4. wreszcie był odnoszony do apostołów i do wybitnych postaci późniejszego Kościoła (doc-
tores sanctae ecclesiae; doctores defensoresque ecclesiae).

128 R. Benericetti, OSPC 1, p. 1, 200.
129 Piotr Chryzolog, Sermo 140 ter, 1: „za waszym pośrednictwem niech mi będzie udzielone przez Pana, 

że On sam włoży swoje słowa w usta swego biskupa”: OSPC 3, 98. To kazanie zostało przypisane Piotrowi 
Chryzologowi najpierw przez D. De Bruyene, Noveaux sermons de saint Pierre Chrysologue, „The Journal of 
Theological Studies” 29 (1928), 362-368, potem pośrednio przez A. Olivar, Sobre un sérmon de Epifania y un 
fragmento de sermón de Navidad atrìbuídos erróneamente a san Pedro Crìsólogo, „Ephemerides Liturgicae” 
67 (1953), 129-137, a ostatecznie przez V. Zangara, I sillenzi nella predicatione di Pietro Crisologo, „Rivista 
di storia e letteratura religiosa” 32 (1996), 225-268. Mimo podobieństw merytorycznych sama konstrukcja 
kazania i niektóre zwroty wskazują jednak na dużą ingerencję osoby trzeciej, tj. redaktora tekstu. Prawdopo-
dobnie po śmierci Chryzologa ktoś z redaktorów jego dzieł ostatecznie połączył, uzupełnił i zredagował tekst 
tego Sermo 140 ter. (extrauagans VI) na podstawie materiału pozostawionego przez tego autora.

130 Piotr Chryzolog, Sermo 59, 5: „namaszczenie królów, proroków i kapłanów było odwołaniem do fi gury 
oleju. W tym Królu królów, Kapłanie kapłanów, Proroku proroków boskość wylała się z całą pełnią Ducha, 
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mentalnego kapłaństwa był dla Chryzologa Abraham, jako uświęcający się w wierze, „sam 
będący w tym samym czasie ofi arą, pontyfi kiem, kapłanem i rzeczą ofi arowaną”131. 

Piotr Chryzolog nie wypowiadał się wcale na temat stanu monastycznego czy innych form 
życia ascetycznego obecnych w Kościele V wieku. Natomiast Salwian z Marsylii wyliczał znane 
mu stany życia konsekrowanego (poświęcone Bogu wdowy i dziewice, tzw. białe małżeństwa, 
mnichów)132. Dla autora z Marsylii było oczywiste, że wszystkie chrześcijańskie formy życia 
poświęconego Bogu rozwijają się wyłącznie w Kościele, dlatego Salwian podkreślał ich wymiar 
ascetyczny, ekspiacyjny i eschatologiczny. Natomiast brak w jego myśli szerszej perspektywy 
eklezjalnej, w której ukazywałby rolę, jaką życie monastyczne odgrywało w Kościele133.

Natomiast Salwian, poza kilkoma moralizatorskimi wzmiankami na temat ducho-
wieństwa, był oględny w tej kwestii134, stwierdzał tylko, że Kościół jako wspólnota du-
chowa był także wspólnotą dóbr materialnych, dlatego jego zdaniem własność kościel-
na winna być pomnażana nie tylko przez wiernych, ale także sami duchowni powinni 
zasilać ją własnym majątkiem135.

4.2.3.5. Małżeństwo. Św. Piotr Chryzolog w swoich rozważaniach na temat małżeń-
stwa chrześcijańskiego powoływał się przede wszystkim na teksty biblijne, bez dodatko-
wych odniesień do jakiejkolwiek tradycji fi lozofi cznej136. Małżeństwo stanowiło dla nie-
go instytucję Boską i naturalną, w której małżonkowie dążą do pełnego zjednoczenia137. 
Co ciekawe, podstawę małżeństwa stanowiła dla Chryzologa nie miłość, lecz sprawiedli-
wość i świętość138. Wskazując na małżeństwo św. Zachariasza i św. Elżbiety jako mode-
lowe, Chryzolog podkreślał cnoty małżeństwa doskonałego: jednoczesną sprawiedliwość 
małżonków przed Bogiem, jedność ich myślenia, jedność świętości we dwoje, jedność du-
chową mimo różnicy płci139. Chlubą małżeństwa i sensem jego istnienia jako Bożej insty-
tucji była według Chryzologa prokreacja oraz przekazywanie dobra (por. Rdz 1, 28; 2, 7; 

aby spocząć na samym jej Autorze i uczynić wiecznym królestwo i kapłaństwo, które przez pośrednictwo in-
nych było antycypowane w czasie”: OSPC 1, 398; por. Piotr Chryzolog, Sermo 23, 1: OSPC 1, 184.

131 Piotr Chryzolog, Sermo 10, 3: OSPC 1, 108; por. Rdz 22, 1-12.
132 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 14: SCh 176, 196; Tenże, De Gubernatione Dei 8, 22: SCh 220, 524.
133 Por. § 7.3.2. Salwian z Marsylii. Znaczenie monastycyzmu.
134 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 58: SCh 220, 280 (cięższy jest grzech duchowieństwa 

niż laikatu); Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 52-53: SCh 220, 350-352 (fałszywe zachowania 
wielu mnichów); Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 74: SCh 220, 482-484 (grzechy kapłanów 
i kleru w ogólności).

135 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 5: SCh 176, 242; Ad Ecclesiam 3, 24: SCh 176, 256.
136 Por. J. P. Barrios, La naturaleza del vìnculo matrimonial entre Marìa y José según San Pedro Crisólogo, 

„Ephemerides Mariologicae” 16 (1966), 322-335. O teologii małżeństwa w okresie Ojców Kościoła zobacz 
przede wszystkim: G. Sfameni Gasparro, C. Magazzù, C. Aloe Spada, La coppia nei Padri, Milano 1991.

137 Piotr Chryzolog, Sermo 99, 2: „Powołanie do bycia chrześcijaninem nie oddziela mężczyzny od kobie-
ty: Bóg ich łączy, natura ich zbliża, wygląd poprzez cudowne podobieństwo czyni ich podobnymi, budowa ciał 
(forma) czyni, że są razem, Bóg sprawia, że jeden byt ludzki jest dwojgiem i że dwoje są jedno i że ten sam byt 
ludzki w relacjach małżeńskich jest rozróżniony, aby nie była zlekceważona ich indywidualność, a ich wspól-
nota nie była zaburzona”: OSPC 2, 262. Por. 1 Kor 11, 11; Mt 19, 6; Mk 10, 9; Rdz 2, 24; Mk 19, 5.

138 Piotr Chryzolog, Sermo 91, 2: „w dwojgu była doskonała sprawiedliwość. Oboje sprawiedliwi, ponie-
waż jedność opierała się nie na miłości, ale na świętości”: OSPC 2, 212; por. Łk 1, 6.

139 Piotr Chryzolog, Sermo 89, 5: „Byli, powiada, razem sprawiedliwi przed Bogiem. Nową szczęśliwością 
jest nadzwyczajne małżeństwo, kiedy we dwoje trwają w jednym sposobie myślenia, w jednej świętości we 
dwoje. Było zgodne co do duszy, co było odmienne w seksualności, we wspólnym życiu była jedność, która ich 
podwajała; cnota czyniła równymi tych, których natura uczyniła odmiennymi”: OSPC 2, 200; por. Łk 1, 6.
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2, 23-25; Łk 11, 11)140. W cnotach ojca i matki oraz w ich zasługach można w efekcie roz-
poznać godność ich dzieci141. Dla biskupa Rawenny małżeństwo różniło się zatem doczes-
ną celowością od stanu dziewictwa142, które jako cnota ewangeliczna ma eschatologicznie 
zapowiadać wieczność i dlatego duchowo przewyższa doczesny porządek małżeństwa143. 
Ziemskie napięcie na linii dziewictwo – małżeństwo nie było zatem dla biskupa cesarskiej 
Rawenny w V wieku tylko jakimś problemem retorycznym z końca IV wieku144.

Salwian z Marsylii wraz z żoną zrezygnował z powodów duchowych z pożycia mał-
żeńskiego na rzecz życia w ascetycznej czystości. Dlatego nie pisał bezpośrednio o sa-
mej instytucji małżeństwa, ale jedynie usprawiedliwiał swój wewnętrzny wybór przed ro-
dzicami żony, z którą rozpoczął życie ascetyczne145. Rezygnując z pożycia małżeńskiego 
dla ideałów ascezy monastycznej, z czasem dokonał w swoich pismach charakterystycz-
nej ‘spirytualizacji’ instytucji małżeństwa, które od momentu wybrania życia ascetycz-
nego powinno rodzić potomstwo nie fi zycznie, lecz duchowo146, dlatego owocem pozo-
stawania we dwoje ma być już tylko więź z Bogiem i świętość147.

140 Piotr Chryzolog, Sermo 55, 2: „Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? 
[…] Z tego powodu Bóg uczynił cię ojcem, dlatego chciał, abyś ty zrodził człowieka, chociaż oczywiście 
mógłby stworzyć mnóstwo ludzi, tak jak ciebie stworzył z ziemi; lecz uczynił to w ten sposób, abyś zrozu-
miał, przez udział w prokreacji, jak wielkie jest uczucie tego, kto daje życie i abyś miał dowód, że miłość 
twego Stworzyciela wobec ciebie jest tak wielka, jak wielkie jest to, co ciebie jako ojca zmusza do dawania 
swojemu synowi”: OSPC 1, 372; por. Łk 11, 11-13; Ps 34, 12; Rdz 1, 28; Rdz 2, 7; 2, 23-25.

141 Piotr Chryzolog, Sermo 91, 6: OSPC 2, 216.
142 Piotr Chryzolog, Sermo 91, 6: „Ponieważ Elżbieta była bezpłodna. Bezpłodna w ciele, lecz płodna 

w cnoty; wolna od macierzyństwa, lecz nie wobec Boga; wstrzymana nie co do prokreacji, lecz co do czasu: 
nie bez możliwości urodzenia potomstwa, lecz utrzymywana w ukryciu z powodu misterium […] Bracia, po-
ród świętej Elżbiety nie był niemożliwy, lecz został odłożony w oczekiwaniu, aż minie czas ciała, pasji cie-
lesnych, obowiązków małżeńskich, stanowiących źródło przyjemności, rozkoszy i tych wszystkich ludzkich 
motywacji, które konfundują, zacierają, obciążają poznanie. Pozostawał w czystości, rzeczywiście, przez dłu-
gi okres czasu dom ofi ary, schronienie świętości, plon Chrystusa siewcy, miejsce stałego zamieszkania anio-
ła, królestwo Ducha Świętego, świątynia Boga”: OSPC 2, 214; por. Łk 1, 7; 1 Kor 3, 16.

143 Piotr Chryzolog, Sermo 92, 3: „Prawo jest bramą wiary, heroldem łaski, poprzednikiem Ewangelii, 
mistrzem religii dzieciństwa. Dopuszcza w kapłaństwie czystość legalnego małżeństwa, aby w pontyfi kacie 
łaski była ogłaszana przyszła chwała wiecznej cnoty. Zatem według tego zadośćuczynienia Elżbieta w swej 
starości – prawie bez życia, ożywa dla świętego porodu”: OSPC 2, 218; Łk 1, 24.

144 Szerzej na ten temat zob. G. Penco, Concetto di monaco e di vita monastica in Occidente nel seco-
lo VI, „Studia monastica” 12 (1959), 7-50; T. Matura, Celibato, [w:] DIP II, Roma 1975, 738-744; E. Bian-
chi, Celibato e verginità, [w:] Dizionario di Spiritualità, Roma 1979, 176-195; Fr. Prinz, Askese und Kultur. 
Vor- und frühbenediktinisches Mönchtum an der Wiege Europas, München 1980; J. Le Goff, L’exemplum et 
le modèle de comportement dans le dicours antiqua et médiéval, Mélanges de l’École française de Rome. 
Moyen-âge 92 (1980-81), 7-179; V. Grossi, A proposito della sessualità umana nella tradizione patristica. Il 
pensiero e l’infl uenza di Agostiono, [w:] D. Ramos Lisson, P. J. Viladrich, J. Escriva (red.), Masculinidad y 
Feminidad en la Patristica, Pampeluna 1989, 170-191; A. de Vogüé, Formacja i śluby mnisze według Reguły 
św. Benedykta, [w:] M. Starowiejski (red.), Duchowość starożytnego monastycyzmu. Materiały z międzyna-
rodowej sesji naukowej, Kraków-Tyniec, 16-19 listopada 1994, Kraków 1995, 115-129.

145 Salwian z Marsylii, Epistula 4, 5: „Ale ty (Hipacjuszu), skoro stałeś się chrześcijaninem, dlaczego je-
steś zirytowany, że fałszywe kierują nami motywy? To poganin przyczyny naszego małego nawrócenia nie 
akceptuje”: SCh 176, 90. 92; Salwian z Marsylii, Epistula 4, 9: „Proszę was o wybaczenie, ponieważ was 
zirytowałem, ale nie mogę przyznać, że to, co zrobiłem, mogłoby być jakimś złem”: SCh 176, 92.

146 Salwian z Marsylii, Epistula 4, 12: „Zaprasza mnie do religii, zaprasza mnie do czystości. Wybaczcie. 
Przezwyciężywszy zmieszanie, przyznaję, że rzecz wydaje mi się godna, czysta i święta”: SCh 176, 94.

147 Salwian z Marsylii nie był w tej kwestii oryginalny, gdyż już kilkadziesiąt lat wcześniej takiej spirytu-
alizacji instytucji małżeństwa na rzecz życia ascetycznego dokonał w swoich pismach inny słynny celibata-
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4.2.3.6. Herezje i heretycy. Piotr Chryzolog mówił o herezjach i heretykach, którzy 
swymi naukami niszczą jedność Kościoła, przy czym jako herezję pojmował arianizm148. 
Wydaje się, że był przekonany, podobnie jak wcześniej Tertulian, że wszelkie herezje są 
konsekwencją uprzedniego wpływu na wiarę jakiejś ludzkiej fi lozofi i149. Dodatkowo są-
dził, w myśl Rz 12, 1, że przyczyną błądzenia w wierze były braki w ludzkim rozumo-
waniu, głupota, pycha i sam grzech150. Według biskupa Rawenny tylko Kościół katolicki 
posiadł prawdziwą wiarę, jednak także i tutaj znajduje się sporo heretyków, zatem świa-
domy chrześcijanin to jego zdaniem chrześcijanin miłosierny151.

Także dla Salwiana z Marsylii herezją był przede wszystkim arianizm rozpowszechniony 
wśród plemion germańskich152. Salwian, omawiając problematykę herezji w Kościele stwier-

riusz Kościoła zachodniego św. Paulin z Noli. Na temat spirytualizacji małżeństwa chrześcijańskiego w uję-
ciu ascetycznym św. Paulina zob. D. Kasprzak, Il pensiero sociale di Paolino da Nola, 134-152.

148 Piotr Chryzolog, Sermo 21, 4: „Kościół tak cierpliwie znosi te wszystkie herezje, jak wiele jest punk-
tów budzących wątpliwości, które znajdujemy w prawie Bożym”: OSPC 1, 174; Piotr Chryzolog, Sermo 
44, 6: „zasiada na katedrze błędu heretyk, który zachowując zewnętrzne przejawy wiary, rozdziera, łamie, 
niszczy jej jedność”: OSPC 1, 312. 

149 R. Benericetti, OSPC 1, p. 4, 313.
150 Piotr Chryzolog, Sermo 109, 4: „wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Służba według rozumu jest 

entuzjazmem pełnym zapału, podczas gdy szaleństwem jest to, co nie jest rządzone przez rozum. Z tego po-
wodu lud żydowski, gdy szuka Boga wychodząc poza granice rozumu, stracił Boga, któremu służył według 
rozumu. […] Dlatego Saul, pełen pychy z powodu godności królewskiej, gdy sądził, że może godnie spra-
wować jakieś funkcje kapłańskie, jako profanator ołtarza stracił królestwo, które otrzymał. Przez to Żyd, gdy 
zachowuje Prawo bez logiki Prawa, zabija tym samym Autora Prawa. Przez to poganin, gdy ignoruje rozum, 
uczestnicząc w procesjach do bóstw i w zewnętrznym kulcie bogiń, wypełnia praktyki, ale nie zasługuje, aby 
służyć Bogu, który jest prawdziwy i jedyny. Przez to Ariusz wierzy, że oddaje cześć Ojcu, ubliżając Synowi, 
i podczas gdy wyznacza początek dla Syna, miłosiernie wyznacza też kres Ojcu. Dlatego Fotyn, gdy zaprze-
cza, że Syn jest współwieczny Ojcu, czyni tym samym wysiłek, aby ukazać, że Ojciec nie zawsze był Oj-
cem. Z tego powodu wszystkie herezje, gdy ośmielają się obrażać Boskość, gdy przez kłamliwe słowa uda-
ją, że znają Trójcę, tym samym czynią z Niej przedmiot drwiny”: OSPC 2, 330.

151 Piotr Chryzolog, Sermo 21: „Ponieważ powiedzieliśmy: Chrystus śpi na naszej łodzi, przylgnijmy do 
Niego bardziej przez wiarę niż przez ciało i dotknijmy Go bardziej przez dzieła miłosierdzia niż poprzez do-
tyk tego, kto stracił już wszelką nadzieję. […] Oddajmy Bogu pewien czas w naszym życiu, aby ta nieszczę-
śliwa próżność i nędzne zmartwienia nie pochłonęły nam całego dnia”: OSPC 1, 176.

152 S. Colla, Salviano di Marsiglia, Il governo di Dio, Roma 1994, p. 49, 129. Por. A. Chauvot, Le mi-
grazioni dei barbari e la loro conversione al cristianesimo, 814-818; P. de Labriolle, La Chiesa e i Barba-
ri, [w:] A. Fliche, V. Martin (red.), Storia della Chiesa, ed. włoska, IV, Milano 19953, (439-501) 462-467; E. 
A. Thompson, Il cristianesimo e i barbari del Nord, [w:] A. Momigliano (red.), Il confl itto tra paganesimo 
e cristianesimo nel secolo IV, Torino 1975, (65-88), 78-82; G. Zecchini, I rapporti con i barbari, [w:] M. 
Sordi (red.), L’Impero romano-cristiano. Problemi politici, religiosi, culturali, Roma 1991, (61-76) 68 n. 30; 
E. A. Thompson, Il cristianesimo e i barbari del Nord, 87-88, E. Ewig, Il primo contatto del cristianesimo 
con i Germani e la conversione dei Goti, [w:] H. Jedin (red.), Storia della Chiesa II, Milano 1983, 249-250; 
E. A. Thompson, Romans and Barbarians. The Decline of the Western Empire, Madison (WI) 1982.
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dzał, że do podstawowych przyczyn ich powstawania należą: błędne przekłady Biblii153, braki 
w kulturze rzymskiej i cywilnej154 oraz brak świadomości przyjmowania błędnej wiary155.

Pomimo że istnieją różne Kościoły156, chrześcijanin powinien zawsze pielęgnować 
w sobie religijność wypływającą z własnej chrześcijańskiej tożsamości, gdyż konsekwen-
cją osobistych czynów jest prawo do dziedziczenia dóbr niebieskich157. Istotna wydaje 
się tutaj podzielana przez Salwiana, a powszechna w Kościele katolickim V wieku opi-
nia, że sam fakt wyznawania herezji był również przejawem barbarzyństwa158.

4.2.3.7. Cele pracy pasterskiej Kościoła – opis Chryzologa. Może zadziwiać, że 
uzasadnianie celowości pracy duszpasterskiej było wyłączną domeną myśli Chryzologa. 
Nie znajdujemy odpowiednika takich refl eksji w dziełach Salwiana, co prawdopodob-
nie wypływało z faktu, że przyjął on tylko święcenia prezbiteratu, a uzasadnianie funk-
cjonowania samego duszpasterstwa przypisywał pasterzowi w ścisłym tego słowa zna-
czeniu, to jest biskupowi.

Chryzolog jako biskup czuł się powołany do wyjaśniania wiernym Ewangelii159. Auto-
rytet nauczania Kościoła miał służyć do przekazywania prawdy o zbawieniu dokonującym 
się w Chrystusie160. Normą nauczania kościelnego była dla biskupa Rawenny Chrystusowa 

153 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 6: „Oni czytają te same, nasze księgi. Te same księgi? Jak 
jest możliwe, skoro jakiś czas temu były one źle interpolowane i źle przełożone przez tłumacza o złej wierze. 
[…] Tylko my posiadamy i zachowujemy Pismo Święte w formie kompletnej, nie naruszonej, integralnej”: 
SCh 220, 314. Wulfi la, dokonując przekładu Biblii na język gocki dokonał wielu celowych interpolacji w du-
chu arianizmu. Zauważyli to już ówcześni kronikarze, jak Philostorgius, Historia ecclesiastica 2, 2: GCS 21, 
J. Bidez (ed.), Leipzig 1913, 13, który potwierdza, że przekład Wulfi li nie był całkowity, gdyż nie przełożył 
on Księgi Królów, ponieważ jej zawartość wydawała mu się zbyt wojownicza. Por. G. W. S. Friedrichsen, The 
Gothic Version of Epistles. A study of its style and textual History, Oxford 1939; M. Simonetti, L’arianesimo 
di Wulfi la, „Romanobarbarica” 1 (1976), 297-323 podkreśla natomiast, że Wulfi la nie był bynajmniej jakimś 
arianinem sui generis (to np. teza H. E. Giesecke, Die Ostgermanen und der Arianismus, Leipzig-Berlin 1939), 
ale był arianinem radykalnym, „wiernym uczniem doktryny Eunomiusza”, tamże, 323.

154 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 8: „Barbarzyńcy w rzeczywistości zachowują post od-
nośnie do kultury rzymskiej, czy też lepiej cywilnej w ogóle, nie znają nic innego, jak tylko to, co usłyszą 
na głos od swych nauczycieli, dlatego co usłyszą, to czynią”: SCh 220, 316.

155 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 10: „Jest prawdą, że ich wiara nie jest w pełni ortodok-
syjna, lecz oni sami myślą, że jest ona wyrazem doskonałej miłości do Boga. Jaką karę powinni ponieść 
w dniu sądu ze względu na tę swoją fałszywą i błędną wiarę, Nikt nie może tego powiedzieć, oprócz same-
go Sędziego”: SCh 220, 318.

156 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 6: SCh 220, 190.
157 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 60: „W rzeczywistości niczemu nie służy nazywanie się 

tym świętym imieniem (chrześcijanie) bez praktykowania moralności. Kiedy skończy się to życie, wiara, 
którą się wyznaje, godność szacownego tytułu zostaną unieważnione ze względu na niskość niegodnego za-
chowania”: SCh 220, 230. Zobacz także: P. Lebeau, Hérésie et Providance chez Salvien, „Nouvelle Revue 
Théologique” 85 (1963), 160-175.

158 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 61: „Wszyscy barbarzyńcy, do jakiegokolwiek narodu by 
nie należeli, dzielą się na dwie kategorie: heretyków i pogan”: SCh 220, 282. Przyjmuje się, że pierwsza hi-
storycznie potwierdzona ewangelizacja Gotów nastąpiła jednocześnie z tłumaczeniem Biblii na gocki przez 
ariańskiego biskupa Wulfi lę, por. P. Scardigli, La conversione dei Goti al Cristianesimo, „Settimane di Stu-
dio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo” XIV (1967), 47-86; P. de Labriolle, La Chiesa e i Bar-
bari, 459-460; E. A. Thompson, Il cristianesimo e i barbari del Nord, 75.

159 Piotr Chryzolog, Sermo 89, 1: „Zatem także lektura Ewangelii dla dobrych staje się okazją do zbawien-
nego oświecenia, natomiast dla złych – do błądzenia”: OSPC 2, 198; por. Rdz 1, 31; Łk 2, 34; 2 Kor 2, 16.

160 Piotr Chryzolog, Sermo 112, 5: „Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała, to 
dlaczego autorytet ewangeliczny angażuje się w nauczanie i udowadnianie, że śmierć została przekazana na-
stępnym pokoleniom ze względu na tego jednego człowieka?”: OSPC 2, 344; por. Rz 5, 17; Mdr 1, 3.
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Ewangelia wolności o zbawieniu wierzących161. Pasterzem Kościoła, czyli biskupem, zo-
stawało się wyłącznie na drodze sukcesji apostolskiej162, a kandydat musiał posiadać cechy 
dobrego pasterza163. Mimo tego, że istniały normy określające sylwetkę idealnego pasterza, 
Chryzolog miał wyraźną świadomość ludzkich słabości tylko ludzkich pasterzy164.

Jak zaświadcza Chryzolog, zwyczajowym tytułem biskupa Rawenny w V wieku był 
pontifex165. Biskup był panem domu Bożego jako jego czujny i godny administrator166, 
który jak pasterz owce, przywoływał swoim głosem wiernych – owce Kościoła167. Zada-

161 Piotr Chryzolog, Sermo 114, 5: „daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano, a uwol-
nieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Jakiej? Tej z Ewangelii oczywiście, w której z no-
wą formą wolności służba nie jest wykluczona, ale przekształcona, ponieważ najlepsza jest służba poboż-
na, która przekazuje wolność i wspiera ją”: OSPC 2, 358; por. Rz 6, 17-18; Piotr Chryzolog, Sermo 115, 1: 
„zbawienna norma nauczania Kościoła”: OSPC 2, 362; Piotr Chryzolog, Sermo 116, 1: „Kiedy Boża i nie-
biańska doktryna są nauczane w różny sposób, takie podejście ukazuje misterium wiedzy ewangelicznej 
i poucza o nim”: OSPC 2, 368.

162 Piotr Chryzolog, Sermo 130, 1: „ponieważ według obietnicy Dawida dzisiaj w miejsce ojca narodził 
się syn”: OSPC 3, 40; por. Ps 45 (44), 17; Chryzolog wygłasza Sermo 130 z okazji święceń swego bisku-
pa sufragana: F. Lanzoni, I sermoni 107 e 130 di s. Pier Crisologo, „Rivista di Scienze Storiche” 6 (1909), 
944-962; A. Olivar, Los sermones de san Pedro Crisólogo, 197. Niestety Piotr Chryzolog nigdzie nie wspo-
mina imienia nowo konsekrowanego biskupa.

163 Piotr Chryzolog, Sermo 130, 1: „nie obciąża swoim ciężarem, nie przygina do ziemi swoim autoryte-
tem, nie niepokoi swoją ekscytacją, nie zraża swoją oschłością, ale wspiera z szacunkiem wiernego, z czuj-
ną troską czyni go we wszystkim pewnym, pilną pracą zapewnia mu co konieczne, uważnymi dyspozycja-
mi organizuje rodzinę, wychodzi naprzeciw gościom, służy rodzicom, jest poddany władcom, współpracuje 
z władzą publiczną, oddaje uszanowanie starszym, kieruje się dobrą wolą wobec młodzieży, miłością do bra-
ci, uczuciem wobec dzieci, ofi aruje wszystkim dobrowolną służbę w imię Chrystusa”: OSPC 3, 40.

164 Piotr Chryzolog, Sermo 133, 2: OSPC 3, 60 (aluzje Chryzologa do ucieczki niektórych pasterzy w cza-
sie prześladowań antychrześcijańskich świadczącej tym samym o wyparciu się Chrystusa).

165 Piotr Chryzolog, Sermo 155 bis, 1: „Renouatur dolor pontifi cis christiani”: OSPC 3, 192. Tytuł pontifex 
maximus ustanowiony przez legendarnego drugiego króla Rzymu Numę Pompliusza (717 p.n.e./715 p.n.e.? 
– 673 p.n.e.), oznaczał przewodniczącego kolegium pontyfi ków, w okresie republikańskim stał się najważ-
niejszym urzędem zarządzania rzymskimi religiami politeistycznymi, a od 12 roku p.n.e. do 379 roku n.e. ty-
tuł i urząd pontifex maximus był przyjmowany przez każdego z kolejnych cesarzy jako nadrzędnego opieku-
na wszystkich religii cesarstwa, por. K. Ziegler, Pontifex, pontifex maximus, [w:] K. Ziegler, W. Sonetheimer 
(red.), KIP IV, München 1972, 1046-1048; H. Kowalski, Pontifex maximus w religii i państwie rzymskim, „Vox 
Patrum” 46-47 (2004), 29-30 odnotowuje, że z tytułu ‘najwyższego pontifeksa’ zrezygnował dopiero kato-
licki cesarz Gracjan, prawdopodobnie pomiędzy 379 a 382 r., a katolicki cesarz Teodozjusz Wielki w 379 r. 
ofi cjalnie nie przyjął tytułu pontifex maximus. Tytuł ten został z czasem zaadaptowany przez chrześcijan, już 
Tertulian odnosił go pod koniec II wieku do biskupów, pod koniec IV wieku występował w tym znaczeniu 
w tekstach synodu z 378 r.; w IV wieku był używany na określenie biskupów w ogóle: np. św. Paulin z No-
li (350-431) na określenie św. Augustyna z Hippony (354-430) stosował termin summus pontifex, por. Pau-
lin z Noli, Epistula 7, 3: CSEL 29 bis, 44, biskupów Rzymu: odnośnie do papieża św. Damazego (366-384) 
określanego terminem pontifex; oraz papieży Bonifacjusza (418-422) i Celestyna (422-432) – summus ponti-
fi cus; papież św. Leon Wielki (440-461) używał prawodpodobnie terminu pontifex maximus). B. Aland, Ponti-
fex maximus, DPAC II, 2873, zaznacza, że od czasów św. Leona Wielkiego określenie to na Zachodzie zaczę-
ło stawać się wyłącznie tytułem biskupa Rzymu, lecz jeszcze w średniowieczu biskupi lokalni byli określani 
jako pontifex. I. Kajano, Pontifex maximus as title of the Pope, „Arctos” 15 (1981), 37-52, wykazuje, że do-
piero w okresie odrodzenia tytuł pontifex maximus został zarezerwowany wyłącznie dla rzymskich papieży. 
Sam tytuł pontifex maximus przeszedł zatem wyraźną ewolucje znaczeniową: od rzymskiego ministra wy-
działu wszystkich wyznań pogańskich, przez patrystyczne odniesienie do władzy duszpasterskiej biskupów, 
ostatecznie stał się pasterską godnością kościelną zarezerwowaną rzymskiemu papieżowi.

166 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 5-6: OSPC 1, 202. 204.
167 Piotr Chryzolog, Sermo 46, 2: OSPC 1, 320.
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niem pasterza Chrystusowego była troska o zbawienie wiernych168. Duszpasterz ewan-
geliczny był dawcą słowa Bożego, którego nauczał w Kościele169, gdzie pełnił władzę170. 
Zdaniem Chryzologa ludzie Kościoła byli przede wszystkim szafarzami słowa Bożego, 
które głosili dla wszystkich171. Władza duszpasterza w Kościele miała charakter ducho-
wy, szczególnie jako władza odpuszczania grzechów wierzącym172. Wierni byli grzeszni 
i słabi duchowo, dlatego pasterze Kościoła wypełniali polecone im przez Jezusa Chrystusa 
dzieło pojednania grzesznika z Bogiem dokonujące się we wspólnocie wierzących173.

Kościół, będąc dziełem Chrystusa, pozostaje zawsze ze swoim Założycielem i zmierza 
do Boga174. Dlatego zauważalnym efektem pracy pasterzy Kościoła ma być duchowa prze-
miana wiernych: z błądzących ludzkich bestii w owce Boga175. Natomiast celem ostatecz-
nym działania Kościoła jest doprowadzenie wiernych do zmartwychwstania i do ostatecz-
nego zbawienia176. Uzdrowienie i przemiana dokonuje się we wspólnocie kościelnej, któ-
rej pasterzy Chryzolog przyrównuje do niebieskich lekarzy, działających mocą Chrystusa 
uniżonego do postaci człowieka177. Chryzolog podkreśla szczególnie ciągłą obecność Chry-
stusa w Słowie Bożym ST i NT178. Sami chrześcijanie walczący ze swoimi wadami oraz 
ze złem pochodzącym z zewnątrz są przez Chryzologa przyrównywani do żołnierzy Chry-
stusa179. Przeciwnikiem odwodzącym ich od przynależności do wspólnoty wiernych, który 
stale kusi i odwodzi od Kościoła, jest szatan180. Pasterz zatem ma stale zachęcać wiernych 

168 Piotr Chryzolog, Sermo 106, 1: OSPC 2, 310.
169 Piotr Chryzolog, Sermo 39, 7: OSPC 1, 282.
170 Piotr Chryzolog, Sermo 78, 7: „Rzucił się w morze, aby być pierwszym podczas powrotu, on, który 

otrzymał władzę w hierarchii (ordo)”: OSPC 2, 126; por. J 21, 7-18. Jeśli termin collegia oznaczał korpora-
cje, to ordo odnosił się w łacinie kościelnej od czasów Tertuliana do klasy rządzącej, a termin plebs – do zwy-
czajnych członków Kościoła. Więcej na ten temat zob. A. Faivre, Naissance d’une hiérarchie. Les premières 
étapes du cursus clérical, Paris 1977; Tenże, I lacici allle origini della chiesa, Cinisello Balsamo 1986; E. 
Dal Covolo, Laici e laicità nei primi secoli della chiesa, „Rassegna di teologia” 39 (1996), 359-375.

171 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 1: OSPC 1, 200; por. Łk 12, 41-48.
172 Piotr Chryzolog, Sermo 84, 7: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-

cie, są im zatrzymane. Daje im władzę odpuszczania grzechów. Ten, który przez swój oddech rozlał Ducha 
Świętego w ich sercach i dał im Tego, który je odpuszcza”: OSPC 2, 162; por. J 20, 23.

173 Piotr Chryzolog, Sermo 85 ter 1: OSPC 2, 174; por. Dz 1, 3; Ef 4, 8; 2 Kor 3, 17.
174 Piotr Chryzolog, Sermo 99, 3: OSPC 2, 262; por. Ef 5, 32.
175 Piotr Chryzolog, Sermo 6, 1: OSPC 1, 80; por. Łk 15, 25; J 10, 11-52; J 21, 15-16; 1 Kor 3, 2.
176 Piotr Chryzolog, Sermo 118, 1: OSPC 2, 380 (nadzieja chrześcijan to zmartwychwstanie), Piotr Chry-

zolog, Sermo 118, 8-9: OSPC 2, 384 (wiara w Boga, a nie wiara w Prawo, usprawiedliwia i daje tytuł do 
zmartwychwstania; ziarna wiary w Boga zaszczepiane w Kościele przyniosą ostatecznie plon w wieczno-
ści). Por. J. Speigl, Petrus Chrysologus über die Auferstehung der Toten, 140-153.

177 Piotr Chryzolog, Sermo 38, 3-5: OSPC 1, 274-276; Piotr Chryzolog, Sermo 105, 3: OSPC 2, 304.
178 Piotr Chryzolog, Sermo 169, 4: „Chrystus jest monetą pełną boskości, Chrystus jest drachmą otrzy-

maną przez nas jako odkupienie i nasza zapłata, jest tym, który był w dekalogu Prawa i był tam ukryty, tym, 
którego Synagoga posiadała, a nie widziała przez przeszkodę ciemności”: OSPC 3, 274.

179 Piotr Chryzolog, Sermo 27, 1: „Oto powód, dla którego Chrystus, nasz król od czasów antycznych, 
przez całą noc świata, tymi słowami napominał swoich żołnierzy, ustalając wcześniej pory zmiany warty, 
przeciwko perfi dnym pokusom diabła, to jest starożytnego przeciwnika, przeciwko ukrytym atakom wad”: 
OSPC 1, 208; por. Ps 74 (73), 12.

180 Piotr Chryzolog, Sermo 105, 3-9: OSPC 2, 304-308. Chryzolog podkreślał słabość demona, aby 
wzmocnić duchowo wiernych i zachęcić ich do skutecznego wytrwania w dobrym. Z drugiej strony Chry-
zolog potwierdzał powszechnie panującą opinię, że walka przeciw diabłu musi być wspierana łaską Boga, 
gdyż działalność i obecność demonów jest bardzo rozpowszechniona i prężna. Szerzej na temat patrystycz-
nego przepowiadania przeciwko diabłu: P. G. Van der Nat, Geister (Dämonen), RACh IX, Stuttgart 1976, 
734-757; J. B. Russell, Satan. The Early Christian Tradition, London 1981; S. Pricocco (red.), Il Demonio 
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do wytrwania w jedności wiary i do pozostania w samym Kościele181. Pasterz Kościoła za-
chęca też do zgody doczesnych panujących182 i zanosi modlitwy za władców183.

Chryzolog wspominał też o kapłaństwie powszechnym całego ludu Bożego184. Dzię-
ki nauce Kościoła powinien on odznaczać się cnotami chrześcijańskiej pszczoły: czy-
stej, dziewiczej, pełnej miłości, posłusznej, przekazującej porządek życia, utwierdzonej 
w zasadach działania i pełnej zapału do chwalebnych dzieł185. Bogactwem Kościoła są 
zawsze ludzie biedni, pokładający swą nadzieję w Bogu186. Pasterz Rawenny bolał nato-
miast nad zamknięciem się Żydów na nauczanie Chrystusa, a ich postawę wobec Mesja-
sza określał jako duchową ślepotę187.

4.3. Charakterystyczne aspekty nauczania kościelnego w V wieku
Tematyczne nauczanie doktrynalne zajmowało zdecydowanie więcej miejsca w kazaniach 

św. Piotra z Rawenny niż w dziełach Salwiana z Marsylii. Wynikało to z faktu, że w V wieku 
ofi cjalne nauczanie w Kościele było dziedziną zarezerwowaną dla biskupa188. Salwian nie prze-
powiadał publicznie jako prezbiter, a jako pisarz był bardziej moralizatorem niż teologiem.

e i suoi complici. Dottrine e credenze demonologiche nella tarda antichità, Messina 1995; A. M. Castagno 
(red.), Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), Fiesole (Fi) 1996.

181 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 6: OSPC 3, 58; por. Ps 133 (132), 1.
182 Piotr Chryzolog, Sermo 85 ter, 3: „Oto są obecnie najpobożniejsi książęta, poddani Jedynemu, aby 

panować nad wszystkimi, skłaniając głowy przed Bogiem, aby wszystkie ludy zgięły przed nimi swe kar-
ki, oferują swe dary tylko Bogu, aby otrzymać daniny od wszystkich narodów […] współuczestnicy nie-
zmiennej komunii”: OSPC 2, 176. Podczas kazania Chryzologa była obecna sama augusta Galla Placydia 
i jej syn cesarz Walentynian III. Uwaga Chryzologa o „wzajemnej komunii” jest tutaj delikatną zachętą bi-
skupa do zgody w rodzinie cesarskiej. Szerzej na temat cesarzowej i sytuacji na dworze w Rawennie zob. 
D. Kasprzak, Galla Placydia, 199-216.

183 Piotr Chryzolog, Sermo 130, 3: „Módlcie się, bracia, aby książęta chrześcijańscy, ponieważ z pobożnym 
poświęceniem uniżają się, aby brać udział w naszych radościach i uczestniczą w naszych obchodach, aby i oni 
z równą łaską byli polecani pobożnemu wstawiennictwu wszystkich biskupów”: OSPC 3, 42. Kazanie to było 
wygłoszone z okazji konsekracji biskupa pomocniczego, a w obecności augusty Galli Placydii. Por. F. Lanzoni, 
I sermoni 107 e 130 di s. Pier Crisologo, 944-962; A. Olivar, Los sermones de san Pedro Crisólogo, 197.

184 Piotr Chryzolog, Sermo 108, 4-6: OSPC 3, 274. 276. O świeczniku podarowanym przez cesarzową 
Gallę Placydię kościołowi Rawenny, na którym była wyryta parafraza Ps 133, 17 „Przygotowałem lampę 
dla mojego Chrystusa” (w oryginale Ps 133, 17: „zgotuję światło dla mego pomazańca”) zob. C. Nauerth, 
Evangelienbuch, Leuchter und Kelch – Zur Bedeutung einiger Vasa Sacra für die Ravennatische Kirchenge-
schichte, [w:] C. Fluck, M. Krause (red.), Divitiae Aegypti. Koptologische und verwandte Studien zu Ehren 
von Martin Krause, Wiesbaden 1975, 229-236.

185 Piotr Chryzolog, Sermo 130 bis: OSPC 3, 44.
186 Piotr Chryzolog, Sermo 135, 2: OSPC 3, 64. 66.
187 Piotr Chryzolog, Sermo 176, 8: „Bracia, tym ślepcem jest Żyd, który w Synagodze, to jest w domu nie-

wiary, i w wiosce, czyli w kongregacji zła, był więźniem i był uciskany przez niewiedzę i ślepotę. Oto dlaczego 
nie wychodził on do Chrystusa, lecz Chrystus wyszedł do niego i wziął go za rękę […] Wyprowadził go na ze-
wnątrz, aby zobaczył światło wiary w Kościele ten, który znosił ciemności niewiary w Synagodze i aby widział 
w wolności łaski ten, który pod zasłoną Prawa nic nie widział”: OSPC 3, 314; por. Mk 8, 22-26; Ps 21, 17.

188 Statuta Ecclesiae Antiqua 20: H. Th. Bruns (ed.), Canones Apostolorum et conciliorum, saeculi IV-VII, 
vol. I, Berlin 1839, 143; J. Gaudemet, L’Église dans L’Empire Romain (IVe-Ve siècles), t. III, Paris 1958, 342-
343, analizując dokumenty Kościoła na Zachodzie w V wieku (Statuta Ecclesiae Antiqua 20; Synod w Kar-
taginie z 1 maja 418: Codex Ecclesiae Africae 121: H. Th. Bruns (ed.), vol. I, Berlin 1839, 192) stwierdził, 
że w rejonach, gdzie panowało większe zagrożenie herezjami, jak Galia, Italia czy Afryka, przepowiadanie 
kościelne było nadal domeną biskupa jako jego podstawowy obowiązek dbania o czystość wiary.
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4.3.1. Bóg
W Kościele Rawenny V wieku był przepowiadany przede wszystkim jako Ojciec189, 

który jest miłosierny190 i dający życie wieczne w Kościele191. Wcielenie drugiej osoby 
Boga i Jego uniżenie do postaci człowieka było tłumaczone w ten sposób, że Bóg próbu-
je zwrócić człowieka ku sobie, aby postawić w centrum Jego zainteresowania Wspólnotę, 
którą jest objawiający się przez Chrystusa Trójjedyny Bóg192. Chrystus zapoczątkowuje 
poprzez Wcielenie uzdrowieńcze novus ordo, dzięki któremu Bóg przebacza ludzkości 
i wprowadza człowieka w nowe życie193.

Chryzolog nauczał o Chrystusie jako o Bogu miłosiernym, który pragnąc odkupić 
wszystkich ludzi, zstąpił do Otchłani194. Ten eschatologiczny Chrystus jest też stale obec-

189 Piotr Chryzolog, Sermo 6, 2: „ponownie przyprowadzeni do oddawania szacunku Stworzycielowi, 
do przebaczenia Ojca, do wolnej służby tylko jednemu dobremu Panu”: OSPC 1, 82; por. Ps 100 (99); Piotr 
Chryzolog, Sermo 6, 3: „I jak może nie wychwalać ten, kto odnalazł Ojca, podczas gdy bał się w nim Sę-
dziego”: OSPC 1, 82.

190 Piotr Chryzolog, Sermo 6, 4: „Naprawdę dobry ze względu na swe miłosierdzie, przez które jedynie 
zechciał odwołać pełen goryczy wyrok przeciwko całemu światu”: OSPC 1, 84; por. J 1, 29; Ps 100 (99), 5; 
Piotr Chryzolog, Sermo 7, 1: „Kiedy Bóg, który był Panem, przemienił się w Ojca, pragnie panować, kie-
rując się raczej miłością niż posiadaną władzą i woli, aby Go kochano, niż się Go obawiano”: OSPC 1, 86. 
Zdaniem R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni di S. Pier Crisologo, 215-217 nowotestamentalny obraz Boga 
przepowiadanego jako miłosierny Ojciec ludzkości jest centralnym tematem kazań Chryzologa wygłaszanych 
w Kościele Rawenny. Bóg pełen miłosierdzia i uczuć ojcowskich wobec swoich stworzeń, a w tym wypad-
ku wobec ludzi, odsuwa na dalszy plan wyobrażenie Boga surowego, które jest bliższe mentalności ST, ale 
także wyobrażeniom boskości w religiach pogańskich. Chryzolog w swych kazaniach niestrudzenie prokla-
muje prawdę objawioną przez Biblię, że Bóg, który wydawał się srogim Ojcem, poprzez misterium wciele-
nia i uniżeniu drugiej osoby boskiej chce wywyższenia ludzkości w niebie, tamże, 219-232.

191 Piotr Chryzolog, Sermo 71, 7: „Ponieważ ten chleb zstąpił z nieba: został przygotowany przez zmie-
lenie na mąkę poprzez Prawo i łaskę, przybrany poprzez mękę krzyża, sfermentowany w wielkim sakra-
mencie krzyża, w grobie dojrzał jak ciasto, aby go wypieczono w żarze własnej boskości i zniszczył piec 
piekła, a każdego dnia jako pokarm niebieski jest ofi arowany dla jadłodajni Kościoła, jest łamany na od-
puszczenie grzechów, zasila i odżywia na życie wieczne tych, którzy go spożywają. Prosimy, by ten chleb 
był nam dawany każdego dnia, abyśmy mogli cieszyć się nim w dniu bez końca”: OSPC 2, 70. Por. 1 Tm 
3, 16; Mt 6, 31; J 6, 59.

192 Piotr Chryzolog, Sermo 72, 6: „zatem wszystko jest w niebie, zatem jeden umysł Boga rządzi, zatem 
wszyscy jesteśmy w Chrystusie i Chrystus jest we wszystkich, kiedy wszyscy odgadują i czynią wolę jedne-
go Boga; zatem wszyscy są jednym ciałem, co więcej, wszyscy są jednym, kiedy we wszystkich żyje jeden 
Duch Boga”: OSPC 2, 78; por. Mt 6, 10; Kol 3, 11; J 17, 21; podobne myśli także w Sermo 65, 5: OSPC 2, 
26-28; por. J 11, 39-42; oraz w Sermo 160, 5: OSPC 3, 222; por. Mt 3, 14; Łk 1, 13-17.

193 Piotr Chryzolog, Sermo 18, 3: „Chrystus bierze kobietę za rękę, aby dać jej życie, wiedząc, że Adam 
z ręki kobiety otrzymał śmierć. Bierze ją za rękę, aby ręka Stworzyciela naprawiła także to, co wymknęło się 
z ręki człowieka żyjącego w czasie. Bierze ją za rękę, aby otrzymała przebaczenie ręka, która przyjęła wyrok 
śmierci”: OSPC 1, 154; por. Mt 8, 15. Chryzolog mówił tutaj o nowym porządku (novuos ordo), natomiast św. 
Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses 3, 16, 16: SCh 211, 312-314, w II wieku wypowiadał się podobnie o re-
capitulatio dokonującym się dla ludzkości w Chrystusie. Szerzej na temat ‘nowego porządku’ dokonującego 
się w Chrystusie dla ludzkości zob. R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni di S. Pier Crisologo, 225-229.

194 Piotr Chryzolog, Sermo 19, 2: „zejść [‘z Chrystusem’ – przyp. D. K.] do nieznanych otchłani Tartaru”: 
OSPC 1, 160; Piotr Chryzolog, Sermo 63, 3: „kiedyś Tartar znalazł człowieka, teraz go traci”: OSPC 2, 14; 
Piotr Chryzolog, Sermo 65, 6: OSPC 2, 28. 30, jak notuje J. Speigl, Petrus Chrysologus über die Auferstehung 
der Toten, 142-146, w Sermo 65, 5 według Piotra Chryzologa Chrystus zstępując do Otchłani – Tartaru, ogłasza 
także tutaj odkupienie ludzi i wyzwolenie ich z niewoli podziemi, diabła i śmierci. Pojęcie ‘Tartar’ w V wieku 
w zachodniej teologii chrześcijańskiej było nadal, jak u Wirgiliusza, Eneida 6, 548-636, synonimem piekieł 
(Inferi), miejscem pobytu zmarłych w ogóle; nie oznaczało bynajmniej miejsca czy stanu przeznaczonego do 
odbywania jakiejś kary za ciężkie grzechy. Por. także C. Colpe, Jenseitsfahrt, II, RACh 17, 466-489.

1494. Postrzeganie Kościoła w V wieku

ny w Kościele195, co więcej, poprzez swe Wcielenie jest dla ludzi „wielkim misterium 
miłosierdzia, które objawia się w naszym ciele”196, docenia w ten sposób wiarę człowie-
ka197. Człowiek wiary uznaje swą przynależność do Boga, a przez wiarę i pokorę staje 
się dziedzicem królestwa niebieskiego198.

Podstawowym tematem tak nauczanej przez Chryzologa soteriologii katolickiej był fakt 
przyjścia Chrystusa i odnowa ludzkości oraz ostateczne przebóstwienie człowieka dokonują-
ce się dzięki temu wydarzeniu199. Zbawiający ludzkość Chrystus jest wobec słabego i grzesz-
nego człowieka pasterzem miłosiernym200 i cierpliwym201. Bóg objawiający się w Chrystu-
sie wzywa ludzi do stanowczego wyrzeczenia się diabła i jego ziemskich władztw202.

Salwian z Marsylii opisywał w swoich dziełach Chrystusa jako Odkupiciela, który 
żył na ziemi w ubóstwie i cierpiał za ludzi203; dlatego i w teraźniejszości eschatologicz-
ny Chrystus utożsamia się z biednymi i potrzebującymi204. Jezus był też przez niego uka-
zywany jako Opiekun, Sędzia i Wychowawca, którego opatrznościowe działanie wierzą-
cy stale dostrzegali w całej historii zbawienia205.

195 Piotr Chryzolog, Sermo 37, 2: „Co więcej, Ten który wstąpił na łódź, wszedł na nią, aby nią sterować 
[…]. (Chrystus) wstąpił na łódź swego Kościoła”: OSPC 1, 266; por. J 3, 13.

196 Piotr Chryzolog, Sermo 49, 3: „magnum pietatis est sacramentum, quod nostra manifestatur in car-
ne”: OSPC 1, 340; por. 1 Tm 3, 16.

197 Piotr Chryzolog, Sermo 50, 1: „(Chrystus) poddał się zatem tej konieczności, aby pokazać, że jest 
prawdziwym człowiekiem, poprzez podleganie ludzkim uwarunkowaniom”: OSPC 1, 344; Piotr Chryzo-
log, Sermo 50, 3: „Sprawiedliwie Chrystus docenia wiarę tych, którzy go nieśli, a ignoruje brak wrażliwo-
ści chorego. Czyni tak, aby uzdrowić, z pomocą wiary innych, najpierw duszę, a dopiero potem ciało para-
lityka”: OSPC 1, 346; por. Mt 9, 1-3.

198 Piotr Chryzolog, Sermo 96, 4-6: OSPC 2, 242-246; por. Mt 13, 24-38; Piotr Chryzolog, Sermo 98, 1: 
OSPC 2, 254; por. Łk 13, 18; 1 Kor 12, 8.

199 Piotr Chryzolog, Sermo 156, 3: „Oto dlaczego narodził się Chrystus: aby wynieść do niebiańskiej na-
tury tych, którzy cierpieli, należąc do rodu ziemskiego”: OSPC 3, 198.

200 Piotr Chryzolog, Sermo 168, 6: „Chrystus – dobry pasterz, pasterz miłosierny, który w jednej owcy, to 
jest w Adamie, ukształtował całe stado rodzaju ludzkiego”: OSPC 3, 268; por. Rdz 2, 15; Łk 15, 6.

201 Piotr Chryzolog, Sermo 11, 3: OSPC 1, 114 (Chryzolog podkreślał tutaj szczególną cierpliwość Chry-
stusa wobec diabła podczas zstąpienia do Otchłani, kiedy pozwolił demonowi na działanie wobec Niego i tym 
samym spowodował, że diabeł sam wpadł w pułapkę, którą na Niego zastawił); por. Mt 4, 1.

202 Piotr Chryzolog, Sermo 158, 8: „Przyszły chrześcijanin, kiedy słyszy biskupa mówiącego: Czy wyrzekasz 
się diabła? odpowiada: Wyrzekam się. Herod mówi, że Magowie powinni mu zakomunikować o sprawie, po-
nieważ wiedział, że stoi na miejscu diabła, wiedział, że odgrywał rolę Szatana”: OSPC 3, 214; por. Mt 2, 8.

203 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 4: „Pan, który w swej wspaniałomyślności przekazał ci dar ży-
cia, przyznał ci także odkupienie, poświęcając siebie samego”: SCh 176, 188.

204 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 21: „Gdzie są ludzie mówiący, że Chrystus nie wie, co czynić 
z darami, jakie mu ofi arujemy, kiedy On sam oznajmia, że cierpi głód, pragnienie, zimno? Odpowiadają mi: 
Nie jest potrzebującym ten, kto oskarża innych o zło tego rodzaju? Powiem zatem więcej – Chrystus nie tyl-
ko jest ubogi i potrzebujący jak inni, ale zwraca się do tych wszystkich pozostających w najbardziej drastycz-
nych warunkach”: SCh 176, 324; por. Mt 25, 34-42; Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 22: „Jezus dzieli 
ich udręki. Jest głodny z głodującym, spragniony ze spragnionym, […] jeśli ubogi cierpi za siebie i w sobie 
samym, to Chrystus cierpi za wszystkich: jest żebrakiem w całym tego słowa znaczeniu, pomiędzy tłumem 
potrzebujących tego świata”: SCh 176, 324.

205 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 25-44: SCh 220, 124-142; opis działania Boga Stworzy-
ciela władającego światem stworzonym i będącego jego sędzią (De Gubernatione Dei 1, 25-27); widzącego 
i karzącego ludzkie zbrodnie – przykłady z Rdz 2-4 (De Gubernatione Dei 1, 28-29); pozwalającego czło-
wiekowi na wolność działania (De Gubernatione Dei 1, 30-34); Boga, który za dobre czyny nagradza czło-
wieka, a złe karze (De Gubernatione Dei 1, 34); zsyłającego próby – przeciwności, aby w nich wytrwał (De 
Gubernatione Dei 1, 35-43); Boga, który zstąpił na ziemię pod postacią człowieka, aby wychować ludzi (De 
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4.3.2. Eschatologia
Tematyka ta była obecna przede wszystkim w kazaniach Piotra Chryzologa, poświę-

conych zagadnieniom chrystologicznym206. Uważał on, że po śmierci człowieka następu-
je stopniowe oddzielanie się duszy od ciała, które ulega rozpadowi, a sama dusza scho-
dzi do Otchłani – Tartaru w oczekiwaniu na zmartwychwstanie i Sąd207.

Chryzolog podzielał wyznawaną wcześniej opinię, według której oddzielenie duszy od 
ciała może trwać od trzech do trzydziestu lub czterdziestu dni po śmierci. W wypadku oma-
wianego przez kaznodzieję wskrzeszenia Łazarza (Sermo 63) takie oddzielenie nastąpiło już 
po trzech dniach od śmierci208. Aby już za ziemskiego życia wierzący dostrzegł Boga i to, że 
ostatecznie wszystko zmierza ku Bogu, potrzebuje kontaktu z ‘drzewem inteligencji’ – ewan-
gelicznym drzewem wyrosłym z ziarnka gorczycy (Mt 13, 31). Chryzologowi chodziło tu 
o napełnianie się mądrością Ewangelii, co już w doczesności było udziałem tych wierzących, 

Gubernatione Dei 1, 43-44). Więcej na temat koncepcji Boga u Salwiana z Marsylii zob. L. J. Van Der Lof, 
Die Gotteskonzeption und das Individuum bei Salvian, StPatr 13 = TU 116 (1975), 322-329.

206 Piotr Chryzolog, Sermo 63, 3: „Śmierć, kiedy ją spowodowałeś, była okazją do płaczu, teraz stała się 
okazją do ukazania mocy Bożej, ponieważ wtedy była zadana jako kara dla grzesznika, teraz została obie-
cana jako chwała dla tego, kto uczynił zmartwychwstanie”: OSPC 2, 14; por. J 11, 20-25; Piotr Chryzolog, 
Sermo 64, 4: OSPC 2, 22.

207 Piotr Chryzolog, Sermi 63, 1: „Pan wskrzesił także córkę przełożonego synagogi, Jaira, kiedy jej cia-
ło było jeszcze ciepłe, ale kiedy śmierć była w połowie drogi, kiedy ciało było jeszcze obecne, kiedy czło-
wiek pozostawał jeszcze między ludźmi, kiedy jeszcze duch był przy nim, kiedy jeszcze dusza ignorowała 
zamknięcia Tartaru, aby rzec krótko: zwrócił jej życie ze śmierci w taki sposób, że przezwyciężył moc pie-
kieł”: OSPC 2, 10; por. Piotr Chryzolog, Sermo 65, 9: OSPC 2, 30.

208 Więcej na temat eschatologii Ojców zob. F. Cumont, Lux perpetua, Paris 1949; „Augustinianum” XVIII 
(1978) fasc. 1 (cały numer jest zbiorem artykułów poświęconych studiom nad eschatologią patrystyczną); 
Ch. E. Hill, Patterns of Future Hope in Early Christianity, Oxford 1992; B. E. Daley, The Hope of the Early 
Church. A Handbook of Patristic Eschatology, (Cambridge 19911) Peabody (Mass.) 2003.

1514. Postrzeganie Kościoła w V wieku

którzy żyli w świętości209. Owoc ‘drzewa inteligencji’ prowadził ostatecznie do ‘krzyża kos-
micznego’210, czyli do przemiany całego świata i poddania go działaniu Chrystusa211.

Pomimo biblijnej prawdy o Sądzie Ostatecznym ferującym wyroki i o oddzieleniu 
dobrych od złych (J 5, 28-29; Mt 25, 31-46), Chryzolog podzielał opinię tzw. autorów 
miłosiernych, to znaczy, że dzięki łasce Chrystusa Kościół ma możliwość wyratowania 
potępionych od piekła (apud inferos)212. Dla Chryzologa niebo jako ostateczny kres ludz-

209 Piotr Chryzolog, Sermo 98, 3: „Królestwo niebieskie jest podobne do ziarnka gorczycy. To jest cała 
nadzieja wierzących, to jest największe oczekiwanie wierzących. To jest szczęście dziewic, nabyte przez dłu-
gotrwałe próby czystości. To jest chwała męczenników, uzyskana przez całkowite wylanie krwi. […] Dopó-
ki rozsiewamy to ziarno gorczycy w naszym wnętrzu, aby wzrastało dla nas w wielkie drzewo inteligencji, 
niech się wzniesie ku niebu w całej potędze inteligencji i niech się rozprzestrzeni wewnątrz konarów mą-
drości”: OSPC 2, 254; por. Mt 13, 31.

210 Idea ‘krzyża kosmicznego’, czyli Chrystusa odkupiającego w swej pasji cały kosmos, była w V wie-
ku wyraźnym teologumenem. Platon mówiąc o duszy świata i o kosmicznym X utworzonym z przecięcia się 
ekliptyki związanej ze sferą planet oraz równika związanego ze sfera gwiazd stałych, opisał tym samym ideę 
krzyża wyznaczającego granicę pomiędzy światem planetarnym a niebem gwiazd (Platon, Timajos 36 B-C: 
„Cały ten układ rozciął wzdłuż przez środek i środek jednej taśmy spoił ze środkiem drugiej na kształt litery 
chi [‘Χ’ – przypomnienie D. K.], zgiął je w koło, spoił końce każdej i spoił obie ze sobą po przeciwnej stronie 
ich skrzyżowania i nadał im ruch obrotowy jednostajny”: tłum. polskie Wł. Witwicki, Biblioteka Meandra 15, 
Warszawa 1951, 33-34). Idea platońskiego X z Timajosa 36 B-C od czasów św. Justyna Męczennika (Apolo-
gia I, 60, 1: SCh 507, Ch. Munier (ed.), Paris 2006, 284 (tłum. polskie: „Gdy Platon zastanawiał się w Timajo-
sie nad naturą Syna Bożego i mówił: rozpostarł Go w kształcie X w całym wszechświecie, to nauczając w ten 
sposób, przejął to od Mojżesza”: tłum. polskie w BOK 24, tłum. L. Misiarczyk, Kraków 2004, 250) była odno-
szona do krzyża Chrystusa. O krzyżu kosmicznym mówił też św. Ireneusz z Lyonu, Epideixis I, 34: SCh 406, 
130-132 (tłum. polskie: Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki apostolskiej I, 34: „Gdyż przez Słowo Bóg wszystkim 
zawiaduje, tak też ukrzyżowany został w tych (czterech kierunkach), Syn Boży, już wcześniej według planu 
krzyża oznaczony we wszechświecie. Wypadało bowiem, żeby stając się widzialny doprowadził do ujawnie-
nia swe oznaczenie na planie krzyża we wszechświecie, aby swoje działanie w zakresie niewidzialnym ukazał 
także w sposób widzialny”: ŹMT 7, tłum. W. Myszor, Kraków 1997, 53); O teologii rekapitulacji wszystkich 
elementów kosmicznych i biblijnych w krzyżu Chrystusa zobacz tekst: Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses 
V, 18, 3: FCh 8/5, A. Rousseau, B. Hemmerdinger, L. Doutreleau, C. Mercier (ed.), N. Brox (red.), Freiburg 
im Breisgau-Bochum 2001, 150. 152. Z czasem podjął ideę krzyża kosmicznego św. Cyryl Jerozolimski, Ca-
techesis 13, 28: PG 33, 805 B; św. Grzegorz z Nyssy, Oratio de resurrectione: PG 46, 621-625; Tenże, Ora-
tio catechetica 32: SCh 453, E. Mühlenberg (ed.), R. Winling (red.), Paris 2000, 286-292; oraz wielu innych. 
Więcej na ten temat ideowej paraleli ‘dusza świata’ – ‘krzyż kosmiczny’ zob. H. Rahner, Miti greci nella inter-
pretazione cristiana, tłum. włoskie L. Tosti, Bologna 19902, 67-76; J. Moreau, L’âme du monde de Platon aux 
stoďcien, Hildensheim-New York 1981; J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, tłum. polskie: S. Basista, 
Kraków 2002, 303-315. O idei krzyża kosmicznego u św. Ireneusza, zdaniem niektórych autorów niezależnej 
od platońskiej wizji z Timajosa zobacz natomiast: A. Houssiau, La chrystologie de Saint Irénée, Louvain 1955, 
106-109; A. Orbe, Los primeros herejes ante la persecución, Roma 1958, 212-232; A. Rosseau, La doctrine de 
S. Irénée sur la préexistence du Fils de Dieu dans «Démonstration» 43, „Muséon” 89 (1971), 5-42.

211 Piotr Chryzolog, Sermo 98, 5: „Królestwo niebieskie jest podobne do ziarnka gorczycy. Powracamy do 
ziarnka gorczycy. W ten sposób najwyższe wyrażenie królestwa pozostaje i jest umieszczone w królestwie nie-
ba: królestwem jest Chrystus, który jak ziarnko gorczycy zasiane w ogrodzie ciała dziewiczego, w całym świe-
cie urosło do drzewa krzyża, a kiedy było kruszone w męce, jego owoc wydał tak silny zapach, że poprzez kon-
takt z sobą doprawiło i uczyniło smacznym wszystko to, co ma w sobie życie”: OSPC 2, 256; por. Mt 13, 31.

212 Piotr Chryzolog, Sermo 123, 8: „I Abraham dodał te słowa: nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie 
może, ani stamtąd do nas się przedostać. Przygniata do ziemi, bracia, naprawdę przygniata do ziemi słucha-
nie tych słów, które pokazują, jak po śmierci ci, którzy zostali skazani za jednym razem na uwięzienie w piekle 
(et semel apud inferos poenali custodiae deputatos), nie mogą być przeniesieni do pokoju świętych, chyba że 
po odkupieniu przez łaskę Chrystusa zostali wyzwoleni z tego stanu desperacji ze względu na wstawiennictwo 
świętego Kościoła. Tak więc Kościół wybłaga i łaska zostanie przyznana temu, komu zagraża wyrok”: OSPC 
2, 418; por. Łk 16, 26. Piotr Chryzolog, jak zauważa R. Benericetti, OSPC 2, p. 5, 418 przyjmuje tezę teolo-
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kości jest piękne213 i stanowi miejsce ‘przebóstwienia człowieka’ – podniesienia go do 
życia Bożego214. Paradoksalnie poganie i niewierzący, jako ludzie nieznający słowa Bo-
żego, właśnie z powodu piękna nieba, Bożej obietnicy przemiany i wywyższenia natury 
człowieka – odrzucają czy też ignorują zarówno możliwość istnienia nieba, jak i szczęś-
liwej wieczności przemienionego człowieka215.

Wątki eschatologiczne obecne w pismach Salwiana z Marsylii były dużo uboższe 
pod względem treści teologicznych i pozostawały na poziomie ogólnej prawdy kateche-
tycznej nauczanej w V wieku. Wierzący, który szedł wiernie drogą Bożej woli, dojdzie 
ostatecznie do nieba dzięki łasce Boga. Samo niebo było przedstawiane wierzącym jako 
odnowiona i piękna rzeczywistość zbawionych oraz jako wspólnota życia z Bogiem i w 
zgodzie z innymi odkupionymi216. Potępienie człowieka dokonuje się już na ziemi, gdyż 
wynika z postępowania za życia i niejako ‘nawleka się’ na złe uczynki, przede wszyst-
kim na nieuczciwe zdobywanie bogactw217.

giczną reprezentowaną przez małą grupę starożytnych autorów chrześcijańskich, zwanych w historii eschato-
logii katolickiej ‘miłosiernymi’, którzy dopuszczali możliwość tylko okresowego, a nie defi nitywnego potępie-
nia złego człowieka przez Boga i skazania go na karę piekła. Według Chryzologa istniałaby zatem możliwość 
traktowania piekła jako jakiegoś ‘okresowego więzienia’ poza czasem, z którego mogłaby wydostać potępio-
nego łaska Chrystusa dzięki wstawienniczej modlitwie świętego Kościoła. Więcej na ten temat zob. J. Ntedi-
ca, L’évocation de l’au-delà dans la prière pour les morts. Etude de patristique et de liturgie latines (IVe-VIIIe 
siècle), Louvain-Paris 1971, 103-105; B. Daley, Patristische Eschatologie. 8. Petrus Chrysologus, [w:] HDG 
IV/fasc. 7a, Freiburg-Basel-Wien 1986, 211-213; H. Vorgrimler, Geschichte der Hölle, Zürich 1993, 130.

213 Piotr Chryzolog, Sermo 101, 8: „Jasność nieba uspokoiła twoje zmysły, słońce swoim splendorem ośle-
piło twe oczy. Rzeczywiście, zwiedziony pięknością nieba, negujesz jego Stwórcę”: OSPC 2, 280. Św. Piotr 
Chryzolog polemizuje w całym Sermo 101 z pogańską koncepcją negacji śmierci i niezdolnością kultury po-
gańskiej do przyjęcia koncepcji osobistego życia wiecznego po indywidualnej śmieci człowieka. Więcej na 
ten temat zob. S. D’Elia, Alcuni aspetti fondamentali dell’escatologia greco-romana, [w:] S. D’Felici (red.), 
Morte e immortalità nella catechesi dei padri del III-IV secolo, Roma 1985, 13-28.

214 Piotr Chryzolog, Sermo 168, 7: „Bracia, On szukał nas na ziemi, my szukajmy Go w niebie. On przy-
niósł nam chwałę swej boskości, my nieśmy ją w naszym ciele przez doskonałą świętość”: OSPC 3, 270; 
por. 1 Kor 6, 20; o idei wywyższenia człowieka ponad aniołów i podniesieniu go do chwały Boga w teolo-
gii pierwszych wieków chrześcijaństwa zob. A. Eckmann, Przebóstwienie człowieka w pismach wczesno-
chrześcijańskich, Lublin 2003.

215 Piotr Chryzolog, Sermo 101, 8: OSPC 2, 280-282.
216 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 48: „niebo i świat były całkiem nowe, każda rzecz miała piękne ob-

licze […] obfi tość nieśmiertelnych rozkoszy, wspólnotę życia z Bogiem”: SCh 176, 220; por. Dz 21, 18-21.
217 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 40: „Apostoł poświadcza, że potępienie nawleka się niejako na 

skarby zdobyte w sposób nieuczciwy, zatem mocno pragnijmy zdobyć obfi tość, ale nie potępienia, lecz praw-
dziwego życia”: SCh 176, 166. 168; por. Rz 7, 7; Wyj 20, 17.
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4.3.3. Kobieta 
Według Chryzologa kobietę łączy wyjątkową więź z Bogiem218, co jest stale podkre-

ślane poprzez jej centralną pozycję w samej historii zbawienia człowieka w Chrystusie219. 
Św. Piotr Chryzolog ukazywał z jednej strony grzeszny upadek kobiety220, a z drugiej jej 
powstanie z grzechu do nowego życia w Chrystusie. Biskup Rawenny w wielu tekstach 
szczególnie podkreślał ewangeliczny fakt, że chronologicznie kobiety były pierwszymi 
świadkami zmartwychwstania Pana221.

Święty Piotr Chryzolog Dziewicę Maryję postrzegał jako kobietę wiary w pełnym tego 
słowa znaczeniu222. Maryja Panna uwierzyła Stworzycielowi223, z Ducha Świętego poczę-
ła Bożego Syna224, jako dziewica porodziła225 i dziewicą pozostała226. Zatem jej więź ze 

218 Piotr Chryzolog, Sermo 99, 5: „Kobieta otrzymała od Boga zaczyn wiary, podczas gdy od diabła dosta-
ła zaczyn niewiary. Ukryła go w trzech miarach mąki, to jest w trzech okresach w życiu ludzkości: od Adama 
do Noego, od Noego do Mojżesza, od Mojżesza aż do Chrystusa, aby ta kobieta, która w Adamie spowodo-
wała zepsucie całej ludzkości zaczynem śmierci, poprzez zaczyn nieśmiertelności zreintegrowała w Chry-
stusie całą naszą cielesność”: OSPC 2, 264; por. Rz 3, 20; Łk 13, 21. Odnośnie do podstawowych studiów 
poświęconych miejscu kobiety w teologii i społeczności chrześcijańskiej w okresie patrystycznym zob. H. 
Leclerq, Femme, DACL 5, Paris 1922, 1300-1353; K. Thraede, Frau, B. Christlich, RACh 8, Stuttgart 1972, 
227-269; E. Giannarelli, La tipologia femminile nella biografi a e nell’autobiografi a cristiana del IV seco-
lo, „Studi storici”, fasc. 127, Roma 1980; M. G. Mara, Le funzioni della donna nella Chiesa antica, Rivista 
di pastorale liturgica 19, 2 (1981), 5-16; M. G. Mara, Donna, [w:] DPAC I, Casale Monferrato 1983, 1033-
1034; E. Prinzivalli, Modelli ideali e vita vissuta della donna cristiana a Roma fra II e IV secolo, „Helicon” 
31-32 (1991-1992), 351-357; R. d’Quince, Femme. II. La vocation chrétienne de la femme, [w:] A. Rayez et 
alii (red.), DSp 5, Paris 1964, 139-151; E. Dal Covolo, Bibliografi a su: La donna alle origini della Chiesa, 
[w:] E. Dal Covolo (red.), Donna e matrimonio alle origini della Chiesa, BSR-122, Roma 1996, 161-164; 
AA. VV, Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, „Studia Antiquitatis Christianae” 14 (1999), 5-98.

219 Piotr Chryzolog, Sermo 64, 2: „(Chrystus) przetrzymuje kobietę, pozwala jej zwlekać z odpowiedzią, 
przyjmuje jako pierwszą tę, którą jako pierwszą zwiódł kusiciel. Przegania niewiarę kobiety, przywołuje jej 
wiarę, aby ta, która służyła potępieniu, stała się ministrem zbawienia i w końcu aby przez swoją wiarę sta-
ła się matką żyjących ta, która z winy diabła była matką zmarłych”: OSPC 2, 18; por. Ps 119 (118), 105; Mt 
2, 1-12. O doktrynie przybywania Boga do człowieka w czterech etapach historii zbawienia zob. A. Luneau, 
L’histoire du salut chez les Pères de l’Eglise, 412.

220 Piotr Chryzolog, Sermo 44, 3: „Zatem zanim urodzi dziecko, cierpi bóle i płaci karę za winy, wpierw 
nim się cieszy z narodzenia potomstwa”: OSPC 1, 310; por. Rdz 3, 16.

221 Piotr Chryzolog, Sermo 77, 7: „Oto zbawienie ludzi zostało dokonane w ten sam sposób, w jaki wcześ-
niej zostało utracone. Jedna kobieta trwała w niewierze, druga kobieta nabyła ją poprzez wiarę. Biegnie jako 
pierwsza do Tego, który pokonał śmierć ta, która jako pierwsza przybiegła do twórcy śmierci. Jako pierwsza 
biegnie i słucha anioła ta, która jako pierwsza rozmawiała z diabłem”: OSPC 2, 118; Piotr Chryzolog, Ser-
mo 74, 3-5: OSPC 2, 98. 100 (kobiety na czele z Matką Bożą są pierwszymi świadkami zmartwychwstania 
Chrystusa; por. Mt 28, 1-3); Piotr Chryzolog, Sermo 79, 3-4: OSPC 2, 130 por. Łk 24, 13-35 (kobiety jako 
pierwsze oddają cześć Chrystusowi i jako pierwsze spieszą gorliwie do jego grobu); Piotr Chryzolog, Ser-
mo 80, 4: „kobiecie została odpuszczona wina, kiedy przynosi wieść o życiu, wiadomość o zmartwychwsta-
niu, niesie je ta, która przyniosła niegdyś wieść o śmierci i upadku”: OSPC 2, 136.

222 Na temat mariologii obecnej w kazaniach Chryzologa zob. B. Kochaniewicz, La Vergine Maria nei 
sermoni di san Pietro Crisologo, Roma 1998, doktorat obroniony i opublikowany na Marianum w Rzymie, 
szczególnie część poświęconą tajemnicy Matki Bożej w misterium wcielenia, tamże, 65-168.

223 Piotr Chryzolog, Sermo 148, 5: „suoasori credit illa, ista credit auctori”: OSPC 3, 156.
224 Piotr Chryzolog, Sermo 57, 6: OSPC 1, 386 (komentarz katechetyczny biskupa do Symbolu wiary: 

Qui natus est de spiritu sanct et Maria uirgine).
225 Piotr Chryzolog, Sermo 49, 4: „uirginitatis partum”: OSPC 1, 342; por. także Piotr Chryzolog, Sermi: 

60, 7; 87, 1; 103, 6, 140 bis, 1; 140 ter, 1.
226 Piotr Chryzolog, Sermo 62, 8: „quomodo spiritus generat, uirgo concipit, parit, permanent uirgo post 

partum”: OSPC 1, 420. 422; podobnie Piotr Chryzolog, Sermi 62, 8; 75, 3; 117, 1. 3-4; 148, 1.
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Stwórcą stanowi wzór tajemniczego kontaktu człowieka z Bogiem227, a jako Matka Boża 
pomaga wierzącym w Kościele uzyskać pełnię relacji z Bogiem228.

Chryzolog, komentując liturgicznie teksty biblijne, wskazywał także na kobiety grzesz-
ne i niewierzące będące antytezą Maryi Dziewicy. Nie wszystkie kobiety słuchały Boga, 
dlatego kobietę grzeszną trwającą w swym występku, jak na przykład córka Herodiady, 
porównywał do dzikiej bestii229. Śmierć św. Jana Chrzciciela stanowiła dla biskupa Ra-
wenny przestrogę przed kontaktami z kobietami230. Można też napotkać u niego na kla-
syczne dla starożytności teksty o wymowie antyfeministycznej: kobieta to z reguły byt 
słaby, gotowy do płaczu231 i podporządkowany mężczyźnie232. Posługując się podobnymi 
przeciwieństwami, retorycznie traktował z jednej strony o słabości i sile kobiet233, a z dru-
giej podkreślał wspólną dla kobiety i mężczyzny nadzieję pokładaną w Bogu234.

Odnosząc się do roli kobiet w Kościele Chryzolog przyrównywał ich posługę do posługi 
apostołów235. W komentarzu do Łk 13, 10-13 traktuje kobietę uzdrowioną przez Chrystu-
sa z trwającej 18 lat choroby jako znak całego Kościoła236. Jednak najbardziej wymowna 

227 Piotr Chryzolog, Sermo 49, 4: OSPC 1, 342 (Maryja jako zawsze Dziewica, powierzona opiece Jana 
Apostoła); Piotr Chryzolog, 62 bis, 4: „uirgo et spiritus sanctus commercium uirtutis est, caeleste consor-
tium, maiestatis insigne”: OSPC 1, 426 (tłum. polskie: „Pomiędzy Dziewicą a Duchem Świętym jest relacja 
mocy, unia niebiańska, znak majestatu”.); Piotr Chryzolog, 142, 7: „Illo, quo tibi aucta sunt omnia, nil minu-
ta. Uirgo, coepit ex te auctor tuus tua ex te oritur origo, in tuo germine est genitor tuus, in tua carne est deus 
tuus, et ipse lucem mundi per te cepit, qui lucem mundo dedit”: OSPC 3, 110. 112 (tłum polskie: „Z powo-
du jego działania wszystko w tobie wzrosło, nic się nie zmniejszyło. Dziewico, z ciebie miał początek twój 
Stworzyciel, z ciebie miał początek twój Początek, w twoim zawiązku jest twój Rodzic, w twoim ciele jest 
twój Bóg, dzięki tobie ujrzał światło świata Ten, który dał światło światu”).

228 Chryzolog podkreśla szczególnie związek Maryi z dwoma sakramentami udzielanymi przez Koś-
ciół: z chrztem (Piotr Chryzolog, Sermo 146, 7-8: OSPC 3, 142. 144) i z Eucharystią (Piotr Chryzolog, Ser-
mo 67, 7: OSPC 2, 43).

229 Piotr Chryzolog, Sermo 127, 9: „Wchodzi jakaś bestia, a nie dziewczyna, wbiega jakieś dzikie zwie-
rzę, a nie kobieta”: OSPC 3, 30; por. Mt 14, 8.

230 Piotr Chryzolog, Sermo 174, 9: „Z tego powodu Jan, będąc największym spośród ludzi narodzonych 
z kobiety, nie tylko napomniał cudzołożnice, ale także ze względu na miłość do dziewictwa wytknął dozwo-
lone kontakty z kobietami”: OSPC 3, 304; por. J 6, 35-51; Mt 11, 11.

231 Piotr Chryzolog, Sermo 79, 2: „Bracia, kobieta jest przyczyną zła, początkiem grzechu, drogą śmier-
ci, powodem grobu, drzwiami piekła, koniecznością lamentu bez końca. Z tego powodu rodzą się łzy, one 
są niewolnicami udręk, są przypisane do jęczenia, i tak są silne w lamentach, jak są postrzegane słabymi 
w sile; jak są nieprzygotowane do trudów, tak są gotowe do płaczu. Z tego powodu przez łzy zwyciężają ar-
mie, poprzez płacze powodują chwianie się królestw, poprzez lament osłabiają całą siłę mężczyzn”: OSPC 
2, 128; O kobiecie jako stworzeniu słabym i gotowym do płaczu, jako o pewnym toposie biblijnym, wczes-
nochrześcijańskim i pogańskim zob. P. von Moos, Consolatio. Studien zur mittelalterlichen Trostliteratur 
über den Tod und zum Problem der christlichen Trauer, [w:] Münstersche Mittelalter-Schriften, hrsg. von 
H. Belting, München 1972, 53, 234. 

232 Piotr Chryzolog, Sermo 80, 1: „Ponieważ w Chrystusie był już mężczyzna, kiedy anioł poszedł do ko-
biet, dlatego, o ile Bóg jest wyższy od anioła, tak mężczyzna wyprzedza kobietę w godności”: OSPC 2, 134. 
Podporządkowanie kobiety mężczyźnie i jej niższy status w procedencji ludzkości jest kolejnym toposem li-
teratury tak pogańskiej, jak i wczesnochrześcijańskiej. Więcej na ten temat zobacz opracowania: E. Canta-
rella, Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, Milano 1996; U. Mattioli, Donne del Vangelo: 
linee di esegesi, [w:] U. Mattioli (red.), La donna nel pensiero cristiano antico, Genova 1992, 51-78; Tenże, 
Sintesi e problemi, [w:] U. Mattioli (red.), La donna nel pensiero cristiano antico, Genova 1992, 365-379.

233 Piotr Chryzolog, Sermo 79, 2-3: OSPC 2, 128. 130; por. Łk 24, 1-3. 11-35; Rz 3.
234 Piotr Chryzolog, Sermo 80, 1: OSPC 2, 134; por. Mt 28, 5-6; Mt 26, 69-75 i paral.
235 Piotr Chryzolog, Sermo 79, 1-5: OSPC 2, 128-132; por. Łk 24, 1-35; Rz 3; Syr 25, 24. 
236 Piotr Chryzolog, Sermo 105, 5-9: OSPC 2, 306. 308; por. Łk 13, 10-15.
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symbolika biblijna dotycząca kobiety ujawniła się według niego poprzez związek kobiet 
ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Jako świadkowie zmartwychwstania kobie-
ty są zawsze znakiem samego Kościoła237, kiedy obwieszczają zmartwychwstanie Pana 
apostołom238 oraz zapowiedzią wyzwolenia ludzkości ze śmierci, kiedy głoszą prawdę 
o zmartwychwstaniu człowieka mężczyznom239.

Natomiast u Salwiana brak odrębnej refl eksji teologicznej dotyczącej kobiet. W tym 
zakresie pisarz z Marsylii nie wychodzi poza kulturowe ogólniki swego czasu, przedsta-
wiając kobietę jako istotę słabą240, wymagającą opieki ubogą wdowę241 lub kobietę ascet-
kę, która powinna rozwijać się przede wszystkim pod względem duchowym242.

4.4. Podsumowanie
Obaj autorzy dostrzegali dosyć powszechne wady u wiernych V wieku, takie jak nie-

wierność Bogu i życie w grzechu. Ten stan rzeczy skutkował rozmaitymi cierpieniami 
dotykającymi chrześcijan jako wynik gniewu Bożego. Piotr Chryzolog i Salwian starali 
się w swoich pismach napominać ich i nakłaniać tym samym do powrotu do życia według 
Bożych zasad. To duszpasterskie oddziaływanie w łonie Kościoła katolickiego wycho-
dziło od ukazania takiego obrazu Kościoła, który mobilizowałby katolików do lepszego 
życia. Wspólnym wzorem był w tym względzie Kościół czasów apostolskich.

Kościół. Eklezjologia w ujęciu Chryzologa jest zdecydowanie obszerniej zarysowa-
na niż u Salwiana. Chryzolog, mówiąc o powszechności Kościoła, podkreślał uniwersal-
ność wiary prowadzącej do zbawienia człowieka w Bogu. Natomiast Salwian nie wypo-
wiadał się szeroko na temat istoty Kościoła katolickiego, za to jako moralista poruszał 
zagadnienia jakości życia katolickiego. Tylko nauczanie biskupa Rawenny zawiera takie 
treści, jak: upatrywanie roli Kościoła jako zgromadzenia Bożego ludzi wierzących w na-
uczaniu wiernych i przywodzeniu ich do cnotliwego życia; ujęcie eklezjologii euchary-
stycznej w aspekcie uobecniania się i udzielania Chrystusa eucharystycznego we wspól-
nocie Kościoła katolickiego; rozumienie Kościoła jako struktury hierarchicznej, której 
fundament stanowią biskupi nauczający wiary chrześcijańskiej.

Moralizatorskie i ogólnokatechetyczne ujęcie Salwiana sprowadzało się natomiast do na-
stępującej tezy: Kościół stanowi wspólnotę, która w doczesności kształtuje się na wzór Chry-
stusa; dlatego jego członkowie powinni dążyć do idealnej wspólnoty dóbr materialnych.

237 Piotr Chryzolog, Sermo 75, 3: „Ponieważ do grobu Pana nie przynoszą znaku kobiety, ale zapowiedź 
Kościoła”: OSPC 2, 104.

238 Piotr Chryzolog, Sermo 76, 3; OSPC 2, 112. 114.
239 Piotr Chryzolog, Sermo 77, 11: „Wróć do mężczyzny, kobieto już uzdrowiona i tchnij wiarę po tym, 

jak tchnęłaś niewiarę, zdaj sprawę z próby zmartwychwstania człowiekowi, któremu poprzednio dawałaś 
rady dotyczące pokus i upadku”: OSPC 2, 120; por. Mt 28, 7.

240 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 38: „kobietki słabe ze względu na swą płeć”: SCh 176, 214; Sal-
wian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 42: „stał się wyobrażeniem dziwoląga, dobrym dla dzieci i ko-
biet”: SCh 220, 460.

241 Salwian z Marsylii, Epistula 1, 5: „sprawiedliwa, która, naprawdę można to śmiało rzec, jest praw-
dziwą wdową”: SCh 176, 78; por. 1 Tm 5, 3; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 30: „które zosta-
ły zniszczone dzięki jednej wdowie”: SCh 220, 452; por. Jud. 13, 11.

242 Salwian z Marsylii, Epistula 5, 1-5: SCh 176, 108-110 (list do siostry Cattury, nieznanej historycznie 
osoby, który, chwaląc cnotę kobiety chrześcijańskiej, stanowi bardziej duchową pochwałę ascezy i wyższo-
ści ducha nad ciałem; por. Rz 8, 26; Gal 5, 17).
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Małżeństwo. O małżeństwie nauczał przede wszystkim św. Piotr Chryzolog, dla które-
go było ono instytucją Bożą i naturalną, mającą dążyć do pełnego zjednoczenia małżonków 
i urzeczywistnienia takich podstawowych cnót, jak sprawiedliwość, świętość oraz jedność. 
Cel ziemskiego małżeństwa jako Bożej instytucji wyrażał się jego zdaniem we wzajemnym 
dawaniu dobra oraz w prokreacji, zaś stan dziewictwa stanowił eschatologiczną zapowiedź 
przyszłej wieczności człowieka w Bogu. Salwian natomiast instytucję małżeństwa trakto-
wał marginalnie i proponował jego spirytualizację w duchu ascezy typowej dla V wieku.

Herezje i heretycy. Dla obu pisarzy arianizm stanowił herezję niszczącą jedność Kościo-
ła. Piotr Chryzolog upatrywał jej genezę w zakorzenieniu wiary w ludzkiej fi lozofi i, a tak-
że w niedoskonałości ludzkiego rozumowania, głupocie, pysze i grzeszności. Promował 
postawę świadomego chrześcijanina, który jest miłosierny, mając na uwadze ludzkie błę-
dy. Natomiast według Salwiana powodem zaistnienia herezji ariańskiej były błędne prze-
kłady Biblii, niedostatki wykształcenia wiernych w zakresie kultury rzymskiej i cywilnej 
oraz nieświadome przyjmowanie zasad wiary obarczonych błędem za prawdziwe. Sądził 
on, podobnie jak Chryzolog, że chrześcijanin narażony na kontakt z różnymi wyznaniami 
winien przede wszystkim rozwijać ten rodzaj religijności, z którym się utożsamia.

Cele pracy pasterskiej Kościoła. Określił je tylko Piotr Chryzolog, wskazując na rolę bi-
skupa jako pasterza Kościoła i nauczyciela Ewangelii, powoływanego wyłącznie przez Chry-
stusa na drodze sukcesji apostolskiej. Biskup miał być czujnym i godnym administratorem 
domu Bożego, gromadzącym wiernych, troszczącym się o ich wiarę i zgodę między nimi, 
a przede wszystkim o ich zbawienie w Chrystusie. Chryzolog wspominał też o kapłaństwie 
powszechnym całego ludu Bożego, od którego wymagał, aby odznaczał się cnotami i aby 
upatrywał swoje bogactwo w ludziach biednych, pokładających swe nadzieje w Bogu.

Charakterystyczne aspekty nauczania kościelnego w V wieku. Przedmiotowe na-
uczanie stanowiło domenę głównie św. Piotra Chryzologa jako biskupa. Zostało przedsta-
wione w jego Sermones i stanowi ostatecznie spójną wykładnię eklezjologii katolickiej V 
wieku. Dotyczy ono zagadnień poświęconych Bogu, problematyki eschatologicznej oraz 
roli kobiet w Kościele. Zadanie biskupa w Kościele określa się tu, podobnie jak wcześ-
niej w przypadku apostołów, jako skłanianie wiernych do świadomego wyboru Chrystu-
sa i dążenia do ostatecznego spotkania z Bogiem w niebie. Eklezjologia V wieku w wy-
daniu Chryzologa ma charakter zdecydowanie pasterski, jest ortodoksyjna w doktrynie 
i obejmuje także tematykę teologiczną.

W porównaniu z rozbudowaną eklezjologią biskupa Rawenny nauczanie eklezjolo-
giczne Salwiana z Marsylii, posiadającego święcenia niższego stopnia, nieupoważniające 
do nauczania w imieniu Kościoła, jest dużo uboższe i bardziej fragmentaryczne. Posiada 
ono prawie wyłącznie wymiar katechetyczny, choć nie jest pozbawione pewnych akcen-
tów osobistych. Charakteryzuje się ascetycznym podejściem do zagadnień kościelnych 
i związaną z tym radykalizacją poglądów. Zdecydowanie akcentuje się w niej wspólno-
towość Kościoła odnośnie do ideału apostolskości oraz obowiązków duchowieństwa.

5. Grzechy i cnoty chrześcijan V wieku
W antropologii teologicznej św. Piotra Chryzologa człowiek jest opisywany przez pryzmat 

wielkości i małości. Wielkość człowieka realizuje się poprzez Boskie stworzenie człowieka, 
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jego ostateczne powołanie do życia z Bogiem, oraz dochodzenie do Boga nie tyle przez na-
turę, lecz przez zasługi cnót. Małość człowieka jest postrzegana przez ludzką słabość, ule-
ganie iluzjom oraz grzechowi. Bóg wyzwala człowieka ze stanu małości, Bóg zawsze daje 
przebaczenie proszącemu o nie grzesznikowi, lecz przyczyną tego nie jest pokuta grzeszni-
ka, ale wyłącznie tajemnicza łaska Boga. W antropologii teologicznej Salwiana podstawą 
godności człowieka jest jego stworzenie przez Boga, który ciągle opiekuje się człowiekiem, 
powołuje go do zbawienia, wzywa go do siebie poprzez umiłowanie cnót i odrzucenie grze-
chów. Człowiek w doczesności prezentuje się przede wszystkim jako byt słaby i grzeszny, 
dlatego Salwian podkreśla ludzkie działania w dziele doskonalenia wewnętrznego.

5.1. Grzech
Biskup Rawenny Piotr Chryzolog nauczał, że w życiu ziemskim każdy człowiek jest 

grzesznikiem, nie może uciec przed Bogiem, sam nie jest w stanie uwolnić się od zła włas-
nych grzechów, od słabości własnego ciała oraz od pokus szatana. Bóg zawsze przebacza 
proszącemu o to grzesznikowi, lecz przyczyną Bożego przebaczenia i ostatecznego zbawie-
nia człowieka nie jest pokuta grzesznika, ale wyłącznie tajemnicza łaska Boga. Sam grzech 
jest przypadłością ludzkiego życia i jako taki nie decyduje o istocie człowieka, gdyż ten 
jest stworzony dla nieśmiertelności, a śmiertelność jako kara stała się skutkiem katastrofy 
grzechu pierwszego człowieka i odarła naturę ludzką z nieśmiertelności. Zło grzechu nie 
zostało stworzone przez Boga razem z naturą ludzką, lecz było wynikiem wypadku w hi-
storii świata spowodowanego przez szatana, dlatego zło grzechu indywidualnego pocho-
dzi zawsze od diabła. Niezależnie od działania diabła i słabości ludzkiej natury po grzechu 
pierworodnym, każdy grzech indywidualny wynika z myśli człowieka, jest zawsze wystą-
pieniem człowieka przeciwko Bogu i Jego przykazaniom, oddala człowieka od Boga. Dla 
Salwiana z Marsylii każdy grzech jest obrazą Boga i stanowi zawsze jakąś negację Boga. 
Notoryczny grzesznik stale pomniejsza rozmiary swego przestępstwa i zawsze je uspra-
wiedliwia. W doczesności wielu ludzi zdaje się niestety zapominać o wiecznym Bogu, któ-
ry jako transcendentny Obserwator i Sędzia jest stale obecny i sądzi ludzkie czyny.

5.1.1. Doczesna słabość człowieka
Chryzolog postrzegał człowieka zarówno w wymiarze jego wielkości, jak i małości. 

Człowiek rozpatrywany w ziemskim wymiarze jest zatem stworzeniem powołanym do 
życia z Bogiem, które osiąga po grzechu już nie na drodze bezgrzesznej natury, lecz na 
drodze postępu w cnotach. Ludzka małość w doczesności jest spowodowana słabością 
jego grzesznej natury. Jednak dzięki wcieleniu Boga i dokonanemu przezeń odkupieniu 
Bóg chce dawać zawsze – na drodze łaski – przebaczenie proszącemu i pokutującemu 
grzesznikowi. Natomiast Salwian, dostrzegając godność natury ludzkiej jako stworzonej 
i powołanej do bycia z Bogiem, skupiał się w swej refl eksji antropologicznej na wymia-
rze słabości i grzeszności człowieka. U autora z Marsylii przeważa ujęcie ascetycznego 
doskonalenia się wewnętrznego, brak jest natomiast tematyki wychodzenia z grzeszno-
ści w szerszej perspektywie ciągłego działania łaski Boga. 

5.1.1.1. Piotr Chryzolog. Analiza kazań biskupa Rawenny pozwala na rekonstrukcję jego 
wyraźnie zarysowanej antropologii teologicznej, będącej duszpasterskim rozwinięciem ko-
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mentowanych przez niego tez biblijnych. Człowiek jest opisywany przez Chryzologa w dwóch 
wielkich perspektywach: wielkości i małości. Jeśli chodzi o wielkość człowieka, to podkre-
ślany jest przede wszystkim wymiar człowieka jako Bożego stworzenia1, jego ostateczne 
powołanie do życia z Bogiem w chwale Najwyższego2, przekracza zatem nawet niebo i do-
chodzi do samego Boga, jednak już nie przez samą naturę, lecz przez zasługi cnót3. 

Wielkość człowieka polegałaby również na zdolności przyjmowania przez wiarę Bo-
żych darów4. Reszta stworzenia jest przeznaczona dla człowieka5, a człowiek, będąc 
wolnym od innych zależności, ma być jedynie sługą Bożym6. Na ziemi człowiek jest 
z woli Boga jako administrator świata7, który ma doskonalić rzeczywistość natury8, 
a sam jako wędrowiec ma zmierzać z ziemi do nieba9. 

Chryzolog podkreślał jednak przede wszystkim perspektywę ludzkiej małości. W doczes-
ności człowiek jawi się jako byt sam w sobie słaby, zwodzony iluzjami10; niewolnik grzechu11, 
który zawsze jest ułomny12 i grzeszy ze względu na własną ułomność13. Każdy człowiek jest 

1 Piotr Chryzolog, Sermo 33, 3: OSPC 1, 244. 246; Sermo 69, 6: „Prudens aestimet quid possit natura 
diuina, si tantum potest per deum humana conceptio”: OSPC 2, 58 (tłum. polskie: „Jeśli ktoś jest roztrop-
ny, niech oceni co może uczynić natura Boża, jeśli przez Bożą interwencję dokonuje się ludzkie poczęcie”); 
Sermo 70, 3: OSPC 2, 60. 62; Sermo 72, 3: OSPC 2, 74. 76; Sermo 87, 5-6: OSPC 2, 186. 188; Sermo 88, 4: 
OSPC 2, 192. 194; Sermo 91, 7: OSPC 2, 216; 143, 10: OSPC 3, 120.

2 Piotr Chryzolog, Sermo 70, 2: „Carnis tunc naturam transtulit in diuinam, deitatem quando humanam 
detulit ad naturam; tunc hominem sibi in caelestibus praestitit cohaeredem, quando se participem reddidit 
terrenorum”: OSPC 2, 60 (tłum. polskie: „On przeniósł naturę cielesną w naturę Boską, kiedy uniżył Bo-
skość do natury ludzkiej; zatem uczynił człowieka swoim dziedzicem w niebie, kiedy On sam zaczął uczest-
niczyć w wymiarze ziemskim”).

3 Piotr Chryzolog, Sermo 120, 7: „At homo ex terrena uilitate concretus, dum terrenam labem uincit, 
dum sanguinis stimulos frangit, dum carnis exsuperat passiones, transcendit caelum, et ad ipsam deitatis pe-
ruolat sedem, et sic fi t maior caelo: meritis supergraditur, non natura”: OSPC 2, 394 (tłum. polskie: „Nato-
miast człowiek uformowany z nędzy ziemskiej, podczas gdy zwycięża ziemską plamę, kiedy przełamuje od-
czucia krwi, kiedy zwycięża namiętności ciała, wtedy przekracza niebo i leci do samego tronu Boskości i w 
ten sposób staje się większym niż niebo: przewyższa je zasługami, a nie naturą”).

4 Piotr Chryzolog, Sermo 79, 5: OSPC 2, 130. 132.
5 Piotr Chryzolog, Sermo 148, 2: OSPC 3, 152. 154.
6 Piotr Chryzolog, Sermo 161, 2: „Et esset homo liber omnium sola domini seruitute, cui conditione, 

qua factus est, debet, debet origine; quod redemptus est, quod emptus est, debet utique seruitutem, dicen-
te apostolo: Pretio empi estis; nolite ferii serui hominum”: OSPC 3, 226 (tłum. polskie: „Człowiek byłby 
wolny od wszystkich, a służyłby tylko Panu, wobec którego jest dłużnikiem ze względu na uwarunkowanie 
bycia stworzonym; jest dłużnikiem przez swoje pochodzenie. Człowiek jest winien Bogu służbę, ponieważ 
został odkupiony, został kupiony, jak powiada apostoł: Zostaliście kupieni za wielką cenę: nie bądźcie słu-
gami ludzi”); por. 1 Kor 7, 23.

7 Piotr Chryzolog, Sermo 125, 4: OSPC 3, 10; por. Rdz 4, 10; Łk 16, 1; Hbr 4, 13.
8 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 1: OSPC 3, 54.
9 Piotr Chryzolog, Sermo 44, 3-4: OSPC 1, 308. 310.
10 Piotr Chryzolog, Sermo 45, 2: „Ponieważ jestem słaby. Zmiłuj się nade mną, powiada, Panie, ponie-

waż jestem słaby. Czy jest coś słabszego niż człowiek, oszukiwany przez swe zmysły, łudzony przez igno-
rancję, skonsternowany w swoich sądach, miotany przez zewnętrzne wspaniałości, niszczony przez bycie 
młodym, wyczerpany przez starość?”: OSPC 1, 314; por. Ps 6, 3.

11 Piotr Chryzolog, Sermo 6, 2: „Człowiek był niewolnikiem grzechu, więźniem śmierci, sługą demo-
nów, popychadłem idoli, absolutnym dominium wad, pomniejszonym przez zbrodnie”: OSPC 1, 82.

12 Piotr Chryzolog, Sermo 30, 4: „Dopóki jesteśmy w tym śmiertelnym ciele i ułomność w nas dominuje, 
nawet jeśli w naszych dziełach zwyciężamy grzechy, nie możemy jednak pokonać grzesznych myśli i unik-
nąć niesprawiedliwości”: OSPC 1, 228; por. Rz 6, 12.

13 Piotr Chryzolog, Sermo 34, 1: „ułomność naszej natury zmusza nas do grzeszenia, zmieszanie po-
krewne grzechowi powstrzymuje natomiast wyznania go”: OSPC 1, 250; por. Ps 32 (31), 1; Piotr Chryzolog, 
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grzesznikiem14, a grzesznik nie może uciec przed Bogiem15. Człowiek sam nie jest w stanie 
uwolnić się od zła spowodowanego przez własne uczynki16, od słabości własnego ciała17 oraz 
od pokus szatana18. Człowiek żyjąc na ziemi jest nieustannie narażony na pokusę19, która jest 
„oszukańczym pozorem, ukrywającym rzeczy przychylne we wrogich, a wrogie w przychyl-
nych i posługując się oszustwem, doprowadza ludzi przez ich niewiedzę do upadku”20. Biskup 
Rawenny nauczał jednak zdecydowanie, że to nie Pan Bóg jest sprawcą kuszenia21; ale pokusa 
stanowi ‘gorzki’ w skutkach instrument diabła, którego oddziaływanie na człowieka jest dzię-
ki niej ułatwione22. Dlatego człowiek odpowiedzialny chce uzyskać Boże przebaczenie23. Bóg 

Sermo 41, 2: „Oczywiście w ciele wije się pewna ułomność, gotuje się w żyłach, przechodzi przez kości, za-
gnieżdża się w szpiku, włącza się w krew i w ten sposób wybucha delirium wad. Ułomność jest gorączką na-
tury, matką chorób, rodzicielką namiętności. To ułomność nakłada na nas prawo przymusu, a gdzie jest przy-
mus, a nie wola, tam też istnieje fakt więzienia, nie utrzymuje się wolny wybór. To ze względu na ułomność 
człowiek nie idzie tam, gdzie zaprasza go wola, lecz kroczy drogą wiodącą go do przymusu. Posłuchaj, co 
mówi apostoł: Nie czynię tego, co chcę. To ułomność sprawia, że człowiek osiąga to, co nie jest konieczne, 
uznając to jednak za konieczne”: OSPC 1, 290. 292; por. Rz 7, 15; podobnie Piotr Chryzolog, Sermo 45, 1: 
OSPC 1, 314; por. Ps 6, 3; Piotr Chryzolog, Sermo 148 bis, 1: OSPC 3, 158.

14 Piotr Chryzolog, Sermo 30, 4-5: „Kto jest grzesznikiem, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że nim jest? Ten 
właśnie jest bardziej grzesznikiem, i aby powiedzieć to z większą mocą, prawie już zgrzeszył ten, który nie 
czuje się grzesznikiem. I kto jest niesprawiedliwy, jeśli nie ten, co uznaje siebie sprawiedliwym? Przeczy-
tałeś, faryzeuszu: Żaden żyjący przed tobą nie jest sprawiedliwy. […]. 5. […] Bracia, uznajmy się sami za 
grzeszników i ogłośmy to, aby poprzez przebaczenie Chrystusa przestać być grzesznikami”: OSPC 1, 228; 
por. Ps 51 (50), 7; Ps 130 (129), 3; Ps 143 (142), 2; Rz 3, 20; Rz 6, 12; Ga 2, 16.

15 Piotr Chryzolog, Sermo 2, 3: „On widzi, że na całym świecie wykroczenia są zawsze widoczne dla 
Bożych oczu i ani niebo, ani ziemia, ani morza, ani głębiny, ani sama noc nie mogą ukryć grzechów przed 
Bogiem”: OSPC 1, 56; por. Łk 15, 18-19.

16 Piotr Chryzolog, Sermo 12, 3: „To są grzechy, którym żaden śmiertelny nie zdoła się przeciwstawić 
własnymi siłami, dlatego Bóg przybył, aby je zwyciężyć”: OSPC 1, 120.

17 Piotr Chryzolog, Sermo 171, 5: „Ten, kto ma nieprzyjaciela u siebie, kogo wróg wpada w furię właś-
nie w jego osobistych pomieszczeniach, taki uznaje siebie za zwyciężonego i takim się czuje, taki widzi sie-
bie samego i współopłakuje jako więźnia, taki nie może być zwycięzcą sam z siebie, nie może zostać włas-
nym wyzwolicielem, dlatego prosi o pomoc innych, szuka kogoś, aby stał się jego obrońcą”: OSPC 3, 288; 
por. Mk 7, 21.

18 Piotr Chryzolog, Sermo 70, 10: „Wyzwól nas od zła, to jest od diabła, który jest sprawcą i począt-
kiem każdego zła. […] Dlatego nie powiedziano «zły», ale «zło», ponieważ od niego pochodzi wszystko, 
co jest złe. Dlatego też człowiek, którego ciało pokonano kopniakami, nie może się wyzwolić o własnych 
siłach”: OSPC 2, 64.

19 Piotr Chryzolog, Sermo 67, 9: „Nie prowadź nas do pokusy. Bo na tym świecie samo życie jest poku-
są. Pokusą, mówi, jest życie człowieka”: OSPC 2, 44; por. Mt 6, 13; Hi 7, 1; W podobnym tonie Piotr Chry-
zolog wypowiada się w Sermo 68, 9: OSPC 2, 50.

20 Piotr Chryzolog, Sermo 71, 9: „Temptatio est, fratres, species fallens, quae prospera in aduersis, aduer-
sa occultat in prosperis, humanamque ignorantiam dolosos deducit in lapsus”: OSPC 2, 70.

21 Piotr Chryzolog, Sermo 70, 9: „Bóg, jak jest napisane, nie kusi nikogo, ale mówi się, że kusi, kiedy 
opuszcza tych, którzy dobrowolnie poddają się prowadzeniu na sznurku pokus. W ten sposób Adam wpadł 
w pułapki kusiciela, kiedy zaniedbał przykazania swego Stwórcy”: OSPC 2, 62; por. Hi 1, 13; Rdz 3.

22 Piotr Chryzolog, Sermo 72, 9: „Pokusa otwiera drogę diabłu, dla którego stanowi gorzkie narzędzie 
poprzedzające jego działanie (temptatio diaboli praeuia et amara ministra est). Dopóki jednak pozostajemy 
w tym słabym ciele, musimy koniecznie modlić się, abyśmy nie stali się nieprzystępni dla pokus, ale także 
aby nie został przyznany dostęp do nas diabłu”: OSPC 2, 78.

23 Piotr Chryzolog, Sermo 139, 5: „Człowiek uznaje się grzesznikiem, który zgrzeszy znowu, zatem za-
czyna kochać przebaczenie, a nie zemstę. Tu czujesz, że musisz przebaczyć, a nie czujesz, że tobie powinno 
się przebaczyć. Jutro zgrzeszysz także i ty przeciwko temu, co dzisiaj zgrzeszył przeciw tobie, i on będzie 
twoim sędzią, który jako pierwszy był przez ciebie oskarżony, zaś on ofi aruje ci przebaczenie, jeśli ty ofi a-
rowałeś mu swoje, albo odmówi ci przebaczenia, albo jeśli ci je okaże, tym samym bardziej zamknie ci dro-
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pragnie wybaczać pokutującemu, dlatego wcielił się w człowieka i przebywając pośród ludzi, 
ukazał realność Bożego wybaczenia i możliwość wyniesienia człowieka do nieba24.

Bóg zawsze daje przebaczenie proszącemu o nie grzesznikowi, lecz przyczyną tego nie 
jest pokuta grzesznika, ale wyłącznie tajemnicza łaska Boga25. Chryzolog odwołuje się tutaj 
do pojęcia ścisłej relacji – commercium pomiędzy Bogiem a człowiekiem, wynikającej z jed-
ności człowieka i Boga w Chrystusie, mającej ukierunkowanie na zbawienie człowieka26. 

Swe nauczanie o nieustannym przebaczaniu przez Boga ludzkich grzechów Chryzolog 
akcentuje dodatkowo przez stosowanie alegoryzującej symboliki wybranych liczb. Numer 
siedem stanowi wyobrażenie Ducha Świętego, a także oświecenie Kościoła, siedem dni 
stworzenia oraz siedem dekad zbawienia świata. Symbol siedemdziesiąt siedem jest w tym 
kontekście wyrazem ciągłego przebaczania Boga siedemdziesięciu siedmiu pokoleniom lu-
dzi – czyli wszystkim ludziom. Liczba czterdzieści wyraża, zdaniem Chryzologa, zniesienie 
zła w ludzkości podczas wniebowstąpienia Chrystusa – 40 dni po zmartwychwstaniu. Licz-
ba pięćdziesiąt oznacza natomiast wolność ludzkości odzyskaną w Duchu Świętym27.

Bóg szuka przede wszystkim człowieka, a nie jego grzechu28. Jako Bóg Chrystus przyj-
muje grzeszników, a nie ich grzechy, choć z drugiej strony nie dozwala, aby pozostawali 
nadal grzesznikami ci, których przyjmuje29. Chrystus udowodnił przez swe wcielenie i mę-
kę, że naprawdę kocha grzeszników i odpuszcza im grzechy jako Bóg30. Grzesznik, który 
uznał swój grzech i któremu Bóg wybaczył, ma udział w Chrystusie, a tym samym w ży-
ciu, zmartwychwstaniu, odpuszczeniu win, a ostatecznie w boskości31. W doczesności fak-

gę do grzechu, niż przebaczy. Odpuść temu, kto grzeszy, przebacz temu, kto żałuje, aby kiedy ty zgrzeszysz, 
przebaczenie nie zostało ci ofi arowane jako dar, ale jako wymiana”: OSPC 3, 86; por. Łk 17, 4.

24 Piotr Chryzolog, Sermo 30, 3: „(Chrystus) […] odwołał się do wyrozumiałości, aby podnieść grzesz-
ników do przebaczenia. Boskość przybyła do ludzkości, aby ludzkość przybyła do Boskości. Sędzia przybył 
na obiad do oskarżonych, aby oskarżony otrzymał dobrotliwy wyrok”: OSPC 1, 228; por. Mt 9, 10-11.

25 Piotr Chryzolog, Sermo 85 ter, 1: „Ile razy od początku człowiek, który grzeszy przeciwko Bogu otrzy-
mał przebaczenie i pozwolono mu na dalsze odnawianie się i życie pomimo grzechów. Gdyby człowiek prze-
stał pokutować, to aby otrzymać wyrok uwalniający, nie potrzebowałby zbawiania, ale kary. Ale otrzymał 
prawdziwe przebaczenie, kiedy Chrystus przez posługę oznaczonej liczby sakramentów zaangażował się, 
aby wyzwolić człowieka z brudu grzechów”: OSPC 2, 174. 

26 Por. Sermi: 140; 143; 156; 160. Wyrażenie commercium występuje u św. Piotra Chryzologa jako tech-
niczne określenie misterium wcielenia Boga. Szerzej o samej idei commercium u Chryzologa zob. M. Herz, 
Sacrum Commercium. Eine begriffgeschichtliche Studie zur Theologie der römischen Liturgie-Sprache, Mün-
chen 1958, 111-122; R. Benericetti, Il Cristo nei sermoni, 101-103.

27 Piotr Chryzolog, Sermo 85 ter, 1: OSPC 1, 174; Samo Sermo 85 ter zdaniem F. Sottocornola, L’anno litur-
gico, 132; 197 było głoszone na dzień Pięćdziesiątnicy, stąd obecność w nim rozbudowanej symboliki liczb.

28 Piotr Chryzolog, Sermo 54, 6: „Bóg kiedy szuka grzesznika, nie szuka grzechów, lecz człowieka, aby 
poniżyć grzech, który jest dziełem człowieka, a nie aby stracić własne dzieło, to jest człowieka”: OSPC 1, 
368; por. Ps 51 (50), 11; Ps 138 (137), 8.

29 Piotr Chryzolog, Sermo 168, 3: „Przyjmuje grzeszników. Bóg przyjmuje grzeszników, lecz Bóg nie do-
puszcza, aby byli grzesznikami ci, których przyjmuje. Grzesznik, który zbliża się do Boga, nie zaraża Boga włas-
nymi grzechami. Bóg uświęca grzeszników, kiedy się zbliża. Faryzeuszu, kiedy Chrystus przyjmuje grzeszni-
ków, nie przyjmuje grzechów, ponieważ Bóg przyjmuje człowieka, nie grzech”: OSPC 3, 266; por. Łk 15, 2.

30 Piotr Chryzolog, Sermo 29, 4: „Ukrył swój majestat Ten, który pragnął objąć słabych miłością oj-
cowską. […] On sam przyjął grzech, aby nie pozostawić grzeszników w zatraceniu. Sędzia zwrócił prze-
ciw sobie własny wyrok, aby ukazać, że bardziej ukochał grzeszników, wymazując ich dług, niż ich potę-
piając”: OSPC 1, 224.

31 Piotr Chryzolog, Sermo 30, 3: „Bracia, Chrystus przyszedł na obiad, przybył na ucztę życia, aby ożywić 
wraz z sobą tych, którzy byli przeznaczeni na śmierć. Wyleguje się Zmartwychwstanie, ponieważ zmartwychwsta-
ną z grobów ci, którzy tam leżeli. Wygodnie rozciąga się Wybaczenie, aby podźwignąć grzeszników do przeba-

1615. Grzechy i cnoty chrześcijan V wieku

tu odpuszczenia grzechów dowodzi udział w Eucharystii grzeszników świadomych swych 
grzechów. Rozumieją oni bowiem, że darowanie ich win dokonuje się za sprawą Boga, a nie 
przez ich sprawiedliwość32. Dlatego wyznający swe winy grzesznik jest uzdrawiany przez 
Boga, natomiast potencjalna kara za grzech jest zawsze indywidualna, gdyż wiąże się z do-
browolnością grzechu33. Zdaniem Chryzologa całkowite odpuszczenie grzechów nastąpi, 
kiedy ludzie nie będą już grzeszyli, czyli w czasach eschatologicznych34.

5.1.1.2. Salwian z Marsylii. Salwian również upatrywał podstawę godności człowie-
ka w jego stworzeniu przez Boga. Gwarantem ludzkiej godności jest zatem ciągłość Bo-
żej opieki nad człowiekiem i szacunek wobec człowieka35 jako stworzonego przez Boga36 
i powołanego do zbawienia37. Na ziemi Bóg kocha człowieka i ogarnia go swoją Opatrz-
nością38 oraz wzywa go do siebie poprzez umiłowanie cnót i odrzucenie grzechów, z cze-
go każdy człowiek będzie rozliczony na Sądzie Ostatecznym39. 

Jednak w jego refl eksji antropologicznej człowiek prezentuje się przede wszystkim 
jako byt słaby40 i grzeszny41. Perspektywa antropologiczna pisarza z Marsylii jest jed-

czenia. Boskość przybyła do ludzkości, aby ludzkość przybyła do Boskości”: OSPC 1, 228; por. Mt 9, 10-11.
32 Piotr Chryzolog, Sermo 30, 4: „Faryzeuszu, wyznaj swój grzech, aby wejść na ucztę Chrystusa, ponie-

waż Chrystus będzie tobie chlebem i sam chleb będzie połamany na odpuszczenie twoich grzechów; ponieważ 
napojem będzie ci Chrystus, który jest podstawą odpuszczenia twoich win. Faryzeuszu, jedz z grzesznikami, 
aż Chrystus będzie jadł z tobą. Uznaj się grzesznikiem, aby Chrystus jadł z tobą. Bierz udział z grzesznikami 
w zgromadzeniu twego Pana, aby nie być grzesznikiem. Wejdź w dom miłosierdzia z przebaczeniem Chry-
stusa, abyś ze swoją sprawiedliwością nie był ukarany poprzez wykluczenie”: OSPC 1, 230.

33 Piotr Chryzolog, Sermo 35, 2: „Człowiek przebywa w grzechach dobrowolnie, podczas gdy choro-
ba jest dla niego sytuacją przymusową. Dlatego grzesznik ponosi karę, a chorego poddaje się leczeniu”: 
OSPC 1, 256.

34 Piotr Chryzolog, Sermo 139, 8: „Zatem przybędzie, przybędzie prawdziwe odpuszczenie, kiedy bę-
dzie zniesiona nieuniknioność grzeszenia, kiedy przeminie nieczystość i świat będzie nazywany prawdzi-
wym światem, powrót do życia wyeliminuje śmierć, diabeł zupełnie polegnie, kiedy Chrystus będzie kró-
lował”: OSPC 3, 88.

35 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 8: „Ecce habes iugiter disponentem deum, iugiter gubernan-
tem, quamuis in isto scripturae loco non gubernatio tantum sacra sed etiam dignitas declaretur humana”: SCh 
220, 164 (tłum. polskie: „Rozpoznajesz, że Bóg ciągle kieruje i ciągle rządzi, dlatego w powyższym fragmen-
cie Pisma zostają oznajmione nie tylko rządy Boże, ale także ludzka godność”); por. Syr 39, 10; łacińska wersja 
tekstu Syr 39, 10 jakiej używał Salwian (być może Afra) zdaje się być podobna do tłumaczenia w wersji Wul-
gaty: „Et ipse diriget consilium ejus, et disciplinam, et in absconditis suis consiliabitur”. Salwian najprawdopo-
dobniej zestawia łaciński termin ‘diriget’ (kieruje, rządzi) z podobnym fonetycznie ‘diligit’ (kocha, szanuje).

36 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 20: SCh 220, 120; Salwian z Marsylii, De Gubernatio-
ne Dei 4, 41-42: SCh 220, 264. 266.

37 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 20: SCh 176, 252. 254; Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 37: 
SCh 176, 266. 268; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei Prefatio 4: SCh 220, 96; Salwian z Marsylii, 
De Gubernatione Dei 1, 23: SCh 220, 122; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 57-59: SCh 220, 
226. 228; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 49: SCh 220, 272; Salwian z Marsylii, De Guberna-
tione Dei 5, 60-61: SCh 220, 356. 358.

38 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 18-19: SCh 220, 118.
39 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 13: SCh 176, 248, Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 

17-18: SCh 220, 116. 118; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 26-28: SCh 220, 206. 208.
40 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 9: „Zatem to nielogiczne płakać, że się jest fi zycznie sła-

bym, kiedy się pojmuje, że słabość jest matką wszelkiej siły”: SCh 220, 108. 
41 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 47: „Nie na darmo apostoł, aby ukazać w jakiś sposób 

niezmierzoną głębię Bożego miłosierdzia, wyraził się następująco: Chrystus bowiem umarł za nas jako za 
grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego po-
dejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością”: SCh 220, 270; por. Rz 5, 6-7a.
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nak zdecydowanie ascetyczna. Akcentuje on co prawda działania ludzkie w dziele do-
skonalenia wewnętrznego, jednak celowo nie podkreśla ciągłości oddziaływania Boże-
go w człowieku. Człowiek ma możliwość przemiany poprzez przewartościowanie swego 
doczesnego życia w myśl wskazań Ewangelii. Wszyscy ludzie są wezwani do doskona-
łości prowadzącej do życia wiecznego42. Lecz na tej drodze pojawiają się nieuniknione 
przeszkody będące efektem rozstrzygnięcia według wartości świata doczesnego, a nie 
wiecznego, takich jak dobra rodzinne czy więzy krwi43. By odejść od ziemskiego sposo-
bu oceniania doczesności, niezbędne jest, zdaniem ascety z Marsylii, pamiętanie o końcu 
doczesnego życia i przewartościowaniu postępowania ze względu na śmierć i czasowość 
człowieka. Bowiem kres wszystkich ludzkich namiętności następuje na ziemi44. 

5.1.2. Nauka o grzechu człowieka
Piotr Chryzolog nauczał katechetycznie na temat natury grzechu pierworodnego i je-

go skutków, na temat zła grzechu jako takiego, na temat grzechu indywidualnego. W na-
uczaniu biskupa Rawenny grzech nie stanowi o istocie człowieka, stworzonego i powo-
łanego do wieczności. Wcielony Bóg, Jezus Chrystus – odnowił i odkupił w sobie naturę 
ludzką dla całej ludzkości, a dzięki miłości i dobroci Boga stale udzielającego człowie-
kowi swej łaski uczynkowe grzechy ludzkie są do pokonania, dlatego Chryzolog zachę-
cał wiernych do zwycięskiej walki z własnymi grzechami. Nauczanie o grzechu Salwia-
na z Marsylii było dużo skromniejsze, autor ten mówił jedynie o grzechu jako ludzkim 
czynie, który stanowi zawsze jakąś negację Boga, dlatego za swe konkretne czyny każdy 
poniesie adekwatną karę stosownie do tego, co uczynił. Bóg będąc miłosiernym pedago-
giem dopuszcza na wierzących sytuację grzechu, lecz nie przedłuża ich cierpienia. 

5.1.2.1. Grzech pierworodny. Piotr Chryzolog. Nauczanie Chryzologa na temat grze-
chu pierwszych ludzi było typowym nauczaniem kościelnym tamtego czasu. Biskup Ra-
wenny nie wchodził w teologiczne niuanse polemiki z pelagianami, ale starał się prze-
kazać swym wiernym podstawowe nauczanie biblijne i kościelne o grzechu. Aby opisać 
istotę grzechu, Chryzolog posługiwał się terminami pochodzącymi z tradycji fi lozofi i ary-
stotelesowskiej, które były używane także przez rzymskich neostoików czy też zwycza-
jowo przez wielu Ojców Kościoła w IV/V wieku45. Komentując Rz 5, 12 biskup Rawen-

42 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 10: „Przykazanie, które wzywa wszystkich do doskonałości, 
wszystkich bez wyjątku, w myśl jednego prawa, może zdawać się trochę surowe, ponieważ uwarunkowa-
nia każdego człowieka są różne. Na taką obiekcję można z dobrym skutkiem odpowiedzieć, że jeśli wszy-
scy pragną życia wiecznego, to wszyscy muszą się starać, aby mieć w nim udział”: SCh 176, 146. Por. 1 Tm 
6, 19. Św. Augustyn z Hippony, De natura et gratia 12, 13: NBA XVII/1, A. Trapè (red.), Roma 1981, 392. 
394, mówiąc o obowiązku doskonałości ewangelicznej, rozróżnia jednak perfectio uiatorum i summa per-
fectio, przy czym pierwsza ma zmierzać do osiągnięcia tej drugiej.

43 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 11: „których doskonałości, jak sami oznajmiają, przeciwstawia-
ją się obiektywne i nieuniknione przeszkody, własność rodzinna i więzy krwi”: SCh 176, 146. O podobnych 
przeszkodach w drodze do doskonałości wspominał już wcześniej św. Cyprian z Kartaginy, De opere et el-
eemosynis 16-20, CSEL 3, 1, W. Hartel (ed.), Vindobonae 1868, 385-389.

44 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 8: „Wszyscy, które są poddani ludzkiej pożądliwości, niewolni-
czo pragną gromadzić, ukrywają jednak swój skarb pod ziemią. Natomiast nauka, której udziela Zbawiciel 
w Ewangelii jest następująca: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi i jeszcze gromadźcie natomiast skar-
by w niebie”: SCh 176, 144; por. Mt 6, 19-20.

45 C. Truzzi, OSPC 3, p. 1, 339. Więcej na ten temat zobacz w studiach: A. H. Armstrong, R. A. Markus, 
Wiara chrześcijańska a fi lozofi a grecka, tłum. polskie H. Bednarek, Warszawa 1964, 56-72; V. J. Bourke, 
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ny stwierdził, że sam grzech jest przypadłością ludzkiego życia i jako taki nie decydu-
je o istocie człowieka. „Czy grzech jest naturą i substancją? Nie jest naturą ani substan-
cją, lecz przypadłością, i jest tą siłą przeciwną objawiającą się w dziełach, doświadczaną 
w karze, napadającą na duszę, raniącą umysł, gwałcącą i wstrząsającą samą naturą”46. 

Chryzolog uznawał, że człowiek został stworzony przez Boga dla nieśmiertelno-
ści. Śmiertelność jako kara stała się skutkiem katastrofy grzechu pierwszego człowieka 
i odarła naturę ludzką z nieśmiertelności. Natura człowieka była pojmowana przez świę-
tego nie jako rzeczywistość metahistoryczna, lecz wyłącznie jako natura indywidualna, 
historycznie istniejąca i przekazywana przez zrodzenie. Jako taka, natura ludzka zosta-
ła określona przez pierwszych rodziców ludzkości – Adama i Ewę. Nieśmiertelna natura 
ludzka zraniona przez grzech stała się w efekcie zerwania więzi z Bogiem naturą śmier-
telną. Sam grzech i jego podstawowy skutek, rozdzielenie od Boga i śmiertelność czło-
wieka, był określany jako przypadłość (accidens), lub porównany do jakiejś zaraźliwej 
choroby, która co prawda wypaczyła naturę człowieka, ale nie stanowiła nigdy o samej 
jego naturze. Człowiek sam z siebie niestety nie był zdolny do naturalnego powrotu do 
pierwotnego stanu swej własnej natury – zjednoczonej z Bogiem i nieśmiertelnej. Dla-
tego z łaski Boga pojawił się drugi ‘pierwszy człowiek’ – Jezus Chrystus – odnawiający 
i odkupiający w sobie naturę ludzką dla całej ludzkości47. 

Chryzolog rozróżniał grzech pierwszych rodziców i grzech indywidualny każdego 
człowieka48. Grzech prarodziców stał się katastrofą niosącą w swych skutkach oddzie-
lenie od Boga, śmierć fi zyczną, władzę diabła nad człowiekiem oraz pożądliwość. W tej 
nauce zbliżał się bardziej do przedaugustyńskiej tradycji teologicznej, a szczególnie do 
soteriologii Ambrozjastra49. W swych zasadniczych twierdzeniach o przekazywaniu grze-
chu i jego skutkach w człowieku nie nadawał zatem wyraźnie znaczenia niuansom kon-
trowersji antypelagiańskiej, potwierdzał natomiast ofi cjalną doktrynę katolicką będącą 
powtórzeniem tez św. Augustyna z Hippony50. Jednak w przeciwieństwie do Augustyna, 

Historia etyki, tłum. polskie A. Białek, Toruń 1994, 49-60; O. Gigon, Główne problemy fi lozofi i starożytnej, 
tłum. polskie P. Domański, Warszawa 1996, 78-122, szczególnie rozdz. 2. 6. Pojęcie natury, tamże, 112-117; 
Phisis, [w:] G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej. V. Słownik, indeksy i bibliografi a, tłum. polskie E. I. Zie-
liński, Lublin 2005, 168-171; Przypadłość, tamże, 201-202; natomiast o samych neostoikach: G. Reale, Hi-
storia fi lozofi i starożytnej. IV. Szkoły epoki cesarstwa, tłum. polskie E. I. Zieliński, Lublin 1999, 95-170.

46 Piotr Chryzolog, Sermo 111, 2: „Peccatum natura et substantia est? Nec natura est nec substantia, sed 
accidens; ed aduersa est haec potestas, quae uidetur in opere, sentitur in poena, inpugnat animam, uulnerat 
mentem, ipsam uiolat confuditque naturam”: OSPC 2, 338.

47 Piotr Chryzolog, Sermo 112, 5: OSPC 2, 346. 348; Piotr Chryzolog Sermo 114, 3: OSPC 2, 356. 358; 
por. C. Truzzi, OSPC 2, p. 2, 342.

48 Piotr Chryzolog, Sermo 111, 7: „Przez Prawo zapanowała śmierć, ponieważ dotknęła bardziej okrut-
nie przeniewierców niż grzeszników; i pożarła okrutnie tych, którzy upadli nie tylko ze względu na winę 
prarodzica, ale także ze względu na ich własne przestępstwo”: OSPC 2, 342.

49 Ambrozjaster, In Epistulam ad Romanos 3, 6-3, 31: CSEL 81/1, H. I. Vogels (ed.), Vindobonae 1966, 
103-126; (tłum. polskie: Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian: ŹMT 19 (Komentarz do Listu św. Pa-
wła do Rzymian 3, 6B-3, 31: ŹMT 19, 58-65; tamże, 5: CSEL 81/1, 151-189; ŹMT 19, 75-88). Szerzej na 
temat dobra pierwotnej natury człowieka i jego odkupienia w Chrystusie zobacz opracowania: E. Staniek, 
Tajemnica Kościoła według Ambrozjastra, AnCra 9 (1977), 207-236; E. Staniek, Usprawiedliwiający cha-
rakter chrześcijańskiej wiary. Studium nad komentarzami Ambrozjastra i Pelagiusza, mps, Kraków 1982; 
E. Stanula, Nauka Ambrozjastra o stanie pierwotnym człowieka. Studium z zakresu antropologii teologicz-
nej, „Studia Antiquitatis Christianae” 1 (1977), z. 2, 3-120.

50 Podstawowym opracowaniem augustyńskiej doktryny łaski nadal pozostają studia ojca Agostino Trapè, 
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podejmując kwestię niejasności związanej z nieosobistym udziałem każdego człowieka 
w grzechu pierwszych rodziców51, bardziej niż fakt samej winy podkreślał uniwersalny 
dla ludzkości charakter samego odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa52.

5.1.2.2. Zło grzechu. Grzech jest też pojmowany przez biskupa Rawenny jako konkret-
ne zło, które jako takie nie zostało jednak stworzone przez Boga razem z naturą ludzką, lecz 
było wynikiem wypadku w historii świata spowodowanego przez szatana. Chryzolog prag-
nął tu szczególnie ukazać zagadkową wieź pomiędzy naturą ludzką a grzechem. Podkreślał 
jednocześnie fakt pełnego odkupienia natury ludzkiej dokonanego przez Jezusa Chrystusa, 
który jako Bóg przyjął naturę ludzką, lecz bez grzechu. Zło nie jest stworzone, natomiast 
jest przypadłościowe53. Jako takie nie jest bytem, ale tylko przypadłością bytu54.

Zło grzechu indywidualnego pochodzi zawsze od diabła, określanego jako „źródło zła, 
początek podłości, nieprzyjaciela rzeczy, ciągłego wroga drugiego człowieka”55. Zło nie po-

S. Agostino: introduzione alla dottrina della grazia. I. Natura e Grazia, Roma 1982; A. Trapè, S. Agostino: 
introduzione alla dottrina della grazia. II. Grazia e Libertà, Roma 1990; por. też: H. Chadwick, Providence 
and the Problem of Evil in Augustin, [w:] SEA 24, Congresso internazionale su S. Agostino nel XVI centena-
rio della conversione, Roma 15-20 settembre 1986, vol. 1, Roma 1987, 153-162; A. Trapè, Libertà e grazia, 
[w:] SEA 24, Congresso internazionale su S. Agostino nel XVI centenario della conversione, Roma 15-20 set-
tembre 1986, vol. 1, Roma 1987, 189-202; G. Bonner, The Desire for God and the Need for Grace in Augusti-
ne’s Theology, [w:] SEA 24, Congresso internazionale su S. Agostino nel XVI centenario della conversione, 
Roma 15-20 settembre 1986, vol. 1, Roma 1987, 203-215; G. Sfameni Gasparro, Concupiscenza e generazio-
ne: Aspetti antropologici della dottrina agostiniana del peccato originale, [w:] SEA 25, Congresso internazio-
nale su S. Agostino nel XVI centenario della conversione, Roma 15-20 settembre 1986, vol. 2, Roma 1987, 
225-255; D. Marafi oti, Alle origini del teorema della predestinazione, [w:] SEA 25, Congresso internazionale 
su S. Agostino nel XVI centenario della conversione, Roma 15-20 settembre 1986, vol. 2, 257-277.

51 Augustyn z Hippony, De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum 1, 22, 40: „Z po-
wodu starożytnego grzechu, o którym nie ma nic bardziej znanego w przepowiadaniu, nic bardziej niezrozu-
miałego dla zrozumienia go”: NBA XIII/1, F. Dekret, L. Alici, A. Pieretti (red.), Roma 1997, 70.

52 J. Gross, Geschichte des Ebsündendogmas. Ein Beitrag zur Geschichte des Problem vom Ursprung 
des Übels, E. Reinhardt, München-Basel 1960-1963, Bd. I, 217-376; Bd. II 9-134.

53 Piotr Chryzolog, Sermo 11, 2: „Malum sentiant accidens, non creatum, et creatorem auctorem boni deum, 
diabolum inuentorem mali; ac sic adscribant diabolo mala, bona deo”: OSPC 1, 112 (tłum. polskie: „Niech zro-
zumieją, że zło jest przypadłością, nie jest bytem stworzonym, i że Bóg jest twórcą dobra, a diabeł wynalazcą 
zła, dlatego niech przypisują zło diabłu, a dobro Bogu”). Myślenie św. Piotra Chryzologa dotyczące zła jest ty-
powe dla Ojców IV i V wieku, np. św. Bazyli Wielki, Quo Deus non est autor malorum (O tym, że Bóg nie jest 
sprawcą zła): PG 31, 329-353 (przekład polski [w:] J. Naumowicz (red.), Bóg i zło. Pisma Bazylego Wielkie-
go, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, BOK 23, tłum. polskie J. Naumowicz, Kraków 2004, 36-53; św. 
Ambroży z Mediolanu, Exameron 1, 8, 28: „Non enim malas intellegendas arbitror potestates, quo dominus ea-
rum malitiam creauerit, cum utique non substantialis, sed accidens sit malitia, quae a naturae bonitate defl exe-
rit”: OOSA 1, C. Schenkl (ed.), G. Banterle (red.), Milano-Roma 1979, 62. M. H. Congourdeau, Problem dobra 
i zła w czasach Ojców Kościoła, 29 konkluduje rozważania na temat problematyki zła w myśli Ojców nastę-
pująco: „Zło nie istniało zawsze i nie zostało stworzone przez Boga. […] Zło jest wypadkiem, jaki zdarzył się 
w historii i ten wypadek jest nieodłącznie związany z wolnością stworzeń duchowych. […]. Właściwa odpo-
wiedź teologiczna na sytuację «świata zranionego» głosi, że Bóg jest i pozostaje Panem historii, zdolnym pi-
sać «prosto na krzywych liniach». Jego fi lantropia (miłość do ludzi), na którą zwracają szczególną uwagę trzej 
Ojcowie Kościoła przedstawieni w tym tomie, w swej mądrości potrafi ła przewidywać przeszkody oraz wynaj-
dywać środki, aby przeszkody te przezwyciężyć”, [w:] J. Naumowicz (red.), Bóg i zło, BOK 23, 5-33. Por. też 
opracowania: G. Madec, Saint Ambroise et la fi losophie, Études augustiniennes, Paris 1974; G. R. Evans, Au-
gustine on Evil, Cambridge 1983; D. A. Cress, Augustine’s Privation Account of Evil: A Defense, „Augustinian 
studies” 20 (1989), 109-128; R. M. Adams (red.), The problem of Evil, New York 1990.

54 Piotr Chryzolog, Sermo 96, 6: „malum, quod est ex diabolo, sit accidens, non natura”: OSPC 2, 246 
(tłum. polskie: „Zło, pochodząc od diabła, jest przypadłością, a nie substancją”).

55 Piotr Chryzolog, Sermo 11, 1: „Diabolus mali auctor, nequitiae origo, rerum hostis, secundi hominis 
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chodzi nigdy od Boga, który stworzył wszystko jako ‘dobre’ i ‘czyste’, natomiast diabeł przez 
stopniowe zepsucie stworzeń wypaczył dobro i spowodował, że świat stał się ‘nieczysty’56. 
Każde ludzkie zło uczynkowe ma początek w diable57, który zawsze wszelkimi sposobami 
osłabia człowieka i stale namawia go do grzechu58. Diabeł stanowi przyczynę zła w człowie-
ku i chce wiecznego potępienia ludzi59. Dlatego zawsze istotną duszpasterską rolę w uwal-
nianiu wierzących od szatana pełnił w Kościele obrzęd egzorcyzmu chrzcielnego60.

Złe czyny są także związane z realnym grzechem samego człowieka. Chryzolog za-
znaczał, że zgubne skutki zła grzechu, takie jak „śmierć, grób, zepsucie, rozkład, smród 
przyszły na człowieka nie z woli Boga, ale z powodu winy człowieka”61. Skutki oddzia-
ływania zła, także końcowe skutki zła uczynkowego, nie są wieczne dla wierzących, 
gdyż jako już odkupieni przez Chrystusa cierpią i znoszą zło tylko w wymiarze doczes-
ności. Owo cierpliwe znoszenie zła przez wierzących stanowi zapowiedź przyszłej na-
grody i wiecznego zwycięstwa wierzących w Bogu62. 

Dowodem na zniesienie przez Chrystusa skutków grzechu dla wierzących, a szcze-
gólnie na unicestwienie śmierci i wywołanie zmarłych z otchłani, było wskrzeszenie Ła-
zarza z Betanii. To ewangeliczne wydarzenie było interpretowane przez Chryzologa jako 
przykładowe zmartwychwstanie pojedynczego wiernego, jak i zapowiedź zmartwych-
wstania samego Chrystusa63.
semper inimicus”: OSPC 1, 112.

56 Piotr Chryzolog, Sermo 96, 4: „Zło było zasiewane sukcesywnie przez nieprzyjaciela. Zło nie zosta-
ło stworzone przez Ojca rzeczy. I Bóg widział, że wszystkie rzeczy, które stworzył, były bardzo dobre. Dobre 
i bardzo dobre. Bóg rzeczywiście tworząc świat nazwał go ‘czystym’ (mundum), podczas gdy nieprzyjaciel 
zniewalając stworzenie uczynił je ‘nieczystym’(immundum)”: OSPC 2, 244.

57 Piotr Chryzolog, Sermo 11, 1: „Diabeł jest źródłem zła”: OSPC 1, 112; Piotr Chryzolog, Sermo 67, 
10: „Wyzwól nas od zła. Jakiego zła? Od diabła oczywiście, od którego bierze początek każde zło”: OSPC 
2, 44; Piotr Chryzolog, Sermo 70, 10: „Ale wyzwól nas od zła, to jest od diabła, który jest twórcą i począt-
kiem każdego zła”: OSPC 2, 64; Piotr Chryzolog, Sermo 71, 10: OSPC 2, 70; Piotr Chryzolog, Sermo 96, 
4: OSPC 2, 244.

58 Piotr Chryzolog, Sermo 11, 1: „On [czyli ‘diabeł’ – przypomnienie D. K.] zastawia pułapki, inicju-
je upadki, wykopuje doły, wywołuje klęski, prowokuje ciała, kłuje dusze, inspiruje myśli, wzbudza gniew, 
przypisuje zasługi nienawiści, a winy miłości; zasiewa błędy, ożywia niezgodę, niszczy pokój, łamie uczu-
cia, zrywa jedność, posiada wystarczającą przebiegłość w dokonywaniu złych uczynków, a żadnej w do-
brych; przełamuje obronę ludzką, a wystawia na próbę Boską”: OSPC 1, 112.

59 Piotr Chryzolog, Sermo 131, 7: „Demon powoduje zło, obiecuje zło, a nie dobro: pragnie zabijać, 
a nie dawać życie; nie chce, aby wiecznie żyli ludzie, którym nie obiecuje bynajmniej, że będą chociaż żyli 
przez jakiś czas”: OSPC 3, 48.

60 Piotr Chryzolog, Sermo 158, 8: „Przyszły chrześcijanin, kiedy słyszy od biskupa: Czy wyrzekasz się 
szatana, odpowiada: Wyrzekam się”: OSPC 3, 214.

61 Piotr Chryzolog, Sermo 64, 4: „quod mors, quod sepulchrum, quod corruptio, quod putredo, quod 
foetor non ex conditione dei, sed ex delicto hominis hominibus accidisset”: OSPC 2, 22. Więcej na temat 
śmierci, jako skutku grzechu pierwszych ludzi w teologii św. Piotra Chryzologa zob. P. von Moos, Consola-
tio. Studien zur mittelalterlichen Trostliteratur über den Tod und zum Problem der christlichen Trauer, [w:] 
Münstersche Mittelalter-Schriften, hrsg. von H. Belting, München 1972, 134.

62 Piotr Chryzolog, Sermo 15, 2: „Twoi słudzy, nawet jeśli cierpią zło, nie znoszą cierpień jako kary, 
ale cierpią zło w oczekiwaniu nagrody; przeciwności nie są dla nich przyczyną trudności, ale zwycięstwa”: 
OSPC 1, 136.

63 Piotr Chryzolog, Sermo 63, 2: „Pozwolę sobie powiedzieć, że B. uczyniłby swoim całe misterium 
zmartwychwstania Pana, gdyby wrócił z piekieł już po trzech dniach; ale w rzeczywistości to Chrystus po-
wraca trzeciego dnia – jako Pan, natomiast Łazarz jest powołany czwartego dnia – jako sługa”: OSPC 2, 10. 
Jak zaznacza F. Sottocornola, L’anno liturgico, 78-81, Sermi 63, 64 i 65 były przepowiadane przez Chryzolo-
ga kolejno w następujące po sobie niedziele okresu Wielkiego Postu. Odnośnie do pojawiającego się w nich 
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5.1.2.3. Grzech indywidualny. Niezależnie od działania diabła i słabości ludzkiej na-
tury po grzechu pierworodnym, każdy grzech indywidualny wynika z myśli człowieka64. 
W doczesności grzech własny człowieka powołanego do osiągnięcia wspólnoty z Bogiem 
stanowi w nim samym pewną skazę wobec nieba i przeszkodę w uzyskaniu wspólnoty 
z mieszkańcami nieba65. Chryzolog podkreśla ponadczasowość ludzkiej odpowiedzial-
ności, gdyż za każdy z grzechów człowiek zawsze odpowiada przed Bogiem, któremu 
są znane wszystkie grzechy człowieka66.

Grzech jako wystąpienie przeciwko Bogu wpływa na całość władz ludzkich (intelekt, 
duszę, ciało), tak że człowiekowi niezbędna jest przychodząca z zewnątrz łaska Boża, 
aby mógł wyjść z tego stanu doczesnego zniewolenia i wrócić do Boga67. Pozostawanie 
człowieka z dala od Boga, w stanie grzeszności pogrąża go w niewoli słabości i śmier-
ci68. Chryzolog zauważa, że słabość ludzkiej natury skłania ludzi do grzechu, a związane 
z grzechem wewnętrzne zagubienie przeszkadza w odpowiedzialnym wyznaniu swej sła-
bości Bogu69. Mimo tych przeszkód wynikających ze słabości i grzeszności ludzkiej na-
tury, człowiek jednak całkowicie ponosi indywidualną odpowiedzialność za każdy swój 
grzech. Grzechy same w sobie są bowiem aktami popełnianymi dobrowolnie, dlatego sta-
nowią zło obciążające ludzkie sumienia. Tym samym dobrowolnie popełniane grzechy, 
obwiniające człowieka przed Bogiem różnią się od chorób czy słabości, które są stana-
mi niezależnymi od ludzkiego wyboru70. 

Chryzolog zauważa, że grzech jest zawsze wystąpieniem człowieka przeciwko Bogu 
i Jego przykazaniom71. Grzech oddala człowieka od Boga, gdyż gdzie jest Bóg, tam nie 
ma grzechu72. Skutkiem grzechu pojmowanego jako oddalenie człowieka od Boga jest 

motywu wskrzeszenia Łazarza jako zapowiedzi zmartwychwstania samego Chrystusa zob. B. De Margerie, 
Introduction à l’histoire de l’exégèse, vol. 4, Paris 1990, 90-96; W. B. Palardy, Peter Chrysologus’ Interpre-
tation of the Raising of Lazarus, StPatr 25, Leuven 1993, 129-133.

64 Piotr Chryzolog, Sermo 71, 3: OSPC 2, 68.
65 Piotr Chryzolog, Sermo 71, 3: „Ukaż zatem życie niebiańskie w miejscu ziemskiego pobytu, ponie-

waż jeśli myśli ziemskie miały jakiś wpływ na ciebie, splamiłeś tym samym niebo i obraziłeś jego miesz-
kańców”: OSPC 2, 68; por. Gal 4, 6; Mt 6, 9.

66 Piotr Chryzolog, Sermo 2, 3: „Przeciwko Tobie, przed którym jawne są w niebie i na ziemi wszystkie 
rzeczy, jakie się dokonują”: OSPC 1, 56; por. Łk 15, 18-19.

67 Piotr Chryzolog, Sermo 3, 2: „Światło moich oczu nie jest przy mnie. Noc grzebie światło dnia po-
przedniego; grzechy ogarniają intelekt, duszę i członki ciała. Jeśli zatem Ojciec niebieski nie uderzyłby bla-
skiem swego oblicza powracającego syna i nie zniszczyłby mgły zamieszania poprzez światło swego spoj-
rzenia, to tenże syn nie zobaczyłby nigdy promienistości Bożego oblicza”: OSPC 1, 60; por. Ps 37, 11; Łk 
15, 20. O rozpowszechnionej w teologii patrystycznej idei nieustannej pomocy – oświecenia grzesznego 
człowieka przez Boga zobacz studium A. Olivar, L’image du soleil non souillé dans la littérature patristi-
que, „Didascalia” 5 (1975), 3-20.

68 Piotr Chryzolog, Sermo 6, 2: „człowiek był niewolnikiem grzechu, więźniem śmierci”: OSPC 1, 82.
69 Piotr Chryzolog, Sermo 34, 1: „słabość naszej natury zmusza nas do grzeszenia, zmieszanie – krew-

ny grzechu zabrania, aby go wyznać”: OSPC 1, 250.
70 Piotr Chryzolog, Sermo 35, 2: „Obrażają oblicze Boże rany grzechów, ale nie te, które są wynikiem 

cierpień; obraża Boga zło jako występek, a nie spowodowane przez słabość ciała; zło jako eskalacja wad, 
a nie mające źródło w pracy wnętrzności; ponieważ człowiek w przewinieniach pozostaje dobrowolnie, na-
tomiast w chorobach przeciwko swej woli. Dlatego grzesznik otrzymuje karę, a choremu zapewnia się opie-
kę”: OSPC 1, 256.

71 Piotr Chryzolog, Sermo 44, 5: „Bezbożny występuje przeciw Bogu, rozpoczyna od Boga, kiedy grzeszy. 
Kto pozostaje w grzechu, obraża Boga, który na początku rozkazał, że nie należy grzeszyć”: OSPC 1, 312.

72 Piotr Chryzolog, Sermo 44, 5: „Vbi deus, peccatum nullum; ubi peccatum, non ibi deus”: OSPC 1, 
312 (tłum. polskie: „Gdzie jest Bóg, nie ma grzechu; gdzie jest grzech, nie ma Boga”).
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kara wnosząca śmierć w naturę człowieka, pomimo że sama natura człowieka jest stworzo-
na do życia73. Także indywidualne zepsucie moralne poprzez grzech prowadzi człowieka 
do śmierci fi zycznej, która jest najbardziej znamiennym skutkiem grzechu74. Grzesznik, 
odstępując od Boga, zawsze popełnia przewinienie, niezależnie od tego, czy dokonał tego 
w pełni świadomie, czy przez ignorancję. Grzech pozostaje sam w sobie wykroczeniem 
przeciwko Bogu, choć wielkość kary zależy od stanu świadomości grzesznika podczas 
popełniania występku75. Jednak wierzący pomimo upadku pragnie nawrócenia, zaś nie-
wierzący konsekwentnie podtrzymuje wolę oddzielenia od Boga. Chryzolog w związku 
z tym charakteryzuje postawy obu typów grzeszników w następujący sposób: chrześci-
janie jako grzesznicy wierzący opłakują swoje grzechy przez Bogiem i pragną wybacze-
nia, natomiast niewierzący płaczą jedynie nad grobami zmarłych, trwając jednocześnie 
w niewierze76, a często przyjmując obłudne pozy żałobne77. 

Wierzący grzesznik zmierzający do Boga drogą nawrócenia posiada świadomość swe-
go odkupienia ze stanu grzechu. Chrześcijanin wierzy, że Jezus Chrystus jako wcielo-
ny Bóg już obmył wszystkie grzechy świata w Jordanie78. Grzech człowieka został od-
kupiony przez Chrystusa będącego Sędzią ludzi w wieczności79, ale który poprzez swe 
wcielenie i odkupienie ukazał się ludziom przede wszystkim jako ich kochający ojciec 
i sługa poświęcający się za nich80. 

Chryzolog przypomina, że na drodze odchodzenia od grzechów człowiek nigdy nie 
jest pozostawiony sam sobie. Nadzieją dla wierzących jest zbawienie już dokonane w Je-
zusie Chrystusie i obdarowanie grzeszników szansą na osiągnięcie wieczności81. Także 
nikt nie jest sam w obliczu własnej słabości i grzeszności. Każdy grzech, zdaniem Chry-

73 Piotr Chryzolog, Sermo 111, 5: „Tak w człowieku, jak i w grzechu, przez który i w którym wszyscy 
zgrzeszyli. Grzech nie przekształcił się w naturę, jednak wprowadził człowieka w śmierć, a jednocześnie 
przywołuje karę stosowną do swej natury. Bóg uczynił jednak naturę w taki sposób, aby stwarzać ludzi dla 
życia”: OSPC 2, 340; por. Rz 5, 12; J 1, 29.

74 Piotr Chryzolog, Sermo 118, 5: „Jako trzecie zsyła zepsucie, siostrę popełnionego przez siebie zła, 
które z taką furią zstępuje na oblicza ludzkie, unieruchamiając je i biorąc w posiadanie w grobach, a wska-
zując na groby – swoje ostatnie więzienia, pokazuje, że w nich spoczywają ci, którzy muszą trwać w bez-
ruchu”: OSPC 2, 382.

75 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 8: „Ten, który grzeszy, będąc tego świadomym, będzie z tego tytułu cię-
żej ukarany; ale również nie uniknie konsekwencji ten, który zawinił ignorancją. I tak jak on nie jest godny 
obrażać Boga, tak również nie jest tego godna jego ignorancja”: OSPC 1, 206.

76 Piotr Chryzolog, Sermo 65, 2: „Chrześcijanie, płaczmy przed Bogiem za nasze grzechy, a nie opła-
kujmy razem z poganami zmarłych, którzy nas nie słyszą”: OSPC 2, 24.

77 Piotr Chryzolog, Sermo 19, 5: „Czy kierując się współczuciem nie czynią jakiegoś świętokradztwa 
ci, którzy najmują muzykantów na czas żałoby, kupując na pogrzeb swoich drogich krewnych lamentacje 
obcych osób”: OSPC 1, 164.

78 Piotr Chryzolog, Sermo 160, 3: „Dzisiaj Chrystus wszedł do Jordanu, aby obmyć grzech świata”: 
OSPC 3, 222; por. Mt 3, 13-17.

79 Piotr Chryzolog, Sermo 29, 4: „Sędzia skierował przeciw sobie własny wyrok, aby pokazać, że tak 
umiłował grzeszników, że wolał unieważnić ich dług, niż ich potępić”: OSPC 1, 224.

80 Piotr Chryzolog Sermo 45, 6: „On nosi nasze grzechy i cierpi za nas. I błogosławiony Jan: Oto Ba-
ranek Boży, który gładzi grzechy świata. Przyjmuje grzech, aby usunąć grzech, a nie aby go posiadać. Od-
wróć się Panie! Dokąd? Od Boga do człowieka, od Pana do sługi, od sędziego do ojca, aż taka przemiana 
ukaże cię jako życzliwego, podczas gdy twoja moc nakazuje straszliwie się ciebie lękać”: OSPC 1, 316; por. 
Iz 53, 4; J 1, 29; Ps 6, 4-5.

81 Piotr Chryzolog, Sermo 30, 3: „Wygodnie zasiadło Przebaczenie, aby podnieść grzeszników do prze-
baczenia. Boskość przybyła do ludzkości, aby ludzkość przybyła do Boskości”: OSPC 1, 228.
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zologa, wpływa bowiem na reakcję Boga, który wychodzi grzesznikowi naprzeciw ze 
swą łaską, tak jak ojciec przyjmuje syna marnotrawnego (Łk 15, 11-32). Człowiek nawra-
cający się ze swego grzechu przez pokutę powraca do Boga, ale nie jest jeszcze w pełni 
zbawiony, gdyż całkowite wyzwolenie i powrót do chwały i szczęścia dokona się dopie-
ro w niebie82. Dlatego Bóg stale udziela pomocy grzesznikom, ofi arując im swą łaskę, 
porównaną do dotyku medyka, który uwalnia człowieka od choroby grzechu i ukierun-
kowuje go na świętość83. 

Dzięki miłości i dobroci Boga stale udzielającego człowiekowi swej łaski, uczynko-
we grzechy ludzkie są do pokonania, dlatego zachęca się wiernych do zwycięskiej walki 
z własnymi grzechami84. Człowiek na swej drodze do zbawienia musi jednak koncen-
trować się na Bogu i na osiąganiu Go, a nie na grzechu, gdyż Bóg jako lekarz udziela ła-
ski człowiekowi, a nie jego grzechowi85. 

5.1.2.4. Grzech według Salwiana. Każdy grzech jest obrazą Boga86. Jako czyn ludz-
ki grzech stanowi zawsze jakąś negację Boga, dlatego za swe konkretne czyny każdy po-
niesie adekwatną karę stosownie do tego, co uczynił: „jak sądziłeś, tak zostaniesz osą-
dzony; jak wybrałeś, tak otrzymasz. Nie będziesz razem z Panem, którego zanegowałeś, 
ale będziesz dziedziczył z niegodziwymi, których wybrałeś”87. 

Początkiem grzechu jest już samo złe pragnienie88. Trwanie w złych pragnieniach wpły-
wa z czasem na zmianę sposobu rozumowania i człowiek zaczyna grzeszyć z upodobania 
do złych czynów89. Zapamiętałe trwanie w grzechach doprowadza grzeszników do utra-
ty poczucia rzeczywistości i mentalnej ślepoty, które skutkują narażeniem się na osobiste 
tragedie i śmierć90. W wymiarze chrześcijańskim grzech jest zatem pojmowany jako efekt 

82 Piotr Chryzolog, Sermo 3, 2: „Gdy był daleko. W jakim sensie był daleko ten, który wraca? Ponieważ 
ten, który wraca, nie dotarł jeszcze do celu. Dochodzi do pokuty, ale jeszcze nie dotarł do łaski; przycho-
dzi do domu ojca, ale jeszcze nie doszedł do chwały swego stanu i honoru z poprzedniego okresu”: OSPC 
1, 60; por. Łk 15, 10.

83 Piotr Chryzolog, Sermo 94, 2: „Tak również grzesznik, kiedy dotyka Pana, nie zaraża Boga swą 
grzesznością, który pozostaje wolny od jakiegokolwiek grzechu i od razu cały przyjmuje świętość”: OSPC 
2, 230; por. Mt 9, 20-22.

84 Piotr Chryzolog, Sermo 12, 2: „Ogłośmy wojnę grzechom, wydajmy bitwę przewinom, oznajmijmy 
walkę z wadami, pewni zwycięstwa, ponieważ ani wrogowie ziemscy nie potrafi ą zwyciężyć broni niebiań-
skiej, ani siły nieprzyjacielskie nie będą mogły się konfrontować z Bożym Królem, ani spryt przeciwników 
nie będzie mógł zaskoczyć tego, kto już jest zaangażowany w walkę za wiarę”: OSPC 1, 118; Piotr Chryzo-
log, Sermo 30, 4: OSPC 1, 228. 230.

85 Piotr Chryzolog, Sermo 113, 3: „Ponieważ lekarz nie koncentruje się na ranie, ale na trosce o chorego 
i na jego zdrowiu; nie cieszy się z rozkładu ciała i z chorób, ale ze zdrowia. Tak też i Bóg, który ze wzglę-
du na ciężkość ran użył całej mocy medycyny, nie przyznał łaski grzechowi, ale człowiekowi; rozlał deszcz 
swej łaski nie aby zwiększyć, lecz aby zniszczyć winy”: OSPC 2, 350.

86 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 13: „Mało ważny jest powód, dla którego każdy mówi, że do-
puścił się złego czynu, kiedy jakikolwiek grzech jest obrazą Boga”: SCh 176, 318.

87 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 39: „Prout ergo iudicasti sic iudicaberis, sicut elegisti sic recipies; 
nam habebis cum Christo partem, quem despexisti: cum his habebis quos praetulisti”: SCh 176, 334. 336.

88 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 48: „Jeśli zły czyn nie dokonuje się tylko ze względu na 
niemożność jego realizacji, wystarczy pragnienie dokonania go, aby zostać uznanym za winnego, tak jak-
by się go dokonało”: SCh 220, 394.

89 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 52: „Wada stała się składnikiem naszego sposobu my-
ślenia. Aby się poprawić, nie wystarczyło stracić możliwości grzeszenia, gdyż grzeszymy z miłości do zła”: 
SCh 220, 396.

90 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 80: „Faktem jest, że ci grzesznicy byli pozbawieni stra-
chu, ponieważ nie podjęli żadnych zabezpieczeń. […] Ślepota mentalna tych ludzi, albo lepiej zaślepienie 
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‘pustej wiary’ bez uczynków91, czy też postawy wynikającej z faryzejskiej obłudy sędzie-
go, który wybacza sobie ten sam czyn, a innych niemiłosiernie za niego potępia92. 

Grzesznik notorycznie trwający w swych występkach stale pomniejsza rozmiary swe-
go przestępstwa i zawsze je usprawiedliwia według reguły: „jakkolwiek wielkie byłoby 
przestępstwo i tak jego sprawca zawsze znajdzie usprawiedliwienie”93. Natomiast ludzie 
święci zawsze szukają słowa Bożego i rozważając je wiedzą, że będą osądzeni ze swo-
ich uczynków w dniu Sądu Ostatecznego. Dlatego pobożni zawsze uznają swoje grze-
chy oraz starają się okazywać miłosierdzie wobec bliźnich94.

Salwian zauważa, że w doczesności wielu ludzi zdaje się zapominać o wiecznym 
Bogu, który jako transcendentny Obserwator i Sędzia jest stale obecny i sądzi ludzkie 
czyny95. Bóg dopuszcza na wierzących poniżenie wynikające z popełnianych przez nich 
grzechów, lecz nie przedłuża ich cierpienia. Poniżenie będące skutkiem grzechu i dyscy-
plinująca kara z jednej strony, a z drugiej miłosierdzie i spokój to zdaniem Salwiana dwie 
strategie Bożej pedagogii wobec grzesznika96. 

Chrześcijanie dzięki objawieniu Chrystusa znają wymogi Boga, lecz żyją w rozmai-
tych grzechach mimo nakazów Ewangelii oraz wbrew świadomości, że „kto określa się 
chrześcijaninem, powinien również sam postępować tak, jak On postępował”97. Dlatego 
Salwian z przykrością konstatuje, że pomimo formalnego nawrócenia i przyjęcia chrztu 
wielu chrześcijan traktowało swe wyznanie czysto zewnętrznie: „Tak dojrzał w nas ho-
nor i uszanowanie wobec Boga, że to, czego nie praktykujemy przez brak uczuć religij-
nych, z czasem uznajemy wręcz za godne pogardy”98. 

Częstym paradoksem było to, że wierzący nie postępowali według rad ewangelicz-
nych dotyczących miłości nieprzyjaciół99, wyrzeczenia się własności dla królestwa nie-

tych grzeszników, było tak ogromne że, pomimo iż zdecydowanie żaden z nich ewidentnie nie chciał umie-
rać, żaden też nie uczynił nic, aby uniknąć tragedii”: SCh 220, 412. 414.

91 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 1: „Nie jest wiernym, kto nie ma wiary; i kto depcze 
przykazania Chrystusa, ten nie wierzy w Chrystusa. To wszystko prowadzi nas do konkluzji, że ten, kto nie 
zachowuje w praktyce wymogów wynikających z przypisywania sobie nazwy chrześcijanin, nie może się 
określać jako chrześcijanin. Samo nazywanie się chrześcijaninem jest niczym, jeśli nie jest poparte czyna-
mi i wypełnianiem obowiązków, jakie to ze sobą niesie”: SCh 220, 232.

92 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 12: „Odrzucamy uznanie swej własnej winy, a mamy 
czelność rościć sobie prawo do sądzenia innych! Jak to możliwe, żeby istniało w nas coś tak niesprawied-
liwego i perwersyjnego? To samo przestępstwo, które wybaczamy samym sobie, piętnujemy w innych bez 
cienia miłosierdzia!”: SCh 220, 240.

93 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 40: „quia nullum omnio tam grande crimen est quod non cuius 
facinore committitur eius sententia subleuetur”: SCh 176, 336.

94 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 41: SCh 176, 336.
95 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 5: „On wodzi dobrych, aby ich zbawić, i złych, aby ich 

zniszczyć; a wśród tych ostatnich jesteś i ty, który mówisz, że Bóg nie interesuje się ludźmi”: SCh 220, 162; 
por. Ps 33, 17.

96 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 90: „Jeżeli co jakiś czas dopuszcza, że jesteśmy poniże-
ni z powodu naszych grzechów, to nie dozwala, abyśmy cierpieli zbyt długo: jest to powód, dla którego po-
zwala, aby jego dzieci przechodziły ciężkie chwile, aby zachować dyscyplinę, ale czasami sprowadza chwi-
le spokoju, aby okazać swe miłosierdzie”: SCh 220, 420.

97 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 14: „Et qui se Christianum dicit, debet, quemadmodum 
Christus ambulauit, sic et ipse ambulare”: SCh 220, 198; por. 1 Jn 2, 6.

98 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 10: „Tantum apud nos honor et reuerentia dei profi cit ut 
quae indeuotione non facimus, etam odio digna esse ducamus”: SCh 220, 192.

99 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 10: SCh 220, 192; por. Mt 5, 44.
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bieskiego czy niesienia swego życiowego krzyża i naśladowania Chrystusa100. W V wie-
ku charakterystycznym znakiem odejścia od przykazań było zupełne zachwianie pro-
porcji pomiędzy ludźmi dobrymi a złymi, na korzyść tych ostatnich101. U podstaw braku 
odpowiedzialności moralnej za popełniane czyny stał niewątpliwie brak wiary chrześci-
jańskiej, dlatego według Salwiana ówcześni chrześcijanie, szczególnie w Afryce rzym-
skiej, w swych uczynkach i przekonaniach byli faktycznie poganami102. 

Według Objawienia eschatologiczną konsekwencją grzechu będzie proporcjonalna do 
grzechów kara Boża, lecz z drugiej strony pokutujący grzesznicy powinni bardziej wierzyć 
w darmowość odkupienia dokonanego już w Jezusie Chrystusie i w niezasłużony przez 
nich dar zbawienia103. Bóg ostatecznie będzie karał zarówno za grzechy, jak i za obłudne 
zachowania religijne104. Grzech, który w swej istocie jest zawsze wystąpieniem przeciw-
ko Bogu, musi być jako przestępstwo odpokutowany105. Salwian wyprowadził zasadę po-
kuty adekwatnej do liczby grzechów: za pojedynczy grzech należy zapłacić pojedynczą 
cenę, przy czym człowiekowi, szczególnie pod koniec życia nie wolno zbytnio zwlekać 
z nawróceniem i stosowną pokutą106. Środkiem zaradczym wobec grzechów dostępnym 
dla człowieka jest wzbudzenie w sobie odrazy do popełnianych grzechów, poddanie się 
nawróceniu, a także unikanie kolejnych sytuacji mogących zaowocować grzechem107. Sto-
sowna do ciężaru grzechów pokuta odbyta w doczesności ma skutki eschatologiczne. Uję-
cie Salwiana ma charakter wyraźnie dydaktyczny: człowiek, który niczego nie ofi arował 
Bogu w doczesności, nie może się też spodziewać od Boga niczego w wieczności108.

100 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 14: SCh 220, 196; por. Łk 14, 33.
101 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 5: „Dzisiaj uznajemy natomiast, że Kościół mógłby być 

szczęśliwy, gdyby liczba jego członków dobrych i złych była równa. Jednak nie uznajemy, że spełnia on ten wa-
runek, gdyż w dniu obecnym smucimy się, widząc go prawie całkowicie grzesznym”: SCh 220, 362. 364. 

102 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 10: „Najgorszy i najbardziej odrażający jest fakt, że bar-
dzo wielu ludzi, którzy wyznali wiarę w Chrystusa, wewnętrznie oddawało kult idolom”: SCh 220, 516. Sal-
wian często wspominał szczególnie o trzech rejonach cesarstwa zachodniorzymskiego, tj. o diecezji Galii, 
diecezji Hiszpanii i o diecezji Afryki. Najgorzej była przez niego oceniania diecezja Afryki, zarówno pod 
względem korupcji państwowej, jak i upadku moralnego żyjących tam chrześcijan. Stan rozprzężenia mo-
ralnego Afrykańczyków tłumaczyłby zdaniem Salwiana ich szybką klęskę w wojnie z Wandalami. Więcej 
na ten temat zob. Salwian, De Gubernatione Dei 4, 21; 6, 68; 7, 52-108; 8, 1-25. Natomiast o samej sytu-
acji społecznej i ekonomicznej wymienionych prowincji por. A. Haemmerle, Studien zu Salvian III, Neub-
urg 1899, 21-32.

103 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 10: SCh 176, 316; por. Hbr 2, 2-3.
104 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 50-60: SCh 220, 348-358; por. Tertulian, De Paenitentia 5, 

9: CChSL 1, Tertulliani Opera. Pars I. Opera catholica, J. G. Ph. Borleffs (ed.), 328; Hieronim, Epistula 125, 
16: CSEL 56/1, Epistulae. Pars III. Epistulae CXXI-CLIV, I. Hilberg (ed.), Vindobonae 19962, 134-136.

105 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 41: „Są oni przekonani że będą musieli stawić się, jak naucza 
Pismo, przed trybunałem Pana”: SCh 176, 336; por. Mt 25, 31-46.

106 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 61: „Uczyniwszy kalkulację grzechów, ustalono cenę – jeden za 
jeden. […] Chciałbym tu podkreślić, że jeśli królowi Babilonii, który miał jeszcze przed sobą długi okres 
życia i był być może w kwiecie wieku, został dany rozkaz jak najszybszego uwolnienia się od win, tym bar-
dziej jest konieczne, abyś ty okazał gorliwość i zdecydowanie w wyzwalaniu się od win w ostatnich dniach 
swej egzystencji, co więcej, w samym momencie śmierci”: SCh 176, 182.

107 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 46: „W podobnych okolicznościach lekarstwo winno jako pierw-
szy efekt wzbudzać w chorych wstręt do choroby, która ich męczy, wdrożyć ich w odpowiednie leczenie, od-
ciąć od ciała strzały, którymi zostali zranieni”: SCh 176, 172.

108 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 45: „Nie możesz mieć żadnej nadziei, że Bóg obdaruje cię do-
brem, jeśli nic mu nie dałeś”: SCh 176, 338; por. Ps 48, 11-12; Ap 3, 16-17.

1715. Grzechy i cnoty chrześcijan V wieku

5.1.3. Grzechy szczegółowe – opis obu duszpasterzy
Obaj duszpasterze wyliczali w swych dziełach typowe grzechy szczegółowe chrześcijan 

V wieku. Wykazy te nie są systematyczną próbą opisu poszczególnych grzechów, ale dusz-
pasterską reakcją, polegającą na opisie zaistniałego zła, na jego moralnym napiętnowaniu 
oraz określeniu duchowych środków zaradczych. Poniższe zestawienie grzechów odzwier-
ciedla ich hierarchizację według opinii św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii.

5.1.3.1. Niewiara. Piotr Chryzolog. Dla biskupa Rawenny brak wiary był wyrazem 
postawy wewnętrznej, przejawiającej się zwłaszcza w negacji życia wiecznego. Niewia-
ra w zmartwychwstanie w życiu doczesnym prowadzi człowieka do desperacji, ciągłej 
nieufności, zepsucia, zła, a ostatecznie do śmierci109. Dlatego niewiara jest kompletnym 
przeciwieństwem chrześcijańskiej wiary i nadziei na zmartwychwstanie110. Wiara opie-
ra się na zaufaniu w autorytet Boga, natomiast paradoksem jest, że niewierzący wątpiąc 
w zmartwychwstanie i życie wieczne, bardziej wierzą w rozmaite ziemskie autorytety, 
niezmiennie przemijające i nie mające żadnego wpływu na wieczność111, niż w objawio-
ny autorytet Boga, który jako jedyny może im dać szansę na życie wieczne112. 

Często brak wiary przejawiał się raczej zewnętrznie. Dla biskupa Rawenny paradok-
sem był niewątpliwie udział chrześcijan w świętach pogańskich i kultywowanie przez nich 
zwyczajów pogańskich113. Najbardziej charakterystyczny był udział chrześcijan w po-
gańskich obchodach nadejścia nowego roku na Kalendis Ianuariis114. Pogańska wymo-
wa uroczystości ku czci Janusa zatarła się już w V wieku – świętowano zasadniczo nowy 
rok, jednak odbywały się jeszcze folklorystyczne procesje, których niemoralny charak-
ter był piętnowany przez Chryzologa115. 

109 Piotr Chryzolog, Sermo 118, 2: OSPC 2, 380.
110 Piotr Chryzolog, Sermo 118, 1: „Ponieważ cała nadzieja wiary chrześcijańskiej jest złożona w zmar-

twychwstaniu umarłych”: OSPC 2, 380.
111 Piotr Chryzolog, Sermo 118, 4-6: OSPC 2, 382; por. Iz 22, 13; 1 Kor 15, 32.
112 Piotr Chryzolog, Sermo 118, 7: „Wspaniałomyślność Boga wzbogaca tego, kto ma żyć, a nie tego, 

kto ma umrzeć. Jakiego wielkiego dobra doświadczałby ten, który otrzymawszy benefi cjum nie przeżyłby? 
Stoi twardo na nogach ten, kto pozostaje żywym, ponieważ kto umiera, zawsze pozostaje w pozycji leżą-
cej”: OSPC 2, 384; por. 1 Kor 15, 1-3 nn. 

113 Formalnie kulty pogańskie zostały zakazane przez augusta Teodozjusza w konstytucji zabraniającej 
kultu pogańskiego we wszystkich jego formach na terenie całego imperium wydanej dnia 8 listopada 392 r. 
(C. Th. 16, 10, 12).

114 W V wieku już tradycyjne rzymskie święto początku nowego roku. Obchodzone w pierwszym mie-
siącu po przesileniu zimowym początkowo ku czci staroitalskiego boga Janusa, który był bóstwem opiekuń-
czym bram miast i domów, a także był wiązany z początkiem i końcem. Przedstawiano go z dwiema twa-
rzami, z laską i kluczami. Początki świętowania nowego roku w Kalendis Ianuariis datowały się na połowę 
II w. p.n.e. Pierwotnie pierwszym miesiącem roku był bowiem marzec, dlatego konsulowie rozpoczynali 
urzędowanie 15 marca (Idus Martiae). W 155 r. p.n.e. termin ten przesunięto o dwa i pół miesiąca wstecz, 
na 1 stycznia, gdyż w przeciwnym razie konsulowie desygnowani na dany rok nie zdążyliby do Hiszpanii 
na początek działań wojennych. W ten sposób ustalił się początek cyklu pracy administracji państwowej na 
pierwszego stycznia. Kalendis Ianuariis stało się zatem rzymskim poczatkiem nowego roku, kiedy to sym-
bolicznie bóg Janus o dwóch obliczach patrzył z jednej strony do tyłu, żegnając stary rok, a z drugiej do 
przodu, oczekując i witając nowy rok. W tym dniu obdarowywano sie prezentami i składano sobie życze-
nia. Więcej na temat samego kalendarza rzymskiego zob. A. Kirsopp Michels, The Calendar of the Roman 
Republic, Princeton (NJ) 19671, Westport (CT) 1978; A. E. Samuel, Greek and Roman Chronology: Calen-
dars and Years in Classical Antiquity, München 1972; odnośnie do samej czci Janusa w Rzymie: T. Zieliń-
ski, Religie Rzeczpospolitej Rzymskiej, Toruń 2000, 136-138.

115 Piotr Chryzolog, Sermo 155, 2: „Jaki gniew, jaka zemsta prześladowałaby dziś tych ludzi jako odpo-
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Biskup Rawenny generalnie uznawał, że najpowszechniejsza forma idolatrii, z jaką 
spotykali się ówcześni chrześcijanie, czyli politeizm, stanowi wymysł diabła, pragnącego 
przeciwstawić prawdziwej świętości wcielonego Boga wielość szatańskich cudowności 
i rozmaitych form kultu pogańskiego116. Idolatria jako forma praktyk religijnych stanowi-
ła dla Chryzologa albo przejaw głupoty pogan117, albo ich pogardy wobec prawdziwe-
go Boga118. Twierdził on również, że politeizm był nauczany przez fi lozofi ę klasyczną119. 
Ostatecznie błąd trwania w idolatrii wypływał z braku miłości ludzi do Boga i niewiedzy 
na temat Jego miłości do stworzeń. Praktykowanie idolatrii prowadziło do życia w usta-
wicznym strachu i niemoralności oraz w końcu do śmierci fi zycznej w pełni jej grozy120. 

Natomiast dla chrześcijan jakakolwiek forma politeizmu stanowiła zawsze wiarę fał-
szywą, nędzną, pełną bólu i nieszczęścia121, gdyż oddawała człowieka bez żadnego uzasad-
nienia w niewolę wyimaginowanych idoli122. Chrześcijanin praktykujący idolatrię był tyl-
ko nominalnie wyznawcą Chrystusa, a praktycznie negował prawdziwego Boga przez swe 
uczestnictwo w różnego rodzaju rytach czy w zabawach pogańskich, stając się praktycznie 
poganinem123. Biskup podkreślał bezrozumność ludzi trwających w idolatrii, ponieważ prze-
szkadzało to im w poznawaniu jedynego Boga124. Chryzolog jako duszpasterz zaznaczał, 
że chrześcijanie uwolnieni od ułudy idoli przez Chrystusa winni się wystrzegać pogańskich 
spektakli, kontaktu z folklorem pogańskim czy nawet wewnętrznej zgody na organizowa-
nie takich spektakli, aby chronić się w ten sposób przed powrotem do idolatrii125. 

wiedź na obrazę dokonaną wobec bóstw i wobec idoli? Jednak ci, którzy w starożytności byli fałszywie uwa-
żani za bogów i czczeni na ołtarzach, z użyciem kadzidła, ofi ar, klejnotów i złota, wydają potomstwo jawią-
ce się jako ludzkie zwłoki, a w trupim kulcie podkreśla w ich obliczach życie, zwyczaje, czyny i naucza, że 
takie byty powinny raczej uciec niż być czczone?”: OSPC 3, 188.

116 Piotr Chryzolog, Sermo 155, 1: „Kiedy Chrystus święcie się narodził dla naszego zbawienia, zaraz 
po tym diabeł, aby sprzeciwić się Bożej dobroci, sprokurował liczne i szkodliwe cuda: aby ośmieszyć reli-
gię, aby przemienić świętość w profanację; wyprowadzając z uszanowania wobec Boga jakąś obrazę prze-
ciwko Bogu”: OSPC 3, 188.

117 Piotr Chryzolog, Sermo 89, 1: „Kiedy głupi uznają za stwórców same stworzenia, nie mogą poznać 
Boga. Dlatego poganie uczynili bóstwa ze słońca, księżyca, gwiazd, złota, kamieni, drewna, rzeczy, o któ-
rych chrześcijanie wiedzą, że służą tylko do użytku ”: OSPC 2, 198.

118 Piotr Chryzolog, Sermo 44, 3: „Czci skałę, służy statui z drewna ten, kto pogardza służbą Bogu ży-
wemu i prawdziwemu”: OSPC 1, 310.

119 Piotr Chryzolog, Sermo 44, 6: „Uznaje się za katedrę błędu fi lozofi ę, która nauczała albo o istnieniu 
wielu bogów, albo, że Ten, który jest, nie istnieje, albo że nie może być znaleziony”: OSPC 1, 312.

120 Piotr Chryzolog, Sermo 147, 2: „Taki przesadny strach wykluczył miłość do tego, który dominuje, 
sprawił, że aniołowie uciekli na ziemię, człowieka skłonił do idolatrii, spowodował, że do świata przeniknę-
ły próżne błędy, sprawił, że wszyscy uciekli od Stworzyciela i oddali się kultowi stworzenia. Bo nie może 
kochać ten, kto zbytnio się boi. Oto dlaczego świat wolał zginąć niż się bać. Sama śmierć jest bowiem bar-
dziej znośna niż strach”: OSPC 3, 146.

121 Piotr Chryzolog, Sermo 57, 3: OSPC 1, 384.
122 Piotr Chryzolog, Sermo 62, 5: „Naprawdę jest Bogiem ten, kto pozwolił ci oglądać siebie, pozosta-

jąc niewidzialnym, tobie dał ten przywilej, dla którego bogowie pogańscy byli niewidzialni choć widocz-
ni”: OSPC 1, 420.

123 Piotr Chryzolog, Sermo 155, 5: „Kto się czyni bogiem, staje się przeciwieństwem Boga prawdziwe-
go. Nie chciał nosić wyobrażenia Boga ten, kto chciał oddawać cześć idolowi. Nikt bowiem bezpiecznie nie 
bawi się z wężem ani nie żartuje sobie z diabłem bezkarnie”: OSPC 3, 190.

124 Piotr Chryzolog, Sermo 109, 4: „Poganin, kiedy lekceważył zdrowy rozsądek, uczestnicząc w pro-
cesjach do bóstw i w kulcie bogiń, nie zasługiwał na służenie Bogu, który jest prawdziwy i jedyny”: OSPC 
2, 328. 330.

125 Piotr Chryzolog, Sermo 155, 4: OSPC 3, 190; por. Rz 1, 32.
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5.1.3.2. Salwian z Marsylii. Analizował w swoich pismach postawy charakteryzują-
ce się brakiem wiary i religijności oraz niewłaściwą wiarą czyli idolatrią. Połowiczność 
wiary czy wręcz brak wiary w Boga, a pokładanie ludzkiej ufności w potędze pieniądza 
jest wynikiem działalności diabła wśród ludzi126. Absurdalnie ludzie w swym życiu do-
czesnym wierzą we wszystko poza Bogiem, choć „cały rodzaj ludzki opiera się na na-
dziei, nie wierzą tylko w Boga”127. 

Na niewiarę są narażeni szczególnie ludzie bogaci, gdyż człowiek żyjący w doczes-
nym luksusie nie wierzy w zbawienie wieczne128. Człowiek bogaty wkłada więcej zaan-
gażowania w walkę o utrzymanie ziemskich, tymczasowych relacji, więcej dba o wymier-
ną korzyść, choć mniej trudu kosztowałoby go miłosierdzie, jałmużna czy okazywanie 
dobroci, a czyni tak dlatego, że nie ma w nim wiary w Boga i życie wieczne129. Bogaty 
z reguły odrzuca autorytet Boga i obietnice słowa Bożego, dlatego konsekwentnie negu-
je wiarę w odpłatę Boga za godne życie ziemskie w wieczności130. Powodowany ciągłą 
chciwością „wydaje się niczym więcej jak pragnieniem pieniądza, co jest wyrazem nie-
wolniczej idolatrii i przedłuża się na przyszłość, kiedy będzie żył po śmierci”131. Brak 
wiary bogatego wyraża się szczególnie w lekceważeniu praktykowania Bożych przyka-
zań – a nie można wierzyć w Boga, kiedy ignoruje się Jego przykazania132. Niewierzący 
bogaty wciąż wygłasza puste deklaracje słowne mające świadczyć o jego rzekomej wie-
rze133. Jednak zewnętrzne oświadczenia falsyfi kują się szybko ze względu na wyraźny 
brak miłości wobec bliźniego okazywanej w praktyce, a brak szacunku, wrogość, a cza-
sami nawet nienawiść do Boga czy do ludzi zamykają człowieka na Boga134.

Salwian jako niereligijność traktował ludzkie przekonanie, że Bóg nie interesuje się 
światem, który stworzył, i w związku z tym można popełniać wszelkie zbrodnie135. Zda-
niem kapłana z Marsylii postawa jawnej niereligijności i wynikające z niej stałe lekce-
ważenie istnienia Boga prowadzi ostatecznie do zbrodni i moralnego wyuzdania. Dlate-

126 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 1: „Dobrze jest znany ten wąż starodawny i ciągle zbuntowany, 
wciąż na polowaniu, powodowany nieugaszoną nienawiścią zrodzoną zasadniczo z zazdrości, który zionie 
ci w twarz smrodliwym oddechem ust zatrutych ciężkimi i śmiertelnymi truciznami, które go tragicznie za-
raziły […] zaś dusze niedowierzające […] stawiają ponad wszystko bogactwa, które są im przecież przy-
znane w tym życiu przez Boga dla jakiejś świętej przyczyny i wierzą, że jest rzeczą bezwartościową prze-
baczanie oraz wszelki owoc miłosierdzia czy dobroci”: SCh 176, 138.

127 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 59: „Totum denique, ut dixi, inter homines spebus agitur. Solus 
deus est de quo desperatur”: SCh 176, 228.

128 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 69: SCh 176, 234. 236; por. Łk 6, 24.
129 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 62-64: SCh 176, 286-288.
130 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 62: „Jeśli nie cenimy tego, co mówi Bóg, to nie mamy podstaw 

do wiary w rekompensatę, jaką nam gwarantuje. Nie żywimy wiary w obietnice Boże, kiedy nie postępuje-
my tak, żeby zasłużyć na nagrody obiecane przez Pana”: SCh 176, 286.

131 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 1: „Nisi auaritiam, id est idolatriae seruitutem, etiam in futura 
post mortem tempora extendant”: SCh 176, 138; por. Kol 3, 5; Ef 5, 5; 1 Kor 5, 10-11.

132 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 89: „Mówisz, że wierzysz w Sąd Boży, kiedy znieważasz przy-
kazania Pana, aby móc zostawić swoje dobra tym, na których wcześniej zwróciłem uwagę?”: SCh 176, 302. 
304; por. Lb 15, 3; Pwt 5, 29; Ez 20, 19; J 14, 15; J 14, 21.

133 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 81-82: SCh 176, 298.
134 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 11: SCh 220, 166. 168.
135 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 29: „Przyjmuję, że jak Kain myślał wtedy, tak dziś my-

śli wielu, że mianowicie Bóg nie interesuje się sprawami ludzkimi i że rzeczywiście nie dostrzega ludzkich 
zbrodni”: SCh 220, 126; por. Rdz 4, 1-14.
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go też biblijny przykład losu mieszkańców Sodomy i Gomory136 ma zawsze uświadamiać 
wierzącym, że z całą pewnością Bóg za złe czyny ukarze także i tych, którzy grzeszyli, 
nawet jeśli nie należeli do Jego wyznawców137. 

Salwian zaznaczał też, że wiara może być niewłaściwie ukierunkowana, tak jak w przy-
padku wielu współczesnych mu Afrykańczyków, którzy bałwochwalczo wyznawali boginię 
Celestę (Dea Caelestis)138, czczoną jeszcze w V wieku139. Salwian jednoznacznie krytykował 
nieszczerość nawróceń i synkretyczność postaw religijnych ludzi formalnie przyjmujących 

136 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 38: SCh 220, 136; por. Rdz 19, 1-29.
137 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 39: „Bóg chciał ukazać w tym miejscu, na czym będzie 

polegał Sąd Ostateczny, kiedy sprawił, że spadł z nieba ogień na tę świętokradczą ludność Gehenny. Apostoł 
potwierdza to samo, kiedy mówi, że Bóg: także miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół skazał na za-
gładę, dając przykład kary tym, którzy będą żyli bezbożnie”: SCh 220, 136 por. 2 P 2, 6.

138 Fenicka Tanit (łac. Dea Caelestis) była boginią fenicko-kartagińską, nazywaną także Ba’alat, Astarte, 
Dea Caelestis. Miała reprezentować oblicze fenickiego bóstwa Ba’al, będącego personifi kacją ‘dobroczynne-
go słońca’. Jej kult został rozpowszechniony przez kartagińskich żeglarzy po całym basenie Morza Śródziem-
nego. Głównym ośrodkiem tego kultu była Kartagina, gdzie czczono ją jako boginię płodności. W ośrodkach 
kultu, zwanych tophet (dosłownie: ‘miejsce ogrodzone’), składano ofi ary z dzieci poświęconych Tanit. Ma-
kabryczne ofi ary z ludzi zostały zniesione wraz z zajęciem Afryki Północnej przez Rzymian. O samym kul-
cie ku czci Tanit/Dea Caelestis mówił już Tertulian, Apologeticum 12, 4: „Ad bestias impellimur: certe quas 
Libero et Cybele et Caelesti applicatis”: CChSL 1, 110; (tłum. polskie, Apologetyk 12, 4: „Napędzają nas na 
zwierzęta drapieżne: z pewnością na te, które wy dajecie do orszaku Libera, Cybeli i Celestis”: POK 20, 60; 
tamże, 23, 6: „Ista ipsa Virgo Caelestis, pluuiarum pollicitatrix”: CChSL 1, 131; (tłum. polskie: „Niech tu 
stanie sama Dziewica Celestis, zapowiadaczka deszczów”: POK 20, 112); tamże, 24, 8: „Vnicuique etiam 
prouinciae et ciuitati suus deus est, ut Syriae Atargatis ut Arabiae Dusares, ut Noricis Belenus, ut Africae Ca-
elestis ut Mauretaniae reguli sui”: CChSL 1, 134 (tłum. polskie: „Także każda prowincja i miasto ma swe-
go boga: Syria Atargatis, Arabia Dusares, Norykowie Belenusa, Afryka Celestis, Mauretania swoich małych 
królików”: POK 20, 118-119). O kulcie Tanit wspomniał też Ammianus Marcelinus, Dzieje rzymskie 22, 13: 
seria Biblioteka antyczna, przekład polski I. Lewandowski, Bydgoszcz 2001, t. 1, 417; jak również Wiktor 
z Wity, Historia Persecutionis africanae provinciae 1, 3: „Nam et hodie si qua supersunt, subinde desolatur, 
sicut ibi Carthagine odium, theatrum, aedem Memoriae et uiam, quam Caelestis uocitabant, funditus deleu-
erunt”: CSEL 7, M. Petschenig (ed.), Vindobonae 1881, 5 (tłum. polskie: Dzieje prześladowania Kościoła 
w Afryce przez Wandalów 1, 3: „Jak do gruntu zniszczyli tam w Kartaginie salę muzyczną, teatry, świątynię 
bogini Pamięci i ulicę, którą nazywano Caelestis”: POK 14, tłum. polskie J. Czuj, Poznań 20052, reprint wy-
dania z 1930 r., 37). Pomimo cesarskiego zakazu kultu pogańskiego wydanego w 399 r., ludność północno-
afrykańska występowała w obronie tej religii. Główna świątynia Tanit w Kartaginie została zburzona dopie-
ro około 421 r., co zaznacza Augustyn, Civitate Dei 2, 26, 2: NBA V/1, A. Trapè, R. Russel, S. Cotta (red.), 
Roma 19902, 152; por. Quodvultdeus, Liber de promissionibus et praedictionibus Dei 3, 38, 44: SCh 102, 
t. 2, (II, 21-III, 40), R. Braun (red.), 575-579; Św. Augustyn z Hippony podaje również z pewną retoryczną 
przesadą w Sermo 105, 9, 12, że kult Tanit/Dea Caelestis interesował głównie wyższe klasy społeczne; wię-
cej na temat kultu bogini Tanit/Dea Caelestis w Afryce rzymskiej zob. G. H. Halsberghe, Le culte de Dea 
Caelestis, ANRW II, 17, 4 (1984), 2213-2223; S. Bullo, La dea Caelestis nell’epigrafi a africana, „L’Africa 
Romana” 11 (1996), 1597-1628; Z. Benzina Ben Abdallah, L. Ennabli, Caelestis et Carthage, „Antiquités 
Africaines” 34 (1998), 175-183; T. Zieliński, Religia Cesarstwa Rzymskiego, Toruń 2000, 85-90.

139 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 9: „Pogaństwo zawsze było religią wyznawaną przez 
większość Afrykańczyków: zachowali jeszcze bowiem w wewnętrznych murach miast ten niechlubny kult, 
a odnoszę się tutaj do owej Celestis, demona Afrykańczyków”: SCh 220, 516.
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chrześcijaństwo, a potajemnie wyznających dawny kult pogański140. Idolatria jego zdaniem 
była skutkiem braku prawdziwej wiary w jedynego Boga141 i odnowienia kultu diabła142.

5.1.3.3. Chciwość (auaritia). Piotr Chryzolog. Biskup Rawenny, opierając się na 
Łk 12, 13-21 i 1 Tm 6, 10, traktuje chciwość jako źródło zła w człowieku, wypaczenie 
obyczajów i rozbicie podstawowych więzi międzyludzkich143. Jest ona grzechem i ma 
początek w ziemskich bogactwach, dlatego aby jej zapobiec, należy wyrzekać się dóbr 
ziemskich i rozdać je potrzebującym144. Duchowym efektem chciwości skutkującej jedy-
nie doczesnym wzbogacaniem się jest utrata pokoju wewnętrznego i pewności wiary145. 
Chciwość wpływa na wyraźne obniżenie wartości dążeń ludzkich – poprzez absolutyzo-
wanie dóbr materialnych człowiek określa się tylko w doczesności i zapomina o swym 
powołaniu do wieczności i nieba146. Dlatego sam Bóg nawołuje człowieka, aby odszedł 
od chciwości i poprzez jałmużnę przekształcił dobra ziemskie w dar dla nieba147. W ży-
ciu doczesnym dobra materialne są człowiekowi ‘tylko powierzone’ jako kredyt na czas 
jego życia, dlatego ofi arując jałmużnę, człowiek poprzez akty miłosierdzia wobec swych 
bliźnich zwraca jedynie dług Bogu. Czynne miłosierdzie bogatych wobec biednych to 
wyraz zaufania samemu Bogu148.

140 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 10: „Najbardziej zgubny i zbrodniczy jest natomiast fakt, 
że wielu ludzi, którzy nawrócili się na wiarę Chrystusa, tak naprawdę wewnętrznie było czcicielami ido-
li”: SCh 220, 516.

141 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 77: „Oni przysięgają na demony, ale nie na Boga! O jak-
że jest banalnym przestępstwem żartować z imienia Jowisza, ale nie z imienia Chrystusa! Po pierwsze ten, 
na którego się przysięga, jest martwy; natomiast w naszym przypadku zachodzi krzywoprzysięstwo wobec 
Boga żyjącego!”: SCh 220, 294. Por. Minucjusz Feliksa, Octavius 21, 1: C. U. F., J. Beaujeu (ed.), Paris 1974, 
32-33; (Oktawiusz 21, 1-12: POK 2, tłum. polskie J. Sajdak, Poznań 2000, reprint wydania z 1924 r., 41-45); 
Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 23: „Jeśli jesteśmy przekonani wewnętrznie, że Bóg takie rze-
czy znosi lub odrzuca, że są one chlebem dla diabła, natomiast obrazą Boga, jakże możemy deklarować, że 
adorujemy Boga w kościele my, którzy poprzez udział w obscenicznych grach, ciągle jesteśmy sługami dia-
bła i jesteśmy takimi chętnie i świadomie, z naszej własnej inicjatywy”: SCh 220, 376.

142 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 33: „Aby wierzyć w Boga, najpierw trzeba wyrzec się 
wiary w diabła, ponieważ kto nie wyrzeka się diabła, nie wierzy w Boga, a w konsekwencji wraca do diabła 
ten, kto opuszcza Boga”: SCh 220, 384.

143 Piotr Chryzolog, Sermo 162, 8: „Strzeżcie się wszelkiej chciwości. Jest to równoznaczne ze stwierdze-
niem: odrzućcie chciwość, a nie przeszkodzi wam w uzyskaniu waszego dziedzictwa. Chciwość, bracia, ne-
guje rodziców, dzieli braci, separuje towarzyszy, rozwiązuje przyjaźń, wygasza uczucia. Kto ją będzie miał 
w sobie, nie będzie po niczyjej stronie, nie będzie sobą. Chciwość, bracia, jak powiada apostoł, jest korze-
niem każdego zła, a kiedy zapuści ona korzenie w serce, rozprasza ornament obyczajów i, oplatając się jak 
trujące drzewo, przez swe korzenie śmierci niszczy i rozprasza monumenty przodków”: OSPC 3, 238, por. 
Łk 12, 15; 1 Tm 6, 10.

144 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 6: OSPC 1, 90; por. Mt 6, 19-20.
145 Piotr Chryzolog, Sermo 23 3: „Kto strzeże złota, kto konserwuje srebro, nie ma pewności, stracił po-

kój, ponieważ traci pokój ten, kto nie ma pewności; taki człowiek staje się bogaty, ale pod względem winy, 
nie istoty”: OSPC 1, 178.

146 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 3: „Człowieku, jeżeli masz tu pozostać, to strzeż tego, co do ciebie nale-
ży; ale jeżeli masz iść do góry, dlaczego pozostawiasz tutaj to, co twoje? Kto strzeże tego, co musi zostawić, 
jest stróżem dóbr kogoś innego, a nie własnych. Jeżeli w tym życiu, w którym żyjemy i jesteśmy obcymi, 
zgodzimy się na pewną przykrość bycia ubogim przez jakiś tylko czas, to co dopiero oznacza być smutnym 
i nie uszanowanym w ojczyźnie niebieskiej?”: OSPC 1, 180.

147 Piotr Chryzolog, Sermo 25, 2: „Sprzedajcie to, co macie i rozdajcie na jałmużnę. […] poprzez mi-
łosierdzie wykorzystajcie nędzne bogactwa, przekształćcie w dobra Boże to, co należy do ludzi”: OSPC 1, 
196; por. Łk 12, 33.

148 Piotr Chryzolog, Sermo 25, 3: „Zaskarb sobie stypendium poprzez darowizny na rzecz ubogich, po-
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Salwian z Marsylii wychodząc od 1 Tm 6, 10 również był zdania, że grzech chci-
wości stanowi źródło zła w człowieku149. Chciwość i niehumanitarność zaliczał do grze-
chów całkowicie przeczących miłosierdziu, za które dany człowiek w myśl Mt 6, 24 
(„Nie możecie służyć Bogu i mamonie”) i wizji Sądu nad niemiłosiernymi z Mt 25, 41-
44150 będzie potępiony razem z diabłem151. Chciwość wyrażająca się w żądzy zawładnię-
cia dobrami innych odziera bogacza z jego ludzkiej godności152; wzbudza u niego rów-
nież niesprawiedliwość i pazerność153, pijaństwo154, pychę, samozadowolenie, powoduje 
lichwiarstwo, oddawanie się kłamstwu i krzywoprzysięstwu155. 

W doczesności chciwi bogacze nie boją się Boga, więc zapominają o Nim. Oddalając 
się od Niego, wzbudzają jednocześnie nienawiść do samych siebie, a stale odrzucając swą 
wieczność w Bogu, już na ziemi skazują się na wieczne wygnanie156. Salwian dostrzega 
jednak możliwość wyzwolenia z chciwości. Aby tego dokonać, należy w myśl 1 Tm 6, 
8-9 odrzucić pokusę doczesnego wzbogacania się i żyć według normy posiadania tego, 
co naprawdę konieczne: „Apostoł mówi: Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad 
głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w 
zasadzkę diabła. Mówi tak, abyśmy zrozumieli, że zbawienie wynika z tego, co napraw-
dę konieczne, pułapka zaś tkwi w nadmiarze; łaska Boża jest w umiarkowaniu, a pułap-
ka szatana w bogactwach. Gdyż co apostoł zaraz dodaje? [liczne nierozumne i szkodli-
we pożądania] One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu”157.

nieważ Ojciec niebieski przyjmuje w depozyt wszystko to, co otrzymuje ubogi. […] Człowieku, zawierz 
Bogu to, co Bóg ci dał. On bowiem, jako ofi arujący, jeśli jego wolą jest mieć dług u ciebie, zechce ci oddać 
więcej”: OSPC 1, 198; por. Łk 12, 33.

149 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 12-13: „12. Jest to zgodne z tym, co mówi Pismo Święte: Chciwość 
pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. 13. Chciwość bogactw jest źródłem każdego zła”: SCh 176, 148.

150 Mt 25, 41: „Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień 
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a nie daliście Mi pić; 43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.» 44 Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy 
Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłuży-
liśmy Tobie?» 45 Wtedy odpowie im: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili»”: BT, wyd. IV, http://www.biblia.pl/PS/Biblia.htm.

151 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 52: „Łatwo jest przewidzieć przyszłą karę, w której będą oni 
dzielić swój los z diabłem. Jednak największa spośród wszystkich niewymownych kar, jakie poniosą, nie bę-
dzie odpłatą za straszne przestępstwa jak nierząd, zabójstwo czy profanację, ale przede wszystkim za chci-
wość i za całkowicie zaprzeczającą miłosierdziu nieludzkość (abdicatrix misericordiae inhumanitas)”: SCh 
176, 222. por. Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 51: SCh 176, 222 czy Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 
2, 69: SCh 176, 234-236.

152 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 21: „Czymże jest ostatecznie godność wysoko postawio-
nych, jeśli nie władzą dającą możliwość konfi skowania dóbr obywatelom”: SCh 220, 248.

153 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 60: „Dlaczego twoją najlepszą przyjaciółką jest niespra-
wiedliwość, twoją największą satysfakcją – chciwość, a najdroższą rzeczą jest pazerność?”: SCh 220, 356.

154 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 77: „Faktem jest, żeby nie wspomnieć o całej reszcie, 
że wszystko było zniszczone przez dwa grzechy dominujące i wspólne dla wszystkich, przez chciwość i pi-
jaństwo”: SCh 220, 410.

155 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 62: SCh 220, 474. 476.
156 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 72-73: SCh 176, 236. 238; por. Mt 10, 28.
157 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 61: „Habentes enim, inquit apostolus, uictum et uestitum, his 

contenti simus. Nam qui uolunt diuites fi eri, incidunt in temptationem et laqueum diaboli. Ergo, ut uidemus, 
in rebus tantum necessariis salus est, in superfl uis laqueus, in mediocritate dei gratia, in diuitiis diaboli cat-
ena. Denique quid statim apostolus subdit? […] Quae demergunt, inquit, hominem in interitum et perditio-

1775. Grzechy i cnoty chrześcijan V wieku

5.1.3.4. Obsceniczność i niegodziwość spektakli. Problem ten poruszał zarówno 
Piotr Chryzolog, jak i Salwian z Marsylii, których opinia potępiająca antyczne spekta-
kle teatralne i gry cyrkowe współbrzmiała z głosami chrześcijańskich krytyków rzym-
skich rozrywek158.

Piotr Chryzolog. Jego zdaniem kultura antyczna pomimo podejmowania problematy-
ki śmierci nie dawała nikomu jakiejkolwiek nadziei na zwycięstwo nad śmiercią. Co wię-
cej, nie potrafi ła pojąć życia wiecznego człowieka rozumianego jako integralna całość, 
czyli z duszą i ciałem, ani zagadnienia wieczności człowieka, przeciwnie – konserwowa-
ła tylko ludzki ból. Z tych też względów biskup występował przeciwko niej z ostrą kry-
nem”: SCh 176, 238. 230.

158 Jednym z pierwszych pisarzy wczesnochrześcijańskich potępiających antyczne spektakle jako wido-
wiska obsceniczne i niemoralne był w II wieku św. Klemens Aleksandryjski, Pedagog II, 4: SCh 108, 40; 
Pedagog III, 1: SCh 158, 76-77. Św. Teofi l z Antiochii, Do Autolika III, 15, 1-3: SCh 20, G. Bardy (ed.), Pa-
ris 1948, 145-146; (tłum. polskie: BOK 24, tłum. L. Misiarczyk, Kraków 2004, 450). Krytykował tragedię 
grecką, gdyż ukazywała antropofagię i akty cudzołóstwa bóstw. Ze swej strony Tertulian, De spectaculis IV-
XIII: SCh 332, M. Turcan (ed.), Paris 1986, 114-220; (tłum. polskie: POK 28, tłum. polskie S. Naskręt, Po-
znań 2005, 26-40), udowadniał, że spektakle teatralne i rozrywki cyrkowe były manifestacjami idolatryczny-
mi, stojącymi w sprzeczności z wyrzeczeniem się diabła podczas obrzędu chrztu. W swym Apologetyku 15, 
1-8: CChSL 1, 113-114 (POK 20, tłum. polskie J. Sajdak, 68-72) podawał wykaz motywów mitologicznych 
obecnych w spektaklach pokazywanych w teatrach i w cyrkach rzymskich, a odrzucanych przez moralność 
chrześcijańską z powodu obsceniczności. Św. Cyprian z Kartaginy, Ad Donatum 8: CChSL 3 A, M. Simo-
netti (red.)., Turholti 1976, 7-8 wtórował głosom potępienia ze strony swojego poprzednika Teofi la z Antio-
chii. Św. Bazyli Wielki, In Exaemeron homiliae 4: SCh 26 bis, S. Giet (ed.), Paris 1968, 244-276, ostrzegał 
chrześcijan przed szarlatanerią spektakli i obscenicznością śpiewów teatralnych. Dla św. Jana Chryzostoma, 
In Johannem homiliae 1, 4: PG 59, 28-29 spektakle teatralne były sprzeczne z obietnicami chrzcielnymi; za 
skandal uważał udział chrześcijan w przedstawieniach pantomimy (św. Jan Chryzostom, In Johannem homi-
liae 17, 4: PG 59, 112), a niemoralność sztuk teatralnych mogła jego zdaniem zdeprawować ludzi młodych 
(św. Jan Chryzostom, In Matthaeum homiliae 59, 7: PG 58, 584). Według Chryzostoma, Homiliae 3 de dia-
bolo: PG 49, 241-276 zgromadzenie teatralne stawało się dlatego zgromadzeniem szatana, ponieważ stano-
wiło miejsce pokus i niemoralności. O wielkiej sile przyciągania antycznego teatru oraz o słabej dyscyplinie 
liturgicznej konstantynopolitańskich chrześcijan pod koniec IV wieku najlepiej świadczy pełen inwektyw 
dyskurs umoralniający św. Jana Chryzostoma z 3 lipca 399 r., tj. Contra circenses ludos et theatra: PG 56, 
263-270. Biskup, wychodząc na liturgię, zastał bowiem kościół prawie opustoszały, gdyż większość wier-
nych poszła wtedy do cyrku… Uczęszczanie na przedstawienia teatralne wypomina swoim wiernym jako 
zgorszenie wobec katechumenów św. Augustyn z Hippony, De cathechisandis rudibus 25, 48: NBA VII/2, 
P. Siniscalco, Ch. Fabrizi, Roma 2001, 278. 280. Według Augustyna, De civitate Dei I, 32: NBA V/1, 80. 
82 obsceniczność i szaleństwo przedstawień teatralnych powoduje zamglenie duszy biednych ludzi i ode-
rwanie od rzeczywistości w obliczu zagrożeń wojennych. Pod wpływem chrześcijańskiej teologii były wy-
dawane cesarskie zakazy prawne dotyczące spektakli: C. Th. 2, 8, 20 – prawo z 17 kwietnia 392 r. o zaka-
zie organizowania igrzysk cyrkowych w dni świąt chrześcijańskich; C. Th. 2, 8, 23 – prawo z 27 kwietnia 
399 r. o zakazie urządzania spektakli i wyścigów w niedzielę, z jedynym wyjątkiem urodzin imperatora; C. 
Th. 2, 8, 25 – prawo z 1 kwietnia 409 r. – o absolutnym zakazie organizowania imprez publicznych w nie-
dzielę. Więcej na temat teatru i cyrku antycznego postrzeganych jako zagrożenie dla starożytnych chrześ-
cijan zobacz w opracowaniach: J. P. Wasink, Pompa diaboli, „Vigiliae Christianae” 1 (1947), 13-41; B. H. 
Vandenberghe, Saint Jean Chrysostome et les spectacles, „Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte” 
7 (1955), 34-46; O. Pasquato, Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo. Paganesimo e Cristianesimo ad An-
tiochia e Constantinopoli nel IV secolo, Roma 1976; F. Drączkowski, Chrześcijanie wobec kultury i cywili-
zacji grecko-rzymskiej. Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego, [w:] J. Śrutwa (red.), Chrześcijanie a życie 
publiczne w cesarstwie rzymskim III-IV wiek, Lublin 1988, 123-134; W. Myszor, Teatr i widowiska w oce-
nie greckich pisarzy kościelnych. Wprowadzenie i wybór tekstów, [w:] J. Śrutwa (red.), Chrześcijanie a ży-
cie publiczne w cesarstwie rzymskim III-IV wiek, Lublin 1988, 123-134; S. Longosz, Widowiska teatralne 
zagrożeniem dla życia rodzinnego według św. Jana Chryzostoma, [w:] J. Śrutwa (red.), Chrześcijanie a ży-
cie publiczne w cesarstwie rzymskim III-IV wiek, Lublin 1988, 135-198.
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tyką159. Postrzegał jako niemoralne nawet pojedyncze przedstawienia160, ponieważ skła-
dały się one w jakąś ludyczną formę idolatrii161. Udział w spektaklach pogańskich miał 
zdaniem Chryzologa związek z praktykowaniem zakazanej astrologii i magii162. Biorąc 
pod uwagę wszystkie te negatywne aspekty wspomnianych praktyk, zniechęcał swoich 
wiernych do udziału w nich163. 

Salwian z Marsylii. Traktował udział w publicznych przedstawieniach teatralnych 
i w igrzyskach jako przyglądanie się przestępstwom i obsceniczności164. Same widowi-
ska teatralne i cyrkowe były według niego dziełem diabła i zaprzeczeniem aktu wiary wy-
znawanego podczas chrztu165. Ze względu na publiczne ukazywanie obsceniczności czy-
nu przestępczego widowiska starożytne stanowiły obrazę Boga, a chrześcijanie przez ich 
oglądanie ryzykowali swe zbawienie166. Salwian wyliczał miejsca antycznej rozrywki bę-
dące pułapkami dla moralności chrześcijańskiej: „amfi teatry, teatry, parady inauguracyjne, 
pokazy iluzjonistów, atletów, akrobatów, pantomimę, etc.”167. Winnymi grzechu zgorsze-
nia byli tam zarówno aktorzy, jak i sami widzowie znajdujący przyjemność w oglądaniu 
krwawych scen śmierci czy odbywanych na scenie aktów seksualnych168. 

159 Piotr Chryzolog, Sermo 101: „Dlatego czytelnicy nie otrzymali w nich [tj. pismach pogańskich – D. 
K.] nic odnośnie do spraw dotyczących niezachwianej nadziei, czy życia wiecznego, czy zbawienia”: OSPC 
2, 276.

160 Piotr Chryzolog, Sermo 155, 3: „Kto pragnie grzeszyć, czci i szanuje sprawców grzechów. Oto dla-
czego cudzołożnik oddaje się kultowi Wenery, oto dlaczego człowiek krwiożerczy podąża za Marsem”: 
OSPC 3, 190.

161 Piotr Chryzolog, Sermo 155, 4: „Chrześcijanie chlubią się, że uwolnili się od takich bóstw przez za-
sługę Chrystusa, aż do czasu, kiedy nie byliby skażeni przez spektakle, ani zepsuci przez kontakt z nimi, 
dlatego niech unikają zagrożenia wynikającego z podobnego przyzwolenia, ponieważ przyzwolenie jest za-
wsze jednoznaczne z czynem, jak to zaświadcza apostoł: Nie tylko ci, którzy czynią takie rzeczy, ale także ci 
którzy aprobują tych, którzy takie rzeczy czynią”: OSPC 3, 190; por. Rz 1, 32. Zobacz też: Piotr Chryzolog, 
Sermo 155 bis, 1-2: OSPC 3, 193. 194.

162 Piotr Chryzolog, Sermo 156, 2: OSPC 3, 196.
163 Piotr Chryzolog, Sermo 155, 6: OSPC 3, 190; Piotr Chryzolog, Sermo 155 bis, 3: OSPC 3, 194.
164 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 10: „Po pierwsze nie istnieje przestępstwo albo bezeceń-

stwo którego by się nie dokonywało w trakcie spektakli. Podczas ich trwania największą rozkoszą jest zoba-
czenie, jak ktoś umiera, ale jeszcze gorsze i bardziej budzące grozę od widoku śmierci jest widzieć, jak dzi-
kie bestie rozszarpują ludzi i napełniają swe wnętrza ludzkim ciałem”: SCh 220, 366.

165 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 31-32: „31. Czyż wyrzeczenie się diabła, jego uroczy-
stości, jego spektakli i jego dzieł nie dokonało się na wieki? Oznacza to, że według naszego wyznania wiary 
także i spektakle i uroczystości są dziełem diabła. 32. Chrześcijaninie, dlaczego zatem po otrzymaniu chrztu 
uczęszczasz na te spektakle, które określiłeś jako dzieła diabła?”: SCh 220, 382. 384; por. Tertulian, De spe-
ctaculis IV: SCh 332, M. Turcan (ed.), Paris 1986, 114-120 (tłum. polskie: O widowiskach POK 28, 26).

166 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 59: „Przez udział w obsceniczności, jaką tam się prezen-
tuje, chrześcijanie wystawiają na ryzyko swe zbawienie, a owe świętokradcze zabobony są obrazą wobec 
majestatu Bożego”: SCh 220, 400; podobnie mówił Tertulian, Apologetyk 15, 3: „Także to, że obraz wasze-
go boga okrywa znienawidzoną i godną pogardy głowę i że ciało szpetne i do tej sztuki specjalnie ćwiczone 
przedstawia jakąś Minerwę albo Herkulesa, czy to nie obraża boskiego majestatu i boskości samej nie przy-
nosi hańby? I wy to pochwalacie?”: CChSL 1, 114 (POK 20, tłum. polskie J. Sajdak, 70). Szerzej na temat 
zbieżności argumentacji przeciwko spektaklom teatralnym u Salwiana i Tertuliana zobacz artykuł: J. P. Wal-
tzing, Tertullien et Salvien, „Musée Belge” 19/24 (1920), 29-47.

167 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 15: „amphitheatris scilicet, odiis, lusoriis, pompis, ath-
letis, petaminariis, pantomimis ceterisque portentis”: SCh 220, 370.

168 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 19: „Te obsceniczne spektakle, jako jedyne – przez zaanga-
żowanie w nich – obciążają jednakowo aktorów i widzów. Kiedy bowiem widzowie aprobują i obserwują z sa-
tysfakcją te sceny, także i oni są czynnikiem aktywnym poprzez przyglądanie się i aprobatę. Wprost do nich od-

1795. Grzechy i cnoty chrześcijan V wieku

Najbardziej potępiane były przez Salwiana widowiska cyrkowe z udziałem ludzi i zwie-
rząt, które ze względu na zakazy prawa cesarskiego były organizowane potajemnie169. Wszelki 
udział w tych spektaklach był dobrowolny, a widzowie pokonywali wszelkie trudności zwią-
zane z dotarciem do miejsc, gdzie odbywały się widowiska prawnie już zakazane w V wieku 
i płacili za możność ich oglądania duże sumy pieniędzy170. Grzech zgorszenia przez udział 
w tych widowiskach był udziałem chrześcijan jedynie w miastach pod panowaniem rzym-
skim, gdyż w zdobytych przez barbarzyńców miastach Moguntiacum (pol. Moguncja, niem. 
Mainz), Agrippinae (pol. Kolonia, niem. Köln), Treuerorum (pol. Trewir, niem. Trier) oraz 
w większej części miast Galii i Hiszpanii widowiska tego typu już się nie odbywały171. 

5.1.3.5. Rozwiązłość (cupiditas, luxuria). Piotr Chryzolog. Zdaniem biskupa Ra-
wenny pożądliwość zmysłowa (cupiditas) wywodzi się od chęci człowieka do bogace-
nia się w dobra materialne172. Kiedy staje się lubieżnością (luxuria), torturuje jego wnę-
trze173; jest nienasyconym pragnieniem i dlatego nigdy nie mówi dość174 a ostatecznie 
prowadzi do marnowania darów danych człowiekowi przez Boga175. 

Salwian z Marsylii natomiast pojmował lubieżność (luxuria) przede wszystkim jako 
nieczystość ludzkich zachowań, które jako niegodne wręcz ‘przymuszają’ Boga, aby uka-
rał lubieżników, zsyłając na nich śmierć, jak niegdyś na sodomitów i gomorejczyków176. 

nosi się zdanie apostoła: winni są śmierci, nie tylko którzy je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. 
Zdarza się bowiem, podczas scen współżycia cielesnego, że nie ma widza, który nie zgrzeszyłby wewnętrznie 
przez nierząd; a jeśli ktoś wszedłby przez przypadek do teatru jako czysty, to wyszedłby już jako cudzołożnik”: 
SCh 220, 372. 374; por. Rz 1, 32; por. też: Tertulian, O widowiskach XV-XVII: POK 28, 41-45.

169 Pierwszy edykt zakazujący walk na arenie wydał cesarz Konstantyn Wielki 1 października 326 roku 
(C. Th. 15. 12. 1). Został on podtrzymany przez cesarzy Konstancjusza i Juliana edyktem z 17 października 
357 zakazującym udziału w walkach żołnierzy rzymskich i urzędników (C. Th. 15. 12. 2). Ostatecznie po-
nowili go cesarze Arkadiusz i Honoriusz, kiedy zabronili werbowania gladiatorów do straży przybocznej, 
prawdopodobnie dnia 7 kwietnia 397 r. (C. Th. 15. 12. 3). Jednak pomimo praw imperialnych oraz likwi-
dacji w 399 r. szkół gladiatorskich i ponowienia zakazu walk gladiatorskich w 404 r. przez cesarza Hono-
riusza, zarówno w samym Rzymie i Italii, jak i na prowincjach odbywały się walki gladiatorów. W Rzymie 
miały one trwać aż do 439-440 roku. Po upadku cesarstwa zachodniego także ostrogocki władca Italii Teodo-
ryk miał wydać ok. 523 r. zakaz urządzania igrzysk gladiatorskich, o czym wspominał Kasjodor. Natomiast 
na terenie cesarstwa wschodniego igrzyska zniesiono dopiero w 681 roku. Więcej na temat samych igrzysk 
i gladiatorów zob. M. Grant, Gladiatorzy, tłum. z angielskiego: T. Rybkowski, Łódź 1987, szczególnie roz-
dział IV. Gladiatorzy i ich widzowie, 114-150.

170 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 10: „Aby w nich uczestniczyć idzie się w miejsca nie-
znane, przeprawia się przez niedostępne góry, przekrada przez nieprzebyte lasy, wspina się w Alpy pokryte 
chmurami, zstępuje się do głębokich dolin. Aby pozwolić dzikim bestiom na ucztowanie ludzkimi wnętrz-
nościami, nie zostawia się w spokoju żadnego dziewiczego miejsca na ziemi”: SCh 220, 366. 368.

171 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 39: SCh 220, 388.
172 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 6: „Chciwość ma początek w bogactwach, a pożądliwość (cupiditas) w za-

rabianiu”: OSPC 1, 90.
173 Piotr Chryzolog, Sermo 1, 5: „Rozwiązłość (luxuria) jest przeznaczona człowiekowi jak kat torturu-

jący jego wnętrze, jak głód atakujący gardło”: OSPC 1, 50; por. Łk 15, 12-16.
174 Piotr Chryzolog, Sermo 2, 5: „Człowiek rozwiązły (luxuriosus) nie może sobie sam poradzić z tą przy-

padłością, nie zdoła zaspokoić własnej zmysłowości”: OSPC 1, 58.
175 Piotr Chryzolog, Sermo 5, 4: „Z czego wynika, że człowiek rozwiązły (luxuriosus) przez przyjem-

ność płynącą z bycia elokwentnym, przez szkoły domów publicznych, przez pułapki sekt zmarnował w sza-
lonych dysputach patrymonium Ojca”: OSPC 1, 74.

176 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 39: „Bóg, posyłając aniołów do Sodomy, dał nam do 
zrozumienia, że kara, jaka spadła na źle postępujących, była przez Niego wymierzona niechętnie. Jednak 
jest też prawdą, że czytając o tych rzeczach, jakie musieli znosić aniołowie od sodomitów, jeśli się przyto-
czy ogrom nikczemności, niegodne postępowanie i obsceniczność czynów sodomitów, to Bóg pokazał nam, 
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Opisywał, że sama pokusa lubieżności zaczynałaby się od pożądliwości oczu177 i najczęś-
ciej prowadziłaby do czynów lubieżnych178, które stanowiły już grzech ciężki179. Rozwią-
zła żądza (libidine) poprzez swe nigdy niezaspokojone pragnienie seksualnego spełnienia 
niszczy więzi małżeńskie i prowadzi do amoralności życia seksualnego180. Jest zdaniem 
Salwiana formą cudzołóstwa181; przejawia się u małżonków w posiadaniu licznych kon-
kubin182; prowadzi do prostytucji183, homoseksualizmu184 czy kazirodztwa185.

5.1.3.6. Grzechy, o których wspomina wyłącznie św. Piotr Chryzolog. Opisane 
powyżej grzechy, takie jak niewiara, chciwość, zgorszenia wynikające z udziału w nie-
godziwych spektaklach czy rozwiązłość były dostrzegane i w obszerny sposób komen-
towane przez obu duszpasterzy. Każdy z nich wskazywał także na takie grzechy, o któ-
rych drugi w ogóle nie wspominał.

Zazdrość (łac. nom. inuidia; verb. zelo, -are). Symboliczny wyraz zazdrości stanowiła 
dla Chryzologa postawa starszego brata ewangelicznego syna marnotrawnego z Łk 15, 25-
28186. Zdaniem biskupa Rawenny zazdrość jest jednym z ‘najstarszych’ grzechów w historii 

że tak naprawdę nie było Jego intencją uśmiercić tych ludzi, ale to oni sami przymusili Go do tego”: SCh 
220, 136; por. 2 P 2, 6.

177 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 37: „Bóg nakazał, aby nie zanotowano pośród jego ludu 
jakiegokolwiek skandalu, także takiego, który wynikałby ze spojrzeń, dlatego powiedział: Jeśli ktoś pożąd-
liwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. […]. Wiedział bowiem, że nasze 
oczy są w jakiś sposób oknami naszej duszy”: SCh 220, 214. Porównanie oczu do ‘okien duszy’ to jakieś 
echo Jr 9, 20, wcześniej było stosowane już przez Laktancjusza, De Opifi cio Dei 8, 10: SCh 213, M. Perrin 
(ed.), Paris 1974, 152. 154. Zobacz też: Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 49: SCh 220, 394.

178 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 49: „Według słów naszego Pana: kto pożądliwie patrzy 
na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. […] Dlaczego mówię o pragnieniu? Pewnym 
jest, że wszyscy Rzymianie, jeśliby tylko mieli możliwość, zaraz by upadli”: SCh 220, 394; por. Mt 5, 28; 
Podobnie argumentuje św. Augustyn, Civitate Dei 1, 32: NBA V/1, 82; co wskazuje na teologiczną topikę 
odnośnie do powyższej tematyki.

179 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 55: „Zobaczmy zatem, czy znajdzie się ktoś, kto jest od-
porny na te dwa grzechy, które możemy nazwać głównymi, to jest zabójstwo i nieczystość (stupro). Kim jest 
ten, który nie ma na sobie śladów krwi ludzkiej, albo plam tego błota, jakim jest nieczystość (caenosa im-
puritate)? Wystarczy jeden z tych dwóch grzechów, aby potępić cię na wieczność; lecz prawie nie ma boga-
tego, który by nie popełnił ich obu”: SCh 220, 224. Por. też: Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 5-
28: SCh 220, 432-450; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 72-108: SCh 220, 482-508.

180 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 24: „Iluż jest bogatych, którzy zachowywaliby małżeń-
ski sakrament (conubii sacramenta), a których przypływ żądzy seksualnej (libidinis furor) nie wciągnąłby 
w otchłań (praeceps); albo dla których własny dom z ich własnymi służącymi nie stawałby się miejscem 
prostytucji (scortum)”: SCh 220, 250.

181 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 37-38: SCh 220, 214.
182 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 25-28: SCh 220, 252-254. Formalnie istniał już w tym 

czasie zakaz prawny z 21 lipca 336 r. (C. Th. VI, 6, 3) zabraniający senatorom i pozostałej szlachcie posiada-
nia konkubin. Jednak społeczność rzymska V wieku rozwijała się bardzo niezależnie od całej otoczki legali-
stycznego moralizmu. Więcej na temat konkubinatu w późnym imperium rzymskim zobacz opracowania: P. 
Meyer, Der römische Concubinat nach den Rechtsquellen und den Inschriften, Leipzig 1897, 161-168; G. J. 
Beck, The Pastoral Care of Souls in Southeast France during the Sixth Century, Rome 1950, 237-238.

183 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 72-74: SCh 220, 482. 484; Salwian z Marsylii, De Gu-
bernatione Dei 7, 76: SCh 220, 484; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 82: SCh 220, 488. 490; 
Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 89: SCh 220, 494.

184 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 76-90: SCh 220, 484-496.
185 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 22: SCh 220, 176; por. 2 Sm 12, 10-14; Salwian z Mar-

sylii, De Gubernatione Dei 4, 85: SCh 220, 298. 300.
186 Piotr Chryzolog, Sermo 4, 1: „Symfonia miłosierdzia spowodowała ucieczkę zazdrosnego (inuidium), 
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zbawienia, powodem upadku aniołów w niebie, wygnania ludzi z raju, trwania w oddaleniu 
od Boga, zabicia Chrystusa przez potomków Abrahama187. To zazdrość popchnęła Kaina do 
zabicia swego brata Abla, stając się współprzyczyną (obok zawiści) pierwszego zabójstwa188. 
Zazdrość powstrzymywała Żydów przed przystępowaniem do Kościoła189. Ten grzech naj-
bardziej ze wszystkich słabości ludzkich wyczerpuje człowieka, gdyż „katuje ludzi, którzy 
mu podlegają, wyostrza działanie zmysłów, męczy dusze, trapi umysły, psuje serca”190. Stąd 
też duszpasterz radzi zapobiegać mu i jak najszybciej się od niego uwolnić, a nie trwać przy 
nim191. Chryzolog nakazywał swoim wiernym zdecydowane wystrzeganie się zazdrości, gdyż 
„jak miłość jednoczy nas z Bogiem, tak zazdrość nas od Niego oddziela”192. 

Zawiść (liuor). Podejmuje ją w swych kazaniach tylko św. Piotr Chryzolog, mówiąc 
o zawiści jako o pochodnej zazdrości, która przyczyniała się do złego nastawienia nawet 
wobec najbliższych193. Podobnie jak zazdrość, także i zawiść jest grzechem przeciwnym 
miłości Boga i oddala od domu Ojca194. Zawiść rozprzestrzeniała nienawiść i niezgodę 
wobec innych195. Zawiść jako przerażająca ‘anty-jakość’ stanowi obok zazdrości współ-
przyczynę pierwszego w historii zabójstwa196. Zawiść wobec Chrystusa jednoczyła Jego 
wrogów – faryzeuszy oraz niektórych uczniów Jana Chrzciciela197. W historii zbawienia 

taniec miłości odtrąca go; podczas gdy prawo natury zaprasza go do zwrócenia się w stronę brata, jednak za-
zdrość (inuidia) nie dozwala mu na zbliżenia się do domu, a zawiść (liuor) nie dopuszcza do wejścia”: OSPC 
1, 66; por. Łk 15, 25-28; Por. też Piotr Chryzolog, Sermo 5, 7: OSPC 1, 78.

187 Piotr Chryzolog, Sermo 4, 1: Zazdrość jest złem starej daty, pierwszym biczem, antycznym wirusem, 
trucizną wieków, przyczyną końca. Ona to na początku wygnała samego anioła i spowodowała jego odej-
ście z nieba; ona to wykluczyła z ziemskiego raju człowieka będącego głową naszego rodu; ona to utrzy-
muje zawsze daleko od domu rodzinnego starszego brata. Ona to wreszcie uzbroiła potomków Abrahama, 
ten lud święty, aby zabili swego Stwórcę, aby uśmiercili własnego Zbawiciela” OSPC 1, 66. Por. też Piotr 
Chryzolog, Sermo 31, 2: OSPC 1, 232. 234; Piotr Chryzolog, Sermo 48, 1-2. 5-6: OSPC 1, 332-334. 336; 
Piotr Chryzolog, Sermo 172, 1-4: OSPC 3, 290. 292. Zarzut zazdrości i zawiści (inuidia et liuor) Żydów 
wobec Chrystusa w patrystyce V wieku przynależał już do klasycznej topiki teologii wczesnochrześcijań-
skiej, by wspomnieć tylko odnośne teksty u św. Klemensa Rzymskiego, Epistula ad Corinthios 4, 1-6, 1: 
SCh 167, A. Jaubert (ed.), Paris 1971, 104. 105, tłum. polskie List do Kościoła w Koryncie: BOK 10, Pis-
ma Ojców apostolskich, M. Starowieyski (red.), tłum. polskie A. Świderkówna, Kraków 1998, 52-53; czy 
wręcz cały traktat św. Cypriana z Kartaginy, De zelo et liuore: CCSL 3 A, M. Simonetti (ed.), Turholti 1976, 
73-86; tłum. polskie: św. Cyprian, O zazdrości i zawiści, [w:] św. Cyprian, Pisma. I. Traktaty, J. Czuj (tłum. 
polskie i red.), Poznań 1937, 369-381.

188 Piotr Chryzolog, Sermo 4, 2: „Rzeczywiście to ona [inuidia – D. K.] popchnęła Kaina do zabicia swe-
go młodszego brata, tak że zawiść sprawiła, że pozostał tylko ten, którego prawo natury uczyniło pierwo-
rodnym”: OSPC 1, 68; por. Rdz 4, 5-8.

189 Piotr Chryzolog, Sermo 5, 7: „Widzimy to każdego dnia własnymi oczami: rzeczywiście Judejczyk 
przybył do domu ojca, to jest do Kościoła; ale stoi na zewnątrz – przez zazdrość”: OSPC 1, 78.

190 Piotr Chryzolog, Sermo 172, 2: „Sed suos semper amplius inuidia consumit. Inuidia suorum carnifex 
semper extitit, extendit sensus, torquet animos, discruciat mentes, corda corrumpit”: OSPC 3, 290.

191 Piotr Chryzolog, Sermo 172, 2: „Z innymi wadami dusza chrześcijańska może walczyć, lecz zazdrości 
nikt nie może się oprzeć, jeżeli nie wymknie się jej zanim jej doświadczy”: OSPC 3, 290.

192 Piotr Chryzolog, Sermo 4, 1: „Quia sicut nos deo iungit caritas, a deo inuidia sic seiungit”: OSPC 1, 66.
193 Piotr Chryzolog, Sermo 48, 5: „Inuidia […] Mariam maculauit liuore germani”: OSPC 1, 336; por. 

Lb 12, 9.
194 Piotr Chryzolog, Sermo 4, 1: „Liuor non patitur introire”: OSPC 1, 66.
195 Piotr Chryzolog, Sermo 31, 1: „Wraz z zawiścią (liuore iactabant) starano się rozprzestrzeniać powo-

dy nienawiści, a ziarna niezgody rozsiewać pośród uczniów, aby obciążyć nimi mistrza i na odwrót”: OSPC 
1, 232; por. Mt 21, 23; Łk 11, 15.

196 Piotr Chryzolog, Sermo 4, 2: „Ut esse solum zeli liuor faceret”: OSPC 1, 68.
197 Piotr Chryzolog, Sermo 31, 2: „Żydzi nie mogli znieść, że Mojżesz mógłby być postawiony za Panem, 



182 Część II. Porównanie wybranych zagadnień duszpasterskich...

zawiść powodowała zawsze złe nastawienie wśród wierzących, którego najpoważniej-
szym przejawem było odrzucanie przez Żydów boskiej natury Jezusa Chrystusa, pomi-
mo doświadczania przez nich znaków i cudów198. 

Z całego szeregu grzechów, jakie wypominał swoim wiernym tylko Chryzolog, war-
to wymienić łączony przez niego z zazdrością i zawiścią grzech hipokryzji (hypocrisis), 
czyli obłudy. Człowiek będący pod jej wpływem zachowuje się nienaturalnie, a prezen-
towana przez niego wiedza jest sztuczna i prowadzi do pychy199. Religijna hipokryzja 
i wynikające z niej tragiczne w skutkach samousprawiedliwienie się przed Bogiem pro-
wadzi ostatecznie do religijnego legalizmu, który od strony prawnej i tylko ludzkiej od-
rzuca zbawienie innych, lecz w efekcie wyłącza samego faryzeusza z udziału w zbawie-
niu dokonywanym przez Boga200. 

Chryzolog wspominał też o innych grzechach, jednak nie w sposób planowy, charak-
terystyczny dla jego ujęcia teologicznego. Była to raczej typowa katecheza moralna czy 
też może bardziej kaznodziejskie rozwinięcie biblijnej parenezy. 

5.1.3.7. Grzechy, o których wspomina wyłącznie Salwian z Marsylii. Niemoralność 
mas. Salwian podkreślał problem powszechności grzechu i niemoralności zachowań spo-
łecznych, szczególnie w rzymskiej Afryce Północnej w V wieku201. Podkreślał fakt nie-
nawiści afrykańskich chrześcijan do świętych, gdzie powód pogardy stanowiła już sama 

zaś uczniowie Jana nie dopuszczali myśli, że Chrystus byłby postawiony przed Janem: tak z obu stron szem-
rano przeciw Chrystusowi, łącząc się w zawiści (liuore communi)”: OSPC 1, 232; por. Mt 9, 14.

198 Piotr Chryzolog, Sermo 48, 1: „Pokazuje to zawiść Żydów, którzy podziwiają jedynie mądrość Chry-
stusa i Jego cuda, wychwalają dzieła, słuchają słów; lecz przede wszystkim cytując i podkreślając imiona ro-
dziców cielesnych, aby nie objawiła się Jego boskość, aby nie była pojęta natura Boża”: OSPC 1, 332. 

199 Piotr Chryzolog, Sermo 172, 5: OSPC 3, 292; por. Łk 12, 1; 1 Kor 8, 1.
200 Piotr Chryzolog, Sermo 5, 7: „Starszy brat, starszy syn, przychodząc z pola, to jest z ustanowionego 

Prawem narodu (ex agro, populus legalis) […] nie może znieść muzyki dochodzącej z domu ojcowskiego 
ani tańców i nie chce wejść. Widzimy to każdego dnia na własne oczy: rzeczywiście Judejczyk przybył do 
domu Ojca, to jest do Kościoła, ale znajduje się na zewnątrz przez zazdrość, słucha dźwięków harfy Dawi-
da, słucha muzyki pochodzącej od proroków, patrzy na tańce z rozmaitych zgromadzeń narodowych i nie 
chce wejść przez zazdrość. Stojąc na zewnątrz, osądza według zwyczajów przeszłego czasu brata poganina 
i doświadcza trwogi, pozbawia się tym samym dóbr ojcowskich, on sam wyklucza się z radości Ojca. […]. 
Ponieważ przez zazdrość chcesz posłać swego brata na zatracenie, nie jesteś tym samym godzien dostąpić 
udziału w uczcie ojcowskiej i radościach ojcowskich”: OSPC 1, 78; por. Łk 15, 29.

201 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 67-83: SCh 220, 478-490.
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odmienność moralności chrześcijańskiej202. Dlatego inwazje barbarzyńców203, szczegól-
nie inwazja Wandalów w Hiszpanii czy Wandalów i Alanów w Afryce204 stanowiły zda-
niem Salwiana adekwatną karę za grzeszność miejscowej ludności205. Grzechy Afrykań-
czyków stanowiły zatem wymierną karę Bożą w postaci inwazji barbarzyńców206.

202 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 15: „Uznając, że moje uwagi uderzyłyby w całą klasę 
możnych i szlachetnych, pytam się: czy były może mniej ciężkie grzechy, przez fakt, że były wspólne za-
równo dla szlachty, jak dla ludu? Odnoszę się tutaj do nienawiści i do bluźnierstw w stosunku do wszyst-
kich osób świętych, ponieważ nienawiść wobec sług Bożych jest jakąś formą świętokradztwa”: SCh 220, 
520. Por. też: Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 16-22: SCh 220, 520-524. Zdaniem P. Courcel-
le, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, 319-337, wspomniana nienawiść Afrykańczyków 
do chrześcijańskich świętych, do kapłanów i mnichów mogła być pewną topiką teologiczną, gdyż wspomi-
nał o niej także Kommodian, Carmen 22. Hebetudo saeculi 11-12: CSEL 15, Instuctiones per litteras ver-
suum primas, B. Dombart (ed.), Vindobonae 1887, 28 (tłum. polskie: P. Gruszka, Kommodian, Poezje: PSP 
53, Warszawa 1990, 109-110) czy Orientius, Commonitorium II, 295-318: CSEL 16, R. Ellis (ed.), Vindobo-
nae 1888, 239. Na temat samego Kommodiana i najazdów barbarzyńskich zobacz opracowania: P. Cour-
celle, Commodian et les Invasions du Ve siècle, „Revue des études latines” 24 (1946), 227-246; A. Salvato-
re, L’enigma di Commodiano. Considerazioni sullo scrittore, il suo ambiente e la sua epoca, „Vichiana” 3 
(1974), 50-58; J. Śrutwa, Życie pierwszych chrześcijan w utworach Komodiana, STV 14 (1976) nr 2, 233-
256; P. Gruszka, Kommodian i jego poglądy społeczne, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uni-
wersytetu Gdańskiego, „Historia” 13 (1983), 64-91.

203 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 54: „Mogli osiedlić się w Hiszpanii od czasu, kiedy ni-
czego się tam nie obawiali. Ale to właśnie ręka z nieba przeniosła ich tam, aby ukarać wady Hiszpanów, to 
ona popchnęła ich, aby przeszli do Afryki, aby poddać ją ich działaniu żelaza i ognia. Oni sami ostatecz-
nie wyznawali, że nie była to ich inicjatywa, ale że przemieszczali się z rozkazu Boga, który dodawał im 
skrzydeł”: SCh 220, 468. Po spustoszeniu Galii plemiona Wandalów wraz z Alanami i Swebami przeniosły 
się do Hiszpanii jesienią 409 roku. Motywem działania Wandalów była chęć zajęcia bogatej i niezniszczo-
nej wojnami prowincji rzymskiej. Przełamawszy słabą obronę przełęczy pirenejskich bronionych przez tzw. 
‘Honoratici’ (barbarzyńskie oddziały pomocnicze pozostawione przez cesarza Honoriusza), przez kolejny 
rok 410 Wandalowie, Swebowie i Alanowie dokonywali podboju ziem hiszpańskich. W 411 r. oba plemio-
na wandalskie wraz z Alanami i Swebami uznały zwierzchność cesarską Honoriusza i przyjęły status foe-
derati. Swebowie i Wandalowie Adsingowie otrzymali pod zasiedlenie Galicję, Alanowie – Lusitanię (te-
ren dzisiejszej centralno-południowej Portugalii) oraz prowincję Cartaghiniensis, natomiast Wandalowie 
Silingowie – Betykę (południową Hiszpanię). Planując przedostanie się do Afryki Wandalowie plądrowa-
li Baleary i wybrzeża Mauretanii, oraz stopniowo odbierali Rzymianom ostanie porty i stocznie: Karthago 
Spataria (dziś Kartagena), Hispalis (dziś Sewilla) w 428 r.). Wandalowie w maju 429 r. opuścili Hiszpanię 
i wylądowali w Afryce, gdzie pod dowództwem Gejzeryka i rozpoczęli podbój tej prowincji. Więcej na ten 
temat zob. M. Wilczyński, Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów, 13-49; J. 
Strzelczyk, Wandalowie, 79-136.

204 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 56: „W konsekwencji fakt, że Wandalowie przeszli do 
Afryki, nie może być przypisany srogości Bożej, ale złemu prowadzeniu się Afrykańczyków, ponieważ 
wcześniej niż obrali oni ten kierunek, ciążyła im długotrwała niegodziwość. Musimy wreszcie zrozumieć, 
że kara, od wieków zasłużona, była odroczona, co należy przypisać miłosierdziu Boga. Ale to co ostatecz-
nie otrzymał, na co sobie zresztą zasłużył, ten lud grzeszników należy przypisać ich niegodziwym przestęp-
stwom”: SCh 220, 470.

205 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 25: „Zdumiewamy się i korzymy, jeśli dzisiaj tacy ludzie 
doświadczają udręki od ludzi równych im samym! Lecz czyż nie cięższe były te niegodziwości, które oni 
sami popełnili wobec Boga, jeśli zważymy całkowity brak proporcji, jaki istnieje pomiędzy Bogiem a nimi, 
pomiędzy karą, jakiej doświadczają, a tą, jaką oni sami prowokowali”: SCh 220, 526. Podobnie inwazję wan-
dalską traktowali także inni kronikarze chrześcijańscy: Jordanes, Getica 31, 162: MGH, Auctores Antiquis-
simi V, 1, Th. Mommsen (ed.), (Berolini 18821), München 1982, 100; Possydiusz z Kalamy, Vita s. Agostini 
28, 4 M. Pellegrino (ed.), Roma 1955, 149; por. Prokopiusz z Cezarei, Bellum vandalicum I, 5, 25.

206 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 7: „Jest ewidentne, że w odniesieniu do słowa Bożego 
[Iz 50, 11: Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień, idźcie w płomienie waszego ognia – D. K.], że każ-
dy pojedynczy grzesznik osobiście wypracowuje sobie kary, jakie ponosi. Żadnego nieszczęścia nie może-
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Nienawiść (odium). Wspominał o niej zasadniczo tylko Salwian, dla którego stano-
wiła ona grzech niszczący nie fi zycznie, ale moralnie207, będący wykroczeniem przeciw-
ko nakazanej przez Boga miłości bliźniego208. Paradoksem było dla niego, że przyczy-
ną nienawiści ze strony Afrykańczyków była wyższość życia moralnego mnichów209. 
Nienawiść powszechnie występowała wśród obywateli rzymskich210, a jej charaktery-
stycznym przejawem w Afryce rzymskiej V wieku była wspomniana wcześniej niena-
wiść wobec chrześcijańskich świętych i duchownych, którą traktowano jako pewną for-
mę obrazy samego Boga211. 

Głupota. Salwian dość często o niej wspomina. Człowiek głupi, odrzucając nadzieję 
otrzymania czegokolwiek od Boga212, nie praktykuje uczęszczania do kościoła, modlitw, 
kultu i wiary w miłosierdzie Boga213. W głupocie nie ma nigdy nic racjonalnego, a właśnie 
pod jej wpływem ludzie mówią, że nie ma Boga (Ps 94, 7)214. Obok zazdrości i zawiści sta-
nowi ona motywację dla Kaina, który zabijając miał przekonanie, że przede wszystkim na-
leży ukryć fakt zbrodni przed ludźmi, ale nie przed Bogiem. Ten wynikający z głupoty błąd 
polegający na tym, że nie bierze się pod uwagę Boga, powiela wielu ludzi każdej epoki215. 
Stąd bierze się stwierdzenie Salwiana, powtórzone prawdopodobnie za Platonem, że „tylko 

my przypisać Bogu, bo to my sami jesteśmy twórcami naszych niepowodzeń”: SCh 220, 514; Por. Salwian 
z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 8: SCh 220, 514.

207 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 12: „Powiada apostoł: Kto nienawidzi własnego brata, 
jest zabójcą. Możemy zatem domyślać się, że jest wielu sprawców zabójstw, którzy czują się niewinni, bio-
rąc pod uwagę, że zabójstwo popełnia nie tylko ten, który zabija fi zycznie, ale także moralnie ten, który nie-
nawidzi”: SCh 220, 194; por. 1 J 3, 15.

208 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 43: „Bóg na przykład chce, abyśmy wszyscy się kochali 
wzajemnie, podczas gdy my zwalczamy się, nawzajem się nienawidząc”: SCh 220, 218.

209 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 21: „Nie bez powodu powtarzam, że są oni znienawidze-
ni [przez Afrykańczyków – D. K.], którzy dostrzegają w nich tylko jakości przeciwstawiające się im, któ-
re wybrzmiewały jako potępienie dla ich czynów. Afrykańczycy rzeczywiście żyli w niegodziwości, a oni 
w niewinności; tamci w rozwiązłości, a ci w czystości; tamci w miejscach niesławnych, a ci w monasterach; 
tamci współdziałali bez przerwy z diabłem, a ci byli stale z Chrystusem”: SCh 220, 524.

210 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 16: „Czy znajdziesz obywatela, który by nie odczuwał 
nienawiści wobec swego współobywatela?”: SCh 220, 322.

211 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 15: „Nienawidzenie sług Bożych jest jakąś formą świę-
tokradztwa”: SCh 220, 520; por. Mt 10, 40; Łk 10, 16; por. też Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 
16-22: SCh 220, 520-524.

212 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 21: „Nie ma żadnego powodu, aby się modlić, jeśli zo-
staje odebrana nadzieja otrzymania czegokolwiek”: SCh 220, 120.

213 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 21: SCh 220, 120; Salwian z Marsylii, De Gubernatio-
ne Dei 1, 25-26: SCh 220, 124.

214 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 41: SCh 220, 266. Analogiczne rozumowanie o nieracjo-
nalności zbrodni wyprowadził Marek Fabiusz Kwintylian, De institutione oratoria VII, 2, 44: „nam vulgo 
dicitur, scelera non habere consilium”: De institutione oratoria libri XII, t. II, Lipsiae 1829, 22 (tłum. pol-
skie: „Przysłowiowe jest powiedzenie, że nie ma nic racjonalnego w zbrodniach”).

215 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 29: SCh 220, 126; por. Salwian z Marsylii, De Guber-
natione Dei 5, 51: SCh 220, 350.
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ktoś głupi może być zły, ponieważ człowiek mądry woli być dobry”216. Człowiek pod wpły-
wem głupoty obraża godność innych, gdy bezmyślnie obdarza ich mianem ‘głupi’217. 

Głupota, chciwość i krótkowzroczność wysokich urzędników cesarskich leżały u pod-
staw wzrostu majątków prywatnych kosztem systematycznego rujnowania imperium218. 
Salwian ironicznie konstatował, że w jakimś stopniu są nią opanowani ci współcześni 
mu chrześcijanie, którzy zło uznają za mądrość219. Z głupoty w sposób ewidentny wyni-
ka ignorancja religijna, pojmowana jako brak świadomości wiary220. Jej wyrazem jest 
zapominanie o obowiązkach wobec innych, nigdy zaś na odwrót221. Stopień przewiny 
osoby grzeszącej ignorancją zależy od poziomu jej kultury i tego, jaką religię wyzna-
je222, od stopnia znajomości prawa religijnego223 oraz od tego, czy wykazuje wolę odzy-
skania świadomości224.

216 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 61: „Nemo malus nisi stultus, si enim saperet, bonus esse 
mallet”: SCh 220, 358. Por. Platon, Uczta 23, 204: „Głupi też nie fi lozofują i żaden z nich nie chce być mądry. 
Bo to właśnie jest całe nieszczęście w głupocie, że człowiek nie będąc ani pięknym i dobrym, ani mądrym, 
przecie uważa, że mu to wystarczy. Bo jeśli człowiek uważa, że mu czegoś nie brak, czyż będzie pragnął tego, 
na czym mu, jego zdaniem, nie zbywa?”: tłum. polskie Wł. Witwicki, PWN, Warszawa 1988, 103.

217 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 13: „Ludzie znają chyba bardzo dobrze określenie ‘głu-
pi’, bo rzucają je w twarz komukolwiek, aby go obrazić”: SCh 220, 196; por. Mt 5, 22.

218 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 11: „Ci urzędnicy z przeszłości, będąc biedni, mieli jed-
nak kiedyś państwo bogate; natomiast dzisiejsi ludzie władzy są bogaci, a zubażają państwo. Co za rodzaj 
szaleństwa, jaki rodzaj ślepoty, powiedzcie mi, żeby myśleć, że bogactwa prywatne mogą współistnieć z pań-
stwem sprowadzonym do nędzy i żebractwa”: SCh 220, 112; podobnie argumentował Sallustiusz, O spisku 
Katyliny LII, 22: „W miejsce tego mamy rozwiązłość i chciwość, w życiu publicznym ubóstwo, w prywat-
nym zamożność; bijemy czołem przed bogactwami, oddajemy się w bezczynności; między dobrymi i zły-
mi żadnej nie czynimy różnicy, wszystkie wieńce zasługi zabrało przekupstwo”: Gajusa Sallustyusa Kryspa 
dzieła wszystkie, t. I, przekład polski F. Habura, Tarnów 1877, 109; Horacy, Ody II, 15, 13-14 („Bogatym 
skąpcom”): „Prywatne mienie było skromne i ukryte, A bogatym skarb państwa. Na własny użytek”: Horacy, 
Wybór poezji, J. Krókowski (red.), przekład polski L. H. Morstin, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, 79.

219 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 8: „Sprawdza się to, niestety, przede wszystkim pomię-
dzy naszymi, to jest pomiędzy chrześcijanami, którzy, jak to już powiedziałem, uznają zło za mądrość. Dla-
tego to do nich odnosi się owa obietnica: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę”: 
SCh 220, 364; por. Iz 29, 14 (według LXX); 1 Kor 1, 19.

220 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 98: „Znamy prawdziwą religię, nie możemy usprawied-
liwiać się ignorancją”: SCh 220, 426.

221 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 25: „Wiemy bardzo dobrze, co chcemy otrzymać od in-
nych, podczas gdy nie mamy najmniejszej świadomości tego, co musimy zrobić dla innych. Żeby jeszcze 
to było prawdziwe, że nie mamy świadomości! Wina spowodowana ignorancją byłaby mniejsza, jak zresztą 
jest napisane: Kto nie zna woli swego Pana, otrzyma małą chłostę, podczas gdy temu, który ją zna a jej nie 
wypełnia, zostanie wymierzona wielka chłosta”: SCh 220, 204; por. Łk 12, 47-48.

222 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 69: „Czy ich wady są tak samo oceniane jak nasze? Pi-
jaństwo jakiegoś Alemana czy jest wypominane tak, jak jakiegoś chrześcijanina? Czy tak samo jest potę-
piana gwałtowność jakiegoś Alana, jak chrześcijanina? Co jest dziwnego w fakcie, że Hun albo Gepid po-
pełniają oszustwo, skoro nie mają jakiejkolwiek świadomości, że fałsz jest przestępstwem? Czy jest coś 
dziwnego w tym, że jakiś Frank krzywoprzysięga, jeśli krzywoprzysięstwo uznaje bardziej za styl wypo-
wiadania się niż za przestępstwo?”: SCh 220, 286. 288; por. Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 8-
9. 11: SCh 220, 316. 318.

223 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 92: „Nieznajomość prawa usprawiedliwiłaby cię na ja-
kiś czas w chwili obecnej”: SCh 220, 304. 306; por. Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 9: SCh 
220, 366.

224 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 97: „Kto grzeszy przez ignorancję, raz rozpoznawszy 
swój błąd, poprawia się”: SCH 220, 426.



186 Część II. Porównanie wybranych zagadnień duszpasterskich...

Pycha. Salwian wspomina, że pycha prowadzi do wypełniania tylko przyjemnych 
przykazań, a odwodzi człowieka od realizowania tych trudnych225 oraz nienawidzi praw-
dy jako swego największego wroga226. 

5.1.3.8. Katalogi grzechów moralnych227. Salwian wymienia czasami całe grupy 
grzechów, zebranych w swego rodzaju katalogi grzechów, na wzór katalogów grzechów 
występujących u św. Pawła, na którego powołuje się czasami przy owych wyliczeniach. 
Podaje zatem katalog grzechów języka228, grzechów codziennych, czyli najczęściej wy-

225 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 29: SCh 220, 208.
226 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 20: „w swej zapamiętałej pysze pogardzają [prawdą – D. 

K.] jako swoim największym wrogiem”: SCh 220, 326.
227 Od początków IV wieku pojawiają się w ascetyce chrześcijańskiej najpierw na Wschodzie, a potem 

i na Zachodzie swoiste listy wad głównych, które z czasem zaczyna się pojmować jako grzechy główne. Pier-
wotnie ascetom bardziej chodziło o naukę o złych myślach czy też o złych duchach zagrażających mnichowi, 
niż o grzechach w sensie świadomego i dobrowolnego wykroczenia przeciw Bogu. Przyjmuje się, że Ewa-
griusz z Pontu (zm. 399) przedstawił jako pierwszy systematyczny opis nauki o walce mnicha z ośmiu zły-
mi duchami. W pismach Antirrheticus i De octo spiritibus malitiae mówi o walce przeciw duchom: obżar-
stwa, nieczystości, chciwości, gniewu, smutku, acedii, próżności i pychy. Ewagriuszowski katalog ‘ośmiu 
duchów’ – ‘wad głównych’ został prawie powszechnie zaakceptowany w świecie chrześcijańskim, a dzięki 
pismom Jana Kasjana nauka o ośmiu wadach została rozpowszechniona także na Zachodzie. Każda z wad 
przywodzących do grzechów otaczała się pomniejszymi wadami. Także i chciwość była przedstawiana jako 
matka, która rodzi i otacza się innymi grzechami, np. Jan Kasjan, Collationes Patrum V. 2: SCh 42, E. Pi-
chery (ed.), Paris 1955, 209; Tenże, Institutione Coenobiorum VII, SCh 109, J.-C. Guy (ed.), Paris 1965, 290-
333. W klasycznej dla Kościoła zachodniego klasyfi kacji grzechów głównych, podanej przez św. Grzegorza 
Wielkiego (zm. 604), Moralia in Job XXXI, XLV, 87: OGM I/4, M. Adriaen (ed.), P. Siniscalco (red.), Roma 
2001, 322, pojawiła się jednak pewna modyfi kacja. Św. Grzegorz, nawiązując do biblijnego tekstu z Syr 10, 
15 w wersji Wulgaty: „Pycha (superbia) jest początkiem każdego grzechu”, wyłączył ten grzech z katalo-
gu Ewagriusza, gdyż potraktował go jako przyczynę pozostałych. Pycha została tu określona jako „korzeń 
wszelkiego zła. […]. Jej pierwszymi odroślami są: pusta chwała, zazdrość, gniew, smutek, chciwość, łakom-
stwo i rozwiązłość”. Grzegorz ograniczył zatem liczbę grzechów głównych do siedmiu, a w miejsce leni-
stwa wprowadził zazdrość. Według św. Grzegorza Wielkiego, Moralia in Job XXXI, XLV, 88: od chciwości 
pochodzi natomiast: „zdrada, defraudacja, fałsz, pogarda, niepokój, przemoc i zatwardziałość serca w czy-
nieniu miłosierdzia”: OGM I/4, 322. Porządek grzechów ustalony przez św. Grzegorza Wielkiego obowią-
zywał do XII wieku, kiedy Hugon od św. Wiktora (zm. 1141), De sacramentis christianae fi dei II, 13, 1 przy-
wrócił pychę w miejsce próżności, a lenistwo w miejsce smutku. Od średniowiecza zaczyna się też mówić 
o wadach głównych jako o grzechach głównych, w sensie świadomego i dobrowolnego wykroczenia prze-
ciw Bogu w materii ciężkiej. Na Wschodzie chrześcijaństwa natomiast zachował się oryginalny układ i licz-
ba ośmiu wad głównych podana przez Ewagriusza z Pontu. Więcej na ten temat zob. M. W. Bloomfi eld, The 
Seven Sins, Michigan 1952; A. Solignac, Péchés capitaux, DSp 12. 1, Paris 1984, 853-862; L. Misiarczyk, 
Osiem «logismoi» w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków 2007.

228 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 60: „Kłamstwa, przekleństwa, krzywoprzysięstwa, złe myśli, wul-
garne słowa, wszystkie wady, które wychodzą z perwersyjnego usposobienia duszy”: SCh 176, 182; por. Ga 
5, 19; Kol 3, 5. Odnośnie do bluźnierstwa jako specyfi cznego grzechu chrześcijan: Salwian z Marsylii, De 
Gubernatione Dei 4, 90: SCh 220, 304; por. Rz 2, 17-33; o przekleństwach: Salwian z Marsylii, De Guber-
natione Dei 1, 49: SCh 220, 148; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 40: SCh 220, 264; Salwian 
z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 53: SCh 220, 276; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 80-82: 
SCh 220, 296-228; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 86-90: SCh 220, 300-304; Salwian z Mar-
sylii, De Gubernatione Dei 6, 67: SCh 220, 404. 406; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 34: SCh 
220, 454; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 64-69: SCh 220, 476-480; Salwian z Marsylii, De Gu-
bernatione Dei 8, 9: SCh 220, 516; o kłamstwach: Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 33-40: SCh 
220, 212-216; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 40: SCh 220, 264.
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stępujących229; grzechów bezwstydu i niegodności230; grzechów związanych z chciwoś-
cią231; grzechów niszczących społeczność rzymską232; grzechów w Kościele233 oraz grze-
chów najcięższych234. 

Chryzolog prezentował kaznodziejskie ujęcie nauki o grzechu, które było zadziwia-
jąco szerokie pod względem tematyki (w stosunku do Salwiana: wyłączna nauka o grze-
chu pierworodnym, o złu grzechu). W swej antropologii odkupienia człowieka w Bogu, 
posługując się terminologią fi lozofi i klasycznej Chryzolog odnosił się do biblijnej idei 
ludzkiego grzechu i ciągłej woli zbawczej Boga. Karą za grzech jest śmiertelność czło-
wieka przekazywana przez zrodzenie, a grzech pierworodny dotyka każdego z ludzi. Od-
nośnie do grzechu indywidualnego Chryzolog mocniej podkreślał konieczność łaski Bo-
żej i konsekwentnej pokuty przy wychodzeniu z grzechu.

Ujęcie Salwiana z Marsylii było raczej dydaktyczne i ascetyczne. W swej antropolo-
gii doskonałości ascetycznej Salwian, mówiąc o grzechu, skupiał się na grzechu indywi-
dualnym, który zawsze stanowi obrazę Boga. Stąd nieporównanie więcej niż Chryzolog 
podkreślał rolę tzw. adekwatnej kary za grzechy i konieczność odchodzenia od możli-

229 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 40: „Wielu nie zadowala się zwyczajnymi wykroczenia-
mi: nie wystarczają im kłótnie, oszczerstwa, kradzieże; nie wystarcza im upijanie się, nie wystarczają orgie, 
oszustwa i krzywoprzysięstwa, nie wystarczają cudzołóstwa i zabójstwa. […] Bez liczenia się z czymkol-
wiek dokonują oni gwałtu przeciw Bogu przez swoje bluźnierstwa, ci szaleńczy furiaci!”: SCh 220, 264. O 
gniewie: Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 12-13. 31: SCh 220, 194-196. 210; Salwian z Marsy-
lii, De Gubernatione Dei 4, 63: SCh 220, 282. 284.

230 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 52: „Każdym rodzajem bezwstydu i niegodności, przez 
wszystko to, co może obrazić Boga, czyli przez czyny niegodne, wstydliwe przyzwyczajenia, orgie pijań-
stwa, ręce rozlewające krew, wstrętne obsceniczności, ciągłe zaspokajanie każdego pragnienia; ogólnie przez 
wszystko to, co łatwiej zrobić, niż wyrazić”: SCh 220, 274; por. Ef 5, 12. O pogardzie wobec bliźniego: Sal-
wian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 11-12. 40. 52. 59: SCh 220, 110-112. 138. 150. 156; Salwian z Mar-
sylii, De Gubernatione Dei 2, 10-12. 23: SCh 220, 166-168. 178; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 
3, 28. 41. 43: SCh 220, 206-208. 216-218; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 5. 27. 32-33. 70. 79. 
95: SCh 220, 234. 252-254. 256-258. 288. 294-296. 306-308; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 
11. 33. 51: SCh 220, 318. 336-338. 350; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 14. 36: SCh 220, 370. 
386; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 16. 39-40. 47. 93: SCh 220, 440-442. 458. 462-464. 498; 
Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 15. 18. 21: SCh 220, 520. 522. 524.

231 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 60: „Jak się to dzieje, że twoją najlepszą przyjaciółką jest 
niesprawiedliwość, twoją największą radością chciwość, rzeczą, która jest dla ciebie najdroższa pazerność? 
Dlaczego największą wartością jest dla ciebie perwersyjność, a najszlachetniejszą aktywnością kradzież? 
Ostatecznie nawet poganin może cię nauczyć, gdzie jest prawdziwe szczęście: korzystniej jest przyodziać się 
w miłość i łagodność, niż być uzbrojonym”: SCh 220, 356; por. Pliniusz Młodszy, Traiani panegyricus 49, 
3: „Frustra se terrore succinxerit qui saeptus caritate non fuerit”: [w:] Pline Le Jeune. tome IV. Lettres. Livre 
X. Panégyrique de Trajan, C. U. F., M. Durry (ed.), Paris 1959, 138 (50). (tłum. polskie, Panegiryk do Tra-
jana 49, 3: „bezużytecznie jest przybierać się w wojownicze pozy, jeśli nie jest się ubranym w miłość”)

232 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 86: „Co jest pierwszym czynnikiem, jaki należałoby pod-
kreślić odnośnie do spraw poprzednich? Niereligijność? Głupota? Rozwiązłość? Otępienie? Od nich nie ma 
ucieczki”: SCh 220, 416.

233 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 44: „Ilu znajdziesz w Kościele takich, którzy nie byli-
by albo pijakami, albo obżartuchami, albo cudzołożnikami, albo nierządnikami, albo uwodzicielami, albo 
rozpustnikami, albo złodziejami, albo zabójcami. I co najgorsze – praktycznie wszystkie te grzechy są ru-
tynowe!”: SCh 220, 220.

234 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 17: „Istnieją wykroczenia, także wśród tych najgorszych, 
które mogą być nazwane i zadenuncjowane bez obawy, że straci godność ten kto o nich doniesie, jak na przy-
kład zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, świętokradztwo”: SCh 220, 372.
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wości grzeszenia oraz akcentował skutki poniżenia w grzechu. Specyfi czną dla Salwia-
na była nauka o Bożej pedagogii kary i miłosierdzia wobec grzesznika.

5.2. Cnoty
Ogólną naukę o cnotach spotykamy wyłącznie w pismach św. Piotra Chryzologa, we-

dług którego cnota najogólniej pojmowana jest jak dar łaski Boga. Dlatego cnoty są za-
wsze uprzednie wobec woli człowieka, są one skierowane przeciw wadom; występują 
zawsze łącznie, nie istnieją same dla siebie, ale zawsze prowadzą do Boga. Nauka o cno-
tach szczegółowych natomiast występuje u obu duszpasterzy. Akcentują oni szczególnie 
cnotę wiary, nadziei, miłosierdzia, miłości i czystości. Charakterystycznym dla Chryzo-
loga jest nauczanie o cnocie sprawiedliwości. Natomiast Salwian z Marsylii podkreśla 
znaczenie cnoty wolności, pokoju zewnętrznego oraz mądrości.

5.2.1. Cnoty w ogólności – wyłącznie nauka Chryzologa

Dosyć charakterystyczne jest to, że zarys ogólnej teorii cnót można odnaleźć jedynie 
w pismach św. Piotra Chryzologa. Natomiast podobnej próby zarysu cnót nie spotyka-
my u Salwiana z Marsylii. Mówi on jedynie o zastosowaniu oczywistej reguły pedago-
gii nawrócenia chrześcijańskiego, to jest wdrażania czynnego miłosierdzia235 ofi arowa-
nego z wewnętrzną intencją pomocy potrzebującym236 jako lekarstwa na rany grzechu237. 
W przeciwieństwie do klasycznej teorii cnót, gdzie były one wartościami samymi w so-
bie, do których człowiek dochodził sam dla siebie238, cnoty chrześcijańskie są wartościa-
mi objawionymi przez Boga i otwierają wierzącego na Boga i na innych ludzi239. 

235 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 51: „Chcąc uzdrowić króla z ran grzechu, poradził mu jako lekar-
stwo miłosierdzie wobec ubogich: Dlatego, królu, przyjmij moją radę i okup swe grzechy uczynkami spra-
wiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem wobec ubogich; wtedy może przebaczy ci grzechy”: SCh 
176, 174. 176; por. Dn 4, 24.

236 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 53: „W ten tylko sposób ofi ary zdołają być użyteczne, o ile ich 
wewnętrzna wartość potwierdza uczucie, które im towarzyszy”: SCh 176, 176.

237 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 52: „Zastosuj na swoje rany balsam proponowany przez proro-
ka”: SCh 176, 176; por. Dn 4, 24.

238 Według Platona cnota (areté) stanowiła podstawę wiedzy na temat, czy coś jest dobre i pożyteczne 
(Platon, Menon 40, 98 A: „I że pożyteczne i dobre jest to, co prowadzi słusznie”: przekład polski Wł. Witwi-
cki, PWN, Warszawa 1959, 70; Platon, Prawa 643 B-644 C: przekład polski Wł. Witwicki, Platona Państwo 
z dodaniem siedmiu ksiąg praw, t. II, Warszawa 1958, 298-300). Arystoteles mówił, że cnota jest jakąś he-
lis, czyli stałą dyspozycją, która w systematyczny sposób powoduje pewien typ aktów, charakteryzujących 
się właściwym środkiem (Arystoteles, Etyka nikomachejska 2, 1107 a 15: „A więc dzielność etyczna jest 
trwałą dyspozycją do pewnego rodzaju postanowień, polegającą na zachowywaniu właściwej ze względu 
na nas średniej miary, którą określa rozum, i to w sposób, w jaki by ją określił człowiek rozsądny”: Biblio-
teka klasyków fi lozofi i, przekład polski D. Gromska, Kraków 1956, 58). Natomiast dla stoików cnota stano-
wiła intencję robienia czegokolwiek w zgodzie z rozumem czy też naturą: Lucjusz Anneusz Seneka, O ży-
ciu szczęśliwym V-X: Dialogi, tłum. polskie L. Jachimowicz, Warszawa 1998, 164-172; Marek Aureliusz, 
Rozmyślania V, 1-4: Biblioteka Humanisty III, tłum. polskie M. Reiter, Łódź 1948, 104-105. Por. M. Span-
neut, Les normes morales du stoďcisme chez les Pères de l’Eglise, „Studia moralia” 19 (1981), 153-175; M. 
Colish, The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages, Leiden 1990.

239 W objawionym w NT (1 Kor 13, 13: „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś 
największa jest miłość”) prymacie cnót wiary, nadziei i miłości stanowiącym o ideale życia chrześcijańskie-
go, powyższe cnoty są określane jako najważniejsze, jako cnoty teologalne są darami Boga par excellance, 
właśnie w opozycji do znanych z tradycji fi lozofi cznych cnót klasycznych (roztropności, sprawiedliwości, 
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Wychodząc z tekstów biblijnych pisarze patrystyczni zaczęli stopniowo tworzyć chrześ-
cijańską teologię cnót240. Według Chryzologa cnoty były zatem darami łaski Boga, któ-
ra jest zawsze uprzednia wobec woli jakiegokolwiek choćby najświętszego męczennika. 
Dlatego owocem życia wierzącego człowieka współpracującego z łaską Boga jest mę-
czeństwo za wiarę albo cnota miłości241. W zakresie moralnym cnoty stanowią kres wad242 
i ich przeciwieństwo243, a owocując dobrymi uczynkami – oświecają nimi duszę244. Cno-
ty są skierowane przeciw wadom245; występują zawsze łącznie i prowadzą ostatecznie 

umiarkowania i męstwa), które są osiągane przez samych ludzi. Cnotą według św. Pawła jest także każde do-
bre działanie człowieka – Flp 4, 8: „W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedli-
we, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na 
myśli”. Więcej na ten temat zob. R. Schnackenburg, Il messaggio morale del Nuovo Testamento. I. Da Gesù 
alla chiesa primitiva (Supplementi 1). I primi predicatori cristiani (Supplementi 2), Brescia 1989-1990; R. 
Cessario, The Moral Virtues and Theological Ethics, Notre Dame (Ind.) 1991; S. Raponi, Alla scuola dei 
Padri. Tra cristologia, antropologia e comportamento morale, Roma 1998; R. Frattallone, Religione, fede, 
speranza e carità. «La piena maturità in Cristo» (Ef 4, 13), Roma 2003, 83-115; J. Porter, Virtù, [w:] J.-Y. 
Lacoste (red.), Dizionario critico di teologia, ed. włoska, Roma 2005, 1468-1470.

240 Dla stworzenia kompletnej teorii cnót w doktrynie chrześcijańskiej brakowało jeszcze w V wieku pod-
stawowego teoretycznego fundamentu. Został on dany dopiero przez św. Grzegorza Wielkiego, który najpraw-
dopodobniej na bazie ascetycznej tradycji monastycyzmu chrześcijańskiego połączył cztery cnoty kardynal-
ne, trzy cnoty teologiczne i siedem darów Ducha Świętego. Nauka moralno-ascetyczna o jedności siedmiu 
cnót chrześcijańskich została sformułowana znacznie później, bo w XII wieku przez Piotra Lombarda, Sen-
tentiae in IV Libris Distinctae. Tomus II. Liber III Distinctio 34 Cap. 1 (123)-Cap. 4. (126) – De septem do-
nis Spiritus Sancti: Spicilegium Bonaventurianum V, ed. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, Grot-
taferrata (Romae) 1981, 190-194; tamże, III, D. 36, c. 1 (135) Cap. 3 (137) – De connexione virtutum quae 
non separantur: Spicilegium Bonaventurianum V, 202-206. Dopiero na podstawie III księgi Sentencji Lom-
barda św. Tomasz z Akwinu w XIII wieku w swej Sumie teologicznej I/II, q. 49-70; II/II, q. 47-170 skonstru-
ował systematyczny wykład cnót moralnych obowiązujących w teologii scholastycznej i neoscholastycznej 
(Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna I/II, q. 49-70: Summa Theologica. Editio altera romana ad emenda-
tiores editiones impressa et noviter accuratissime recognita. Prima Secundae Partis, Romae 1925, 341-494; 
tamże, II/II a, q. 47-94: Summa Theologica. Editio altera romana ad emendatiores editiones impressa et no-
viter accuratissime recognita. Secunda Secundae Partis a, Roma 1925, 354-670; tamże, II/II b, q. 95-170: 
Summa Theologica. Editio altera romana ad emendatiores editiones impressa et noviter accuratissime reco-
gnita. Secunda Secundae Partis b, Roma 1925, 671-1101). Szerzej na temat rozwoju nauki o cnotach zob. J. 
G. Ziegler, Moraltheologie, [w:] J. Höfer, K. Rahner (red.), LThK 7 (1962), 614-623; J. Gründel, Tugend, 
[w:] LThK 10 (1965), 395-399; P. Delhaye, La morale des Pères, „Seminarium” 23 (1971), 623-638; E. Os-
born, La morale dans la pensée chrétienne primitive, Paris 1984; F. X. Murphy, Patristic Heritage, New 
York 1990; Z. Pańpuch, Cnoty i wady, [w:] A. Maryniarczyk (red.), PEF 2, Lublin 2001, 216-231 (wyłącz-
ne ujecie arystotelesowsko-tomistyczne).

241 Piotr Chryzolog, Sermo 135, 3: „Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Nie-
go wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Zatem chwalmy, kochajmy, szanujmy zasługi męczenników jako dary 
Boga, a na dodatek czyńmy to z dobrą wolą. Wola przychodzi później, nie wcześniej. A jednak nie umniej-
sza to miłości, nie umniejsza i woli. Sama gorąca wola nazywana jest miłością (caritas). Kim jest ten, kto 
boi się z własnej woli? Kim jest ten, który kocha, jeśli tego nie chce?”: OSPC 3, 66.

242 Piotr Chryzolog, Sermo 1, 5: „Umiera dla cnót ten, kto żyje dla wad”: OSPC 1, 50; Piotr Chryzolog, 
Sermo 38, 2: „Nie trwaj przy złu. Kiedy tak mówi, chce abyśmy nie pomnażali wad, ale abyśmy je przezwy-
ciężali za pomocą cnót”: OSPC 1, 272; por. Mt 5, 39; Piotr Chryzolog, Sermo 108, 6: „Twoje ciało, człowie-
ku, żyje, żyje zawsze wtedy, gdy unicestwiając wady, poświęcasz Bogu życie dla cnót”: OSPC 3, 324.

243 Piotr Chryzolog, Sermo 38, 2: OSPC 2, 272. 274.
244 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 5: „Jak lampa przed oczami, tak niech zajaśnieją w duszy dobre dzieła”: 

OSPC 1, 180.
245 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 4: „Cnota powinna być obroną tam, gdzie wola mogłaby być powstrzy-

mywana”: OSPC 1, 180; Piotr Chryzolog, Sermo 23, 1: „Pokora odziedziczyła to, co straciła pycha”: OSPC 
1, 184; Piotr Chryzolog, Sermo 29, 3: „Często czyta się, także u wroga, że pożyteczna cnota wielokroć jest 
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tylko do Boga246, natomiast pojedyncze zanikają247. Według Chryzologa naczelną cno-
tą uczynkową w myśl rozważanego przez niego Mt 25, 31-46 jest czynne miłosierdzie. 
Żadna cnota bez miłosierdzia nie jest oczywista248, co więcej, miłosierdzie przynależne 
człowiekowi już za życia pełni rolę jego niebieskiego adwokata249.

Bogaty w pełnię cnót we właściwym sensie, czyli sam z siebie, jest tylko Chrystus250. 
Natomiast Najświętsza Dziewica Maryja posiadała pełnię cnót z nadania łaski Bożej251. 
Również święci posiadali cnoty dzięki podobieństwu do Chrystusa i pozostawaniu w służ-
bie Bożej, z Bożej łaski. Jeden z nich, święty przedstawiciel rodu kapłańskiego i ostat-
ni prorok ST Jan Chrzciciel jako świadek Boga i narzędzie Trójcy zyskuje u Chryzolo-
ga określenie szkoły cnót252. Rozważając jego cnoty i cnoty chrześcijanina podkreśla, że 
ich praktykowanie jest konieczne dla uzyskania stałej wewnętrznej dyspozycji do przyj-
mowania Ewangelii i wydawania jej owoców w życiu253. 

Cnoty nie istnieją same dla siebie, ale mają zbliżać do Boga. Dlatego dla moralnego 
życia człowieka wierzącego konieczną normą norm jest przede wszystkim właściwa wi-
zja Boga254. Praktyka cnót ma ćwiczyć ciało, aby przeciwdziałać jego doczesnej słabości 

wypróbowywana w przeciwności”: OSPC 1, 222; Piotr Chryzolog, Sermo 127, 6: „Cnota jest przeciwna lu-
dziom pełnym wad”: OSPC 3, 28.

246 Piotr Chryzolog, Sermo 147, 4: „Bóg widząc zatem, że świat drży w ciągłym strachu, zainterwenio-
wał, aby przywołać z miłością, zaprosić z dobrą wolą, przytulić serdecznie, związać emocjonalnie. Oto dla-
czego obmywa przez mściwy potop ziemię zakorzenioną w złu i powołuje Noego jako ojca nowego pokole-
nia, pyta go słodkimi słowami, okazuje mu rodzinną ufność, instruuje go ojcowsko na temat obecnej sytuacji, 
z dobrocią pociesza go, zanim nadejdzie zło. […] Oto dlaczego powołuje Abrahama spośród pogan, nada-
je mu największe imię, czyni go ojcem wiary, towarzyszy mu podczas życia, ochrania go przed obcymi, 
wzbogaca go w dobra, honoruje sukcesami, związuje go obietnicami, uwalnia go od oskarżeń, zaszczyca go 
gościnnością, nagradza go nieoczekiwanym owocem, aż – wypełniony tak licznymi dobrami, przyciągnięty 
przez tak liczne słodycze miłości Bożej – nauczy się kochać Boga, a nie obawiać go; aż będzie sprawował 
kult z miłością, a nie ze strachu”: OSPC 3, 148.

247 Piotr Chryzolog, Sermo 145, 1: „Cnoty są zawsze połączone. Cnoty jeśli się je rozdzieli, zanika-
ją. Sprawiedliwość bez dobroci jest nieubłaganością, a sprawiedliwość bez miłości jest okrucieństwem”: 
OSPC 3, 130.

248 Piotr Chryzolog, Sermo 42, 6: „Zostało zatem wykazane, że dla ciebie nie tylko zachowywanie po-
stu, ale wszystkie pozostałe cnoty nie są oczywiste bez miłosierdzia”: OSPC 1, 300. Por. Sermo 42, 1-6: 
OSPC 1, 296-300.

249 Piotr Chryzolog, Sermo 42, 6: „Nic cię nie zatruje na ziemi, jeśli w niebie naszym adwokatem będzie 
miłosierdzie”: OSPC 1, 300.

250 Piotr Chryzolog, Sermo 125, 3: „Był pewien bogaty człowiek. Kto to był, jeśli nie Chrystus? Kto jest 
bogaty, jeśli nie Ten, który w naszym ubóstwie posiadał wszystkie bogactwa stworzenia? […] Jakże nie mógł 
być bogaty Ten, któremu służyli aniołowie, były mu posłuszne cnoty (uirtutes parebant), były mu podda-
ne elementy i na rozkaz którego ten, co nie istniał, został stworzony i przywoływany przybył”: OSPC 3, 10; 
por. Łk 16, 1.

251 Piotr Chryzolog, Sermo 142, 7: „Dziewico, to łaska, a nie natura, uczyniła cię Matką, […] wszystkie 
cnoty zostały nienaruszone”: OSPC 3, 110.

252 Piotr Chryzolog, Sermo 127, 2: „Iohannes uirtutum schola […] dei testis, totius medius trinitatis”: 
OSPC 3, 26.

253 Piotr Chryzolog, Sermo 137, 1: „W ten sposób przygotowuje rozległe ugory dla słowa ewangeliczne-
go i czyni je płodnymi”: OSPC 3, 72.

254 Piotr Chryzolog, Sermo 147, 7: „Oto dlaczego wszyscy święci uznają za bardzo błahe rzeczy, na któ-
re mogliby sobie zasłużyć, jeśli nie mogliby widzieć Pana. W rzeczywistości, bracia, jak można otrzymać 
uznanie w zamian za dobrodziejstwa, jeśli nie widzi się tego, kto je rozdaje? Jak można wierzyć, że jest się 
kochanym przez Boga, jeśli nie zasługuje się, aby Go oglądać? Oto dlaczego miłość, która pożąda oglądania 
Boga, nawet jeśli nie ma rozeznania, jest jednak zaangażowana w pobożności. Oto dlaczego Mojżesz śmiał 
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i otwierać umysł człowieka na Boga255. Dla człowieka wierzącego cnota stanowi wyraz 
jego wewnętrznej dojrzałości, dlatego nie może się z nią zewnętrznie obnosić, gdyż chwa-
lenie się własnymi cnotami powoduje ich zanik256. Cnoty, będąc praktycznymi wskaza-
niami na drodze do Boga, są objawione przez Boga. Samo Objawienie powierzone ułom-
nym ludziom może być niewłaściwie odczytane, dlatego istnieje konieczność poddania 
cnót określonej regule wiary, interpretowanej tylko przez Kościół257.

Cnoty rozwijane w doczesności są wyrazem duchowej inteligencji wierzącego, dlatego 
do ich rozwoju konieczne jest duchowe rozumienie słowa Bożego258. Posiadanie cnót jest 
wyrazem wolności człowieka i nie wynika bynajmniej ze strachu, który stanowi przejaw 
ducha niewoli259. W rzeczywistości ziemskiej często trudno jest dostrzec wymierny efekt 
cnót, są one natomiast antycypacją przyszłego, wiecznego porządku niebieskiego260.

Chryzolog zaznacza, że do zachowania cnót potrzeba wytrwałości i trudu, ale są to prze-
cież cechy konieczne także dla osiągnięcia właściwych efektów pedagogicznych zgodnie 
z regułami wychowania klasycznego261. Stąd szczególnie podkreśla on doniosłość cno-
ty wytrwałości i męczeństwa262; niezrozumiałej w doczesności cnoty cierpliwości przy-
noszącej jednak owoce w wieczności263; znienawidzonej w doczesności cnoty niewinno-
ści264 oraz otwierającej na Boga cnoty ubóstwa zalecanej przez Chrystusa265.

powiedzieć: Jeśli znalazłem łaskę u Ciebie, pokaż mi swoje oblicze. Oto dlaczego Eliasz mówi: Pokaż mi 
swoją twarz. Dlatego też sami poganie fabrykują ułudne bóstwa, aby je właśnie oglądać, trwając we własnym 
błędzie, ogarniając wzrokiem to, czemu oddają cześć”: OSPC 3, 150; por. Wj 33, 13; 1 Krl 19, 9-14.

255 Piotr Chryzolog, Sermo 24, 2: „(Pan) […] poleca, aby wszystko co w naszym ciele jest ruchome, fa-
lujące i rozluźnione, było ściśnięte wewnątrz przez niewzruszony pas cnót, do czasu, gdy kierując się wol-
nością, będziemy mogli bronić swoich ciał, a nasz umysł szybko i bez przeszkód będzie mógł zdążać na 
spotkanie Pana”: OSPC 1, 192.

256 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 3: „Cnoty obnoszone nie przetrwają. Cnoty, tak jak opuszczają tych, któ-
rzy się z nimi obnoszą, tak zachęcają własnych stróżów, aby ich strzegli”: OSPC 1, 88.

257 Piotr Chryzolog, Sermo 156, 1: „W ten sposób słowo Boże, jeśli jakiś bezczelny słuchacz ważyłby 
się poznać – z pominięciem magisterium, doktryny, dogmatu wiary – to co jest instrumentem życia, stałoby 
się to okazją do upadku”: OSPC 3, 196.

258 Piotr Chryzolog, Sermo 35, 4: „Jednak prowadzeni przez duchową inteligencję zapytajmy, jaka część 
dotyczy tej kobiety, kogo jest prefi guracją, czyje wyobrażenie prezentuje”: OSPC 1, 258; Piotr Chryzolog, 
Sermo 36, 3: „Jako że opowiadanie historyczne musi być zawsze podniesione do sensu wyższego i poprzez 
aktualne prefi guracje mają być poznane misteria przyszłe, teraz przez alegoryczne wyjaśnienie należy wy-
jaśnić, jakie misterium ukrywa się pod wyobrażeniem takich osób”: OSPC 1, 262.

259 Piotr Chryzolog, Sermo 101, 2: „Cnota jest próbą wolności, podczas gdy strach wskazuje na podpo-
rządkowanie. Rzeczywiście wolny urodził się dla chwały, a sługa dla strachu”: OSPC 2, 276.

260 Piotr Chryzolog, Sermo 120, 7: „Teraz objawił nam członki cnót, aż ciało niebieskie wzmocnione 
przez tak ważne członki, umocnione przez tak potężną muskulaturę, będzie mogło łatwo rozproszyć wojny 
świata, zwyciężyć potyczki z diabłem”: OSPC 2, 394.

261 Piotr Chryzolog, Sermo 101, 5: OSPC 2, 278. O problemach wychowania klasycznego w starożyt-
ności porównaj np. H. I. Marrou, Storia dell’educazione nell’antichità, Roma 1950; W. V. Harris, Lettura 
e istruzione nel mondo antico, Bari 1991.

262 Piotr Chryzolog, Sermo 128, 1: „Nie tyle śmierć, co wiara i pobożność czynią męczennikiem: to jak 
próba wartości – zginąć w walce, w starciu dla miłości do swego władcy, tak samo oznaką cnoty doskona-
łej jest wytrwać jak najdłużej i doprowadzić do zakończenia walki”: OSPC 3, 32.

263 Piotr Chryzolog, Sermo 38, 1: „Jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Trudny do 
zaakceptowania jest taki sposób zachowania dla tego, kto nie wie, jak wielkie będą rekompensaty dla cierp-
liwości”: OSPC 1, 272; por. Mt 5, 39.

264 Piotr Chryzolog, Sermo 127, 6: „Wolność niewinności staje się szczególnie znienawidzona przez tego, 
kto jest niewolnikiem grzechu. Cnota jest przeciwna ludziom pełnym wad”: OSPC 3, 28.

265 Piotr Chryzolog, Sermo 28, 1: „Ubóstwo jest połączone z cnotą. Jeśli ubóstwo jest uznane za pokrew-
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5.2.2. Cnoty szczegółowe – dopełniająca się wizja duszpasterzy
Zasadniczymi cnotami oświecającymi człowieka w działaniu i prowadzącymi do zjed-

noczenia z Bogiem są zdaniem obu V-wiecznych duszpasterzy cnoty: wiary, nadziei, mi-
łosierdzia, miłości i czystości. Podczas gdy Piotr Chryzolog zaznaczał, że warunkiem 
wytrwania w wierze i w pozostałych cnotach jest praktykowanie potrójnego środka po-
bożności: modlitwy, postu i miłosierdzia, to Salwian z Marsylii podkreślał konieczność 
uczynków wiary oraz istotność stałego przestrzegania wykładni Symbolu wiary. Oprócz 
wymienionych cnót u każdego z omawianych duszpasterzy spotykamy naukę o wybra-
nych cnotach szczegółowych charakterystyczną dla wykładu danego autora.

5.2.2.1. Wiara. Piotr Chryzolog. Wiara jest darem Boga266, który kształtuje się w czło-
wieku w wyniku słuchania słowa Bożego267. Wiara poparta przyznaniem się do Boga po-
przez chrzest skutkuje przede wszystkim Bożym usprawiedliwieniem na wieczność268. 

ne cnocie, za towarzysza cnoty, to należy znać Chrystusa, który wybrał ubogich, aby ćwiczyć się w cno-
cie”: OSPC 1, 214.

266 Piotr Chryzolog, Sermo 58, 1: „Kto szuka wiary, nie szuka racji; kto pyta o rzeczywistość Bożą, po-
zostawia z boku tę ludzką. […] Przyjmijcie zatem wiarę tylko samą wiarą, bez wnikania w zbędne szcze-
góły. […] W rzeczywistości, dzieci, wszystko co wyznaje się przez posłuszeństwo temu, kto słucha i kto 
odpowiada, obfi tuje w łaskę Boga, który daje i naucza”: OSPC 1, 390; Piotr Chryzolog, Sermo 78, 4: „Czy 
macie coś do chleba?, ponieważ dobroć odwołuje się do łaski, chleb – do zaufania, coś do chleba – do wia-
ry”: OSPC 2, 124; Piotr Chryzolog, Sermo 131, 1: „Tylko sama wiara chwali Boga, odczuwa Go poprzez 
całą gotowość do uwierzenia, także postrzeganie człowieka jest ważne, o ile zauważa nie jak jest wielki, ale 
że jest”: OSPC 3, 46.

267 Piotr Chryzolog, Sermo 56, 5: „Wiara, którą się otrzymuje przez słuchanie, okazuje się sercem, wy-
raża się ustami, aby otrzymać zbawienie”: OSPC 1, 380; Piotr Chryzolog, Sermo 59, 1: OSPC 1, 396; Piotr 
Chryzolog, Sermo 60, 2: „Dyskusja skłania do słuchania, słuchanie przyczynia się do wiary, wiara wywołuje 
wolę wierzenia, wola wiary skłania do wyznania wiary, wyznanie wiary daje zbawienie wieczne”: OSPC 1, 
402; Piotr Chryzolog, Sermo 61, 2: OSPC 1, 410; Piotr Chryzolog, Sermo 102, 9: OSPC 2, 288; Piotr Chry-
zolog, Sermo 142, 13: „Sekret wiary jest dostępny przez słuch”: OSPC 3, 114. F. Michalčik, Doctrina mora-
lis sancti Petri Chrysologi, PUL, Roma 1969, 11-54, w opublikowanym streszczeniu swej pracy doktorskiej 
obronionej na PUL ujmował zagadnienie tematyki cnót według Chryzologa w duchu neotomistycznych pod-
ręczników do teologii moralnej z pierwszej połowy XX wieku, typu: H. Noldin, De principiis theologiae mo-
ralis scholarum usui, Ratysbonae-Romae 1914, 33-37; 291-319 czy A. Prümer, Manuale Theologiae Mora-
lis secundum principia s. Thomae Aquinatis in usum scholarum, t. I, Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae 1958, 
299-462. Jednak ‘tomizujące’ scholastyzacje teologii u Chryzologa zdecydowanie nie występują. Tomistycz-
na reinterpretacja tekstu Chryzologa w ujęciu F. Michalčika jest wyraźna (Pars II. I. Peculiares obligationes 
morales creaturae erga Deum; II. Obligationes morales erga seipsum; III. Obligationes morales erga proxi-
mum; IV. De sacramentis). Z metodologicznego punktu widzenia takie potraktowanie tematyki moralnej jest 
może efektowne, ale zdecydowanie nie służy współczesnemu odczytywaniu tekstu patrystycznego.

268 Piotr Chryzolog, Sermo 11, 5-6: „5. Nikt nie przychodzi do mnie, jeśli go nie wezwie mój ojciec. Jak 
może uznawać, że jest chrześcijaninem ten, kto nie prowadzi do Chrystusa tego, co jest wieloletnie, stare? 
Jak może uważać za stado Boże mieszkańców swojego domu, jeśli zalążek paschalny, to stado Boże nie wy-
daje z siebie beczenia. 6. Proszę was i zaklinam, bracia najdrożsi, ze względu na naszego Pana, abyście trwa-
li w czuwaniu nad tym, by w tych dniach nikt z Bożego pokolenia nie został bez łaski Bożej, ponieważ to, 
co Bóg przyznaje innym przez swoją łaskę, niech wzrasta i obfi tuje w waszej radości”: OSPC 1, 110. Alu-
zja do postawy wielu ludzi, którzy będąc w V wieku katechumenami maksymalnie zwlekali z przyjęciem 
chrztu i odkładali go na czas jakiejś terminalnej choroby. 

1935. Grzechy i cnoty chrześcijan V wieku

Człowiek dzięki wierze zyskuje nagrodę w postaci spotkania Jezusa Zmartwychwstałe-
go269 oraz otrzymania już w doczesności dóbr, których się nie spodziewał270. 

Równie istotne jest pojmowanie w wierze tajemnic wiary chrześcijańskiej: identycz-
nej boskości Ojca, Syna i Ducha271, wcielenia Boga272, poczęcia Boga-Człowieka z Dzie-
wicy273, dziewictwa Maryi w poczęciu, w porodzie274 i po porodzie275; zmartwychwsta-
nia276 oraz paruzji277.

Warunkiem trwania w wierze, pobożności i cnotach jest praktykowanie potrójnego środ-
ka pobożności: modlitwy, postu i miłosierdzia278. Chryzolog wzywał wiernych do porzuce-
nia postaw związanych z brakiem wiary, typowych dla Żydów jego czasu, wyrażających się 
w zatwardziałości serc, ustawicznym zwątpieniu, odrzucaniu zmartwychwstania, pozostawa-
niu w szacunku dla ludzkiej słabości, wewnętrznym oddalaniu się od szczęśliwości w Bo-
gu279. Ludzkie uprzedzenia wobec rzeczywistości wiary winny być usunięte, aby człowiek 
był ponownie umieszczony w hierarchii Bożej już nie przez siebie, lecz przez Boga280.

Salwian z Marsylii. Wiara polega według niego na pokładaniu całkowitego i wy-
łącznego zaufania w Bogu, a nie w człowieku281. Bóg wymaga od człowieka wiary i cnót 
z niej wypływających, gdyż tylko one prowadzą do życia wiecznego282, Wiara pozwa-
la człowiekowi doświadczać Boga zarówno poprzez wiarę, jak i emocje283. Salwian de-
fi niuje wiarę w następujący sposób: „Czym jest zatem zawierzenie czy też wiara? Jest 
ufnym zawierzeniem Chrystusowi, które oznacza bycie wiernym Bogu, to jest także za-
chowywanie z wiernością przykazań Bożych”284. 

269 Piotr Chryzolog, Sermo 80, 6: „A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!». Chrystus wyszedł 
naprzeciw tym, które biegły z wiarą, aby poznały wzrokiem to, co wyznawały przez wiarę”: OSPC 2, 136; 
por. Mt 28, 9.

270 Piotr Chryzolog, Sermo 90, 4: OSPC 2, 206. 208.
271 Piotr Chryzolog, Sermo 141, 3: OSPC 3, 106.
272 Piotr Chryzolog, Sermo 141, 3: OSPC 3, 106.
273 Piotr Chryzolog, Sermo 92, 6-7: OSPC 2, 220. 222.
274 Piotr Chryzolog, Sermo 143, 1: OSPC 3, 116.
275 Piotr Chryzolog, Sermo 62, 8: OSPC 1, 420. 422; por. też: Sermi: 62, 8; 75, 3; 117, 1. 3-4; 148, 1.
276 Piotr Chryzolog, Sermo 75, 4: OSPC 2, 106.
277 Piotr Chryzolog, Sermo 144, 9: OSPC 3, 126. 128.
278 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 2: „Trzy są, o bracia, są trzy środki, przez które utwierdza się wiara, jest 

podtrzymywana pobożność i trwanie w cnotach: to modlitwa, post i miłosierdzie”: OSPC 1, 302.
279 Piotr Chryzolog, Sermo 65, 3: OSPC 2, 24. 26.
280 Piotr Chryzolog, Sermo 65, 3: „Usuńcie skałę, którą osadziliście wy sami, abym mógł teraz ja umieś-

cić na nowo człowieka tam, gdzie go postawiłem”: OSPC 2, 26; por. J 11, 39.
281 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 34: „Powtarzam, niech słuchają tych słów wszyscy, któ-

rzy mi przeczą i występują przeciw Bogu, niech słuchają ich ci, którzy pokładają własne nadzieje w czło-
wieku! Bóg oznajmia, że zwracają przeciwko Niemu wszyscy ci, którzy zakładają, że są w stanie wyzwolić 
się własnymi siłami”: SCh 220, 454; por. Sdz 7, 2.

282 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 20: „Dobrami, które należy cenić, są: wiara, bojaźń Boża, umiar-
kowanie, świętość, przyzwoitość – dobra nie z tego świata, tutaj pogardzane, czasowe, nieefektowne, a jakże 
wspaniałe. On, który jest Panem żyjących, a nie martwych, z pewnością rozkazał, aby przygotować dla dzieci 
te dobra, które pozwolą im żyć w wieczności, a nie te, które doprowadzą ich do zatracenia”: SCh 176, 152.

283 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 7: „Jest oczywiste, że naprawdę wierzący chrześcijanie 
widzą Go, zarówno przez wiarę, jak i sercem”: SCh 220, 164; por. Ps 80 (79), 2.

284 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 7: „Quid est igitur credulitas uel fi des? Opinior, fi deli-
ter hominem Christo credere, id est fi delem deo esse, hoc est fi deliter dei mandata seruare”: SCh 220, 190. 
Zdaniem Blaise-Chirat, 229 termin ‘credulitas’, -atis jest synonimem ‘fi des’, w znaczeniu wyznawania nie 
jakiejkolwiek wiary, ale wiary chrześcijańskiej. Co ciekawe, jako przykład podaje m.in. (2) Piotra Chryzo-
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Wiara wymaga zatem konkretnych uczynków, a nie może sprowadzać się do pustych de-
klaracji słownych285. Dla zachowania wiary istotne jest stałe przestrzeganie wykładni Symbo-
lu wiary, gdyż: „jednokrotne odstępstwo od fundamentu Symbolu powoduje utratę życia”286. 
Dlatego w doczesności wierzący musi przejść rozmaite próby swej wierności Bogu287. 

5.2.2.2. Nadzieja. Piotr Chryzolog. Podstawowym przedmiotem cnoty chrześcijań-
skiej nadziei jest prawda o zmartwychwstaniu ciał288, co Chryzolog argumentuje w na-
stępujący sposób: „jest cnotą doskonałą posiąść siłą nadziei to, czego tak jak rzeczy, nie 
możesz wziąć do ręki”289. Nadzieja jest też cnotą oczekiwania na zapłatę za życie chrześ-
cijańskie, która w momencie chrztu jest dopiero obiecana, a zrealizuje się w wieczno-
ści290. Chrześcijanie jako przybrane dzieci wiecznego Boga są szczęśliwi, gdyż „w spadku 
odziedziczą wszystko i nie będą doświadczać bólu po śmierci ojca”291. Dzięki przybrane-
mu dziecięctwu Bożemu chrześcijanie mają zatem nadzieję nie tylko na eschatologicz-
ne zmartwychwstanie ciał i bycie w niebie, lecz także na szczęśliwe i wieczne odziedzi-
czenie dobra.

Salwian z Marsylii. Nadzieja jest sposobem „dążenia do życia wiecznego, wszyscy 
muszą wysilać się, aby w nim uczestniczyć”292. Człowiek pokłada nadzieję w Bogu293. 
Jako cnota jest zalecana wierzącym, gdyż po tym, jak przeminą ‘rzeczy ziemskie – krót-
kotrwałe’, stanowi obietnicę rzeczy ‘przyszłych – wiecznych – Bożych’294. 

5.2.2.3. Miłosierdzie. Piotr Chryzolog. Nauka o miłosierdziu stanowi jeden z fundamen-
talnych aspektów duszpasterskiego przepowiadania Chryzologa. Bóg objawiając poprzez wcie-
lenie swoje miłosierdzie i bezinteresowne ofi arowanie się za ludzi, wzywa tym samym ludzi 

loga, Sermo 60, 2: „Credulitatem parturit fi des, confesionem credulitas nutrit”: OSPC 1, 402. Jak słusznie 
sugeruje G. Lagarrigue, SCh 220, p. 1, 190-191, Salwian również jest przedstawicielem tej samej tradycji, 
zgodnie z którą są rozumiane jako synonimy terminy credulitas i fi des.

285 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 60: „Rzeczywistość jest taka, że absolutnie niczemu nie 
służy określanie się tym świętym imieniem bez zachowywania moralności. Kiedy życie przeczy wierze, któ-
rą się wyznaje, splendor wynikający z posiadania sławnego tytułu niweczy niskość niegodnego sposobu ży-
cia”: SCh 220, 230. Podobnie De Gubernatione Dei 4, 6: SCh 220, 236.

286 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 34: „Vbi enim fundamentum symboli euertitur, uita ipsa 
iugulatur”: SCh 220, 384.

287 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 6-10: SCh 220, 190-194.
288 Piotr Chryzolog, Sermo 118, 1: „Ponieważ cała nadzieja wiary chrześcijańskiej jest pokładana w zmar-

twychwstaniu umarłych”: OSPC 2, 380.
289 Piotr Chryzolog, Sermo 110, 6: „Perfectae uirtutis est, quod in re non teneas, spei robore possidere”: 

OSPC 2, 334.
290 Piotr Chryzolog, Sermo 71, 11: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Każdy, kiedy się ogłasza syna, dzi-

wiłby się, gdyby pozostawał on w kondycji niewolnika. Ty zostałeś dzisiaj powołany jako Boży potomek, 
ale nie wykreowany na niego. Wiedz, że została ci dana nadzieja, a nie urzeczywistnienie. Posłuchaj aposto-
ła: W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jak moż-
na się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to 
z wytrwałością tego oczekujemy”: OSPC 2, 70; por. Mt 6, 9; Rz 8, 24-25.

291 Piotr Chryzolog, Sermo 71, 11: „Fratres, beati sunt fi lii dei, quia et haereditatem rerum omnium po-
ssidebunt, et de excessu patris luctus tempora non uidebunt”: OSPC 2, 72.

292 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 10: „omnes perpetuo uelint uiuere, omnes id agere, deberent ut ui-
tam participare possint”: SCh 176, 146; podobnie: Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 59: SCh 176, 228.

293 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 17: SCh 176, 150; por. Ps 78 (77), 7; Ef 6, 4; por. też: Salwian 
z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 55: SCh 176, 280.

294 Salwian z Marsylii, Epistola 1, 9: „Uobis in spem futurorum, aliis ob breuia atque terrena, uobis ob 
sempiterna atque diuina”: SCh 176, 80; por. Salwian z Marsylii, Epistola 9, 10: SCh 176, 126.

1955. Grzechy i cnoty chrześcijan V wieku

do miłosierdzia295 przez miłosierdzie zbawił ludzkość296. Bóg chce ludzkiego miłosierdzia nie 
dla siebie, lecz aby mogło być ono udzielone ludziom297. Dlatego ta właśnie cnota staje się dla 
biskupa Rawenny ewangeliczną wykładnią cnót zapewniającą życie wieczne298. 

Czynne miłosierdzie wobec ubogich jest dla wierzącego czynem dokonywanym w ce-
lu uzyskania u Boga własnego zbawienia299. Wdrażanie miłosierdzia skutkuje bowiem od-
puszczeniem grzechów i przywróceniem człowiekowi świętości300. Miłosierdzie wspomaga 
także wszystkie pozostałe cnoty, które bez niego słabną, „chwieją się i marnieją”301. Sama 
wiara, pobożność i pozostałe cnoty są wspierane przez trzy praktyki: modlitwę, post i miło-
sierdzie302. Miłosierdzie czyni post użytecznym303; post bez miłosierdzia jest nieefektywny, 
bo skupiający się jedynie na wysiłku ascetycznym, czyli jest to post „głodny i pusty”304. 

Cnota ta posiada moc przekształcania czynów ludzkich w ten sposób, że podobają się 
one Bogu305. Natomiast karą za nieokazywanie miłosierdzia w życiu ziemskim będzie 

295 Piotr Chryzolog, Sermo 1, 1: „Dzisiaj Pan wezwał nas i ukazał się nam jako ojciec z dwoma syna-
mi, aby objawić poprzez to szczęśliwe wyobrażenie nadzwyczajny przykład swego miłosierdzia (inmensum 
sue pietatis indicium) oraz okrutną zazdrość narodu żydowskiego i pokorny powrót narodu chrześcijańskie-
go”: OSPC 1, 48; por. Łk 15, 11-12. Temat wezwania przez Boga do wiary narodów pogańskich w miejsce 
żydowskiego, a także Bożej zamiany Synagogi na Kościół jest w V wieku pewnym toposem teologicznym, 
by przypomnieć choćby: tzw. 2 Clementis 2, 1 czy św. Justyn Męczennik, Apologia I 53: SCh 507, 266-270. 
Dla Chryzologa charakterystyczne jest natomiast ukazywanie wydarzenia wcielenia Boga jako momentu 
objawienia prawdziwej natury Boga jako miłosiernego i kochającego ludzi, por. R. Benericetti, Il Cristo nei 
sermoni, 215-217.

296 Piotr Chryzolog, Sermo 49, 2: „Ponieważ Ten, który jest i który był przed wiekami, nasz Bóg, w ostat-
nim czasie zechciał być naszym ojcem, aby zbawić przez miłosierdzie tych, których stworzył swą mocą; aby 
odkupić przez współcierpienie tych, których uczynił wygnańcami pozbawionymi ojczyzny – poprzez swe 
kary i rozkazy”: OSPC 1, 338.

297 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 5: „Bóg oznajmia: chcę miłosierdzia. Kto odmawia Bogu tego, czego On 
chce, pragnie, aby Bóg zanegował to, czego on pragnie. Pragnę miłosierdzia. Człowieku, Bóg prosi, ale dla 
ciebie, a nie dla siebie. Miłosierdzia pragnę. Prosi o miłosierdzie ludzkie, aby rozszerzyć miłosierdzie Boże. 
W niebie panuje miłosierdzie, do którego dochodzi się, praktykując akty miłosierdzia na ziemi. Panie, mówi, 
w niebie jest twoje miłosierdzie”: OSPC 1, 96; por. Oz 6, 6; Ps 36 (35), 6.

298 Piotr Chryzolog, Sermo 47, 2: „Określenie ‘kupiec’ nie obraża nikogo, kto słucha tego słowa: mówi 
się tutaj o handlarzu, który daje miłosierdzie, a nie, który zawsze daje pożyczkę z myślą o lichwie. […] Ten 
handlarz sprzedaje perły serca i ciała nie dla handlu ludzkiego, ale dla Bożego. Wymieniając nie dla doraź-
nej korzyści, ale aby nabyć wieczną nagrodę; nie dla chwały ziemskiej, ale dla niebieskiej; aby otrzymać 
królestwo niebios jako rekompensatę za cnoty i za cenę niepoliczonych dóbr, aby nabyć tę jedną perłę życia 
wiecznego”: OSPC 1, 326; por. Mt 13, 45-48.

299 Piotr Chryzolog, Sermo 42, 3: „Jeśli ktoś sieje miłosierdzie dla ubogiego, zbierze dla siebie. Bo kto 
sieje w płaczu, powiada, zbierze w radości”: OSPC 1, 298; por. Ps 126 (125), 5.

300 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 6: „Miłosierdzie rozgrzesza grzeszników i przywraca im świętość (mise-
ricordia et peccatores liberat et restituit sanctos)”: OSPC 1, 98; por. 2 Krl 11, 4; Mt 26, 69-75; Mk 14, 66-
72; Łk 22, 55-62; J 18, 16-18. 25-27.

301 Piotr Chryzolog, Sermo 42, 6: „Probatum est ergo tibi non ieiunium solum, sed omnes sine miseri-
cordia nutare uirtutes”: OSPC 1, 300. 

302 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 2: „Tria sunt, tria, fratres, per quae stat fi des, constat deuotio, menet uir-
tus: oratio, ieiunium, misericordia”: OSPC 1, 302.

303 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 6: OSPC 1, 88. 90.
304 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 2: „Bracia, post, który nie żywi się pokarmem miłosierdzia (pietatis cibo), 

który nie jest podlewany napojem miłosierdzia (potu misericordiae) jest głodny i spragniony (esurit ieiu-
nium, ieiunium sitit)”.

305 Piotr Chryzolog, Sermo 25, 2: „Poprzez miłosierdzie wykorzystujcie nieszczęsne bogactwa, prze-
kształcajcie dobra ludzkie w dobra boskie”: OSPC 1, 196; Piotr Chryzolog, Sermo 104, 7: „Bądź zatem bo-
gaty w miłosierdzie, jeśli chcesz być zawsze bogaty”: OSPC 2, 302; por. Łk 12, 33. 
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niemiłosierne piekło306. Chryzolog zaleca ponadto skromność i unikanie ostentacyjności 
w czasie dokonywania aktów miłosierdzia. Nie może ono stanowić pretekstu do chwale-
nia się i pełnej hipokryzji propagandy – ma być znane tylko Bogu, a nie ludziom307. Miło-
sierdzie stanowi bowiem ukoronowanie życia według zasad boskich, a nie ludzkich308.

Salwian z Marsylii. Miłosierdzie jest podstawowym probierzem wiary – autentycznie 
wierzy ten, kto jest naprawdę miłosierny wobec biednych i potrzebujących309. Miłosierdzie 
jest tą cnotą, która uwalnia człowieka od grzechów310 i – ostatecznie – od potępienia, dlate-
go jest nakazywana przez orędzie Starego i Nowego Testamentu311. Stąd też miłosierny jest 
uznawany w Biblii za człowieka Bożego312. Salwian stwierdza, że nie tylko Biblia, ale tak-
że sama natura ludzka (natura ipsa hominum) i wspólny wszystkim ludziom zwyczaj (con-
suetudoque communis) wskazują na istnienie prawa o charakterze ogólnym (generali cun-
ctos lege): „kto otrzymuje dar, musi się odwzajemnić, dając przykład wdzięczności jeszcze 
większej”313. Ludzie, którzy na ziemi są miłosierni i humanitarni wobec bliźnich, już w do-
czesności doznają wewnętrznej radości ze swej przyszłej chwały zbawionych314.

306 Piotr Chryzolog, Sermo 66, 3: „Gdzież w piekle jest miejsce dla miłosierdzia? Wśród mąk jaka jest na-
dzieja na przebaczenie? Kto szuka przebaczenia w tym momencie, kiedy zapada wyrok? A on zawołał wiel-
kim głosem: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną!». Okrutny synu, o jakie miłosierdzie prosisz, kiedy ty 
odebrałeś je samemu sobie, odmawiając go ubogiemu. Nieszczęsny synu, gdyby Łazarz przybył do twojej 
jadłodajni, ty sam nie trafi łbyś na taką ucztę”: OSPC 2, 32. 34; por. Łk 16, 23-25.

307 Piotr Chryzolog, Sermo 9, 4: „Jak nauczał Twórca miłosierdzia: miłosierdzie niech nie będzie od-
notowywane na ziemi, ale w niebie, niech nie będzie rozgłaszane przez ludzi, ale przez Boga. Na placach, 
w triwiach miłosierdzie ma być czynione w sposób skryty. Przeciwnie jest widoczne jak na placu lub w tri-
wium, kiedy hipokryta czyni w sekrecie to, co w żadnym wypadku nie jest sekretem. […] Napomnij dona-
tora, aby nie troszczył się o swą sławę, ale o głodnych; osądzaj nie miejsce, gdzie coś czynisz i kiedy czy-
nisz, ale sposób w jaki czynisz. Ponieważ Bóg osądza czyny serca, a nie rąk. Pragnie On, aby miłosierdzie 
było praktykowane przed Nim, ponieważ jest On jedynym wynagradzającym i jedynym świadkiem miło-
sierdzia”: OSPC 1, 102; por. Mt 25, 35. Podobnie: Sermo 9, 4-5: OSPC 1, 102. 104.

308 Piotr Chryzolog, Sermo 38, 2: „On nie rozumie, że jest to szczyt cnót, szczyt dobroci, że jest to szczyt 
miłosierdzia, że jest to właśnie Boża, a nie ludzka fi lozofi a nie dawać się zwyciężyć złu, ale zwyciężać zło 
dobrem”: OSPC 1, 274; por. Mt 5, 39 i Rz 12, 21.

309 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 90: „Prorok oznajmia odnośnie do wiary w Boga: «Rozdaje – 
obdarza ubogich, sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze». Sam Pan mówi tak do wszystkich bogatych: 
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! W innym miejscu: Idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim. 
Nie mówi, aby powiększać dobra własnych krewnych, bliskich, ale ubogich, potrzebujących. Nie tych, któ-
rzy są bogaci, ale potrzebujących, nędzarzy”: SCh 176, 304; por. Ps 112 (111), 9; Łk 12, 33; Mt 19, 21.

310 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 59: „Okup swe grzechy przez akty miłosierdzia. Nie zostawiaj 
natomiast Bogu swoich wszystkich bogactw, jeśli uznajesz dar za zbyt wielki w stosunku do swoich win”: 
SCh 176, 182; por. Dn 4, 24.

311 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 50: „Słowo Boże obecne zarówno w Starym, jak i Nowym Te-
stamencie rozkazuje, że ten, kto rozdaje swoje dobra, staje się bogatszy i że miłosierdzie uwalnia nas od po-
tępienia”: SCh 176, 222.

312 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 51: „W Starym Testamencie o człowieku miłosiernym mówi się: 
Rozdaje – obdarza ubogich, sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze. W Ewangelii: Nie gromadźcie sobie 
skarbów na ziemi; Nie możecie służyć Bogu i Mamonie; Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście 
już pociechę waszą. Jeszcze do chciwych i do popełniających nieludzkie zbrodnie kierowane są następujące 
słowa: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!”: SCh 176, 
222; por. Ps 112 (111), 9; Mt 6, 19; Mt 6, 24; Łk 16, 13; Łk 6, 24; Mt 25, 41. 

313 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 17: „Plus eis gratiae debeamus: artat quippe nos ad retributio-
nem dati accepta largitio”: SCh 176, 320.

314 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 9: „Ci, którzy gromadzili bogactwa przez zachłanność czy chci-
wość, są świadomi, że zasługują na piekło; a ci, którzy kierowali się miłosierdziem i ludzkimi odruchami 

1975. Grzechy i cnoty chrześcijan V wieku

5.2.2.4. Miłość. Piotr Chryzolog. Jednym z podstawowych przymiotów Boga jest mi-
łość315. Miłość jednoczy człowieka z Bogiem316, likwiduje grzechy wierzących i jest najważ-
niejszym przykazaniem wobec Boga317. Jest cnotą, więc jej siła „czyni odważnym, ponieważ 
prawdziwa miłość nie uznaje czegokolwiek za trudne, zniechęcające, ciężkie, przynoszą-
ce śmierć. […]. Miłość jest niezawodną zbroją, odtrącającą dzidy, odrzucającą miecze, kpi 
z niebezpieczeństw, śmieje się ze śmierci. Jeśli jest miłość, przezwycięża się wszystko”318. 

Cechy miłości widać szczególnie u świętych Bożych. Człowiek, który wie że jest ko-
chany, wyraźniej okazuje swą miłość, i tak np. św. Jan Apostoł był bardziej wrażliwy 
i gorliwy w sprawach Pańskich od św. Piotra Apostoła, odwołującego się do opinii prze-
ciwników319. Prawdziwa miłość współcierpi z innymi320; dlatego miłość do nieprzyjaciół 
jest znakiem rozpoznawczym chrześcijan321. Bóg jest określany jako Miłość Przebacza-
jąca, która nie tylko przywraca niewinność, ale zwraca także dawny honor przebaczane-
mu, dlatego to Bóg stanowi wzór miłości dla każdego przebaczającego322. Toteż rodzi-
com zaleca się okazywać miłość własnym dzieciom, zaś „Bóg ojciec wszystkich odpłaci 
im za wszystko to, co jako rodzice przeznaczyli dla swoich dzieci”323.

Salwian z Marsylii. Miłość i miłosierdzie są najważniejszym przykazaniem zawartym 
w nauce Pana324. Źródłem miłości jest tylko Bóg, który tę cechę przekazuje swoim stwo-
rzeniom. Dlatego miłość charakteryzująca Stwórcę, który okazuje ją wobec stworzenia, 
udziela się wszystkim rodzicom wobec ich własnych dzieci325. Konstatacja Salwiana, że 

cieszą się z dążenia do bogactw niebieskich. Ewangelia wskazała bowiem, gdzie są skarby w zależności od 
zasług osób, które je gromadzą: jest powiedziane, że skarby są tam, gdzie będą przebywać w wieczności ci, 
którzy je zgromadzili”: SCh 176, 144; por. Mt 6, 19-20.

315 Piotr Chryzolog, Sermo 178, 2: „Dilectio deus est, probante Iohanne cum dicit: Quia deus dilectio 
est”: OSPC 3, 324; por. 1 Jn 4, 8.

316 Piotr Chryzolog, Sermo 4, 1: „quia sicut nos deo iungit caritas, a deo inuidia sic seiungit”: OSPC 1, 66.
317 Piotr Chryzolog, Sermo 94, 6: „Chcesz zostać rozgrzeszony? Kochaj. Miłość zakrywa mnóstwo grze-

chów. Czy jest coś gorszego niż kara odrzucenia? A jednak Piotr jedynie przez miłość zdołał je zlikwidować 
i uzyskał akceptację Pana mówiącego: Piotrze, czy mnie kochasz? Wśród wszystkich Bożych poleceń mi-
łość zajmuje pierwsze miejsce: Będziesz miłował Pana Boga twego całym swym sercem, całą swoją duszą, 
całym swoim umysłem i całą swoją siłą. Człowieku, kochaj zatem Boga i kochaj go całym sobą, abyś zwy-
ciężył i zmazał bez trudu wszystkie grzechy”: OSPC 2, 232; por. 1 P 4, 8; J 21, 17; Pwt 6, 5.

318 Piotr Chryzolog, Sermo 40, 2: „Fortem facit uis amoris, quia nil durum, nil amarum, nil graue, nil le-
tale computat amor uerus. Amor inpenetrabilis est lorica, respuit iacula, gladios excutit, periculis insultat, 
mortem ridet. Si amor est, uincit omnia”: OSPC 1, 284.

319 Piotr Chryzolog, Sermo 78, 6: OSPC 2, 124. 126.
320 Piotr Chryzolog, Sermo 14, 3: „Prawdziwa miłość polega na tym, że czyni się własnymi kłopoty tego, 

kto się martwi”: OSPC 1, 132. 
321 Piotr Chryzolog, Sermo 178: OSPC 3, 322-327.
322 Piotr Chryzolog, Sermo 3, 4: „Paterna pietas contenta non est innocentiam reparare solam, nisi pristi-

num restituat et honorem”: OSPC 1, 64.
323 Piotr Chryzolog, Sermo 33, 2: „quia quicquid fi liis parentes impenderint, repensabit parentibus pa-

rens omnium deus”: OSPC 1, 244.
324 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 15: „Tylko by zacząć, weźmy miłość i miłosierdzie, któ-

re według nauki Pańskiej są cnotą najważniejszą, polecaną nie tylko przez całe święte Pismo, ale także przez 
Niego osobiście tymi słowami: Po tym się pozna, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali”: SCh 220, 322; por. J 13, 35

325 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 44: „Jeśli także w tych najmniejszych istotach żyjących 
jest instynktowna miłość do własnych potomków, to czy Bóg miałby pozbawić się miłości do stworzeń przez 
siebie uczynionych? Bez spodziewania się, że każda nasza miłość do wszystkiego co jest dobre pochodzi od 
tego dobra, które jest właściwą miłością. To On jest rzeczywiście źródłem i początkiem każdej rzeczy. Od 
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miłość i wzajemna życzliwość barbarzyńskich Gotów wydawała się bardziej ewidentna 
niż w przypadku Rzymian, stanowiła wymowny ‘znak czasów’ V wieku326.

5.2.2.5. Czystość. Piotr Chryzolog. Czystość jest cnotą charakteryzującą chrześcijan, 
którą nabywają oni przez praktykowanie wszystkich cnót327, a szczególnie przez wstrze-
mięźliwość i post328. Jest podejmowana dobrowolnie ze względu na królestwo niebieskie 
i prowadzi do zależności od Boga329. Umożliwia mentalny kontakt z Bogiem330. Praktyko-
wanie czystości prowadzi niektórych chrześcijan do jeszcze większego poświęcenia Bogu 
wyrażającego się w męczeństwie331. Zewnętrzna czystość ciała stanowiła wymaganie Pra-
wa ST na drodze do uzyskania czystości warunkującej kultyczne spotkanie z Bogiem332. 
Prawdziwa czystość jest darem charyzmatycznym, zapoczątkowuje ją chrzest i jako łaskę 
można ją uzyskać poprzez wewnętrzne otwarcie na działanie Ducha Świętego333.

Salwian z Marsylii. Czystość podobnie jak pozostałe cnoty moralne ozdabia człowieka 
i jest zalecana wierzącym przez Chrystusa334, co jest potem kontynuowane w nauczaniu św. 
Pawła335. Praktykowanie czystości zaczyna się już od umartwienia spojrzeń336. Salwian po-
zytywnie ocenia sankcje prawne dotyczące moralności seksualnej wprowadzone przez tzw. 
‘barbarzyńskich’ Wandali w Afryce: „Aby powstrzymać te wstydliwe wykroczenia wprowa-
dzili oni w życie surowe rozporządzenia dotyczące moralności seksualnej. W ten sposób po-
przez sankcje karne wyeliminowali tego typu przewinienia. Do ochrony zachowania seksual-

momentu kiedy «w Nim – jak mówi Pismo – żyjemy, poruszamy się i jesteśmy», dlatego od Niego otrzyma-
liśmy wszystkie uczucia miłości wobec naszych dzieci”: SCh 220, 268; por. Dz 17, 28.

326 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 57: SCh 220, 354.
327 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 4: „Nie potrafi  przezwyciężyć wad ciała ten, kto odkłada pas cnót. Ubra-

ni w pas czystości, którym wyróżnia się chrześcijański żołnierz, ukróćmy miękkie lenistwo naszego ciała”: 
OSPC 1, 180.

328 Piotr Chryzolog, Sermo 7 bis, 1: OSPC 1, 92.
329 Piotr Chryzolog, Sermo 56, 2: „Dobrowolna czystość, poświęcona chwale królestwa niebieskiego, 

promuje i przenosi do zależności od Wiecznego Króla”: OSPC 1, 378.
330 Piotr Chryzolog, Sermo 24, 2: „Dlatego Pan poleca, aby nasze biodra były ściśle przepasane pasem 

cnoty i poleca, aby wszystko co w naszym ciele jest ruchome, falujące i rozluźnione, było ściśnięte wewnątrz 
przez nienaruszony pas cnót, do momentu kiedy wolność stanie się podstawą do obrony naszego ciała, a nasz 
umysł szybko i bez przeszkód będzie mógł zdążać na spotkanie Pana”: OSPC 1, 192.

331 Piotr Chryzolog, Sermo 97, 3: „Lecz św. Eufemia osiągnęła w owocu więcej niż obiecywał kwiat, 
gdyż zachowując kwiat swego dziewictwa w stanie nienaruszonym, pozyskała obfi ty owoc męczeństwa”: 
OSPC 2, 250.

332 Piotr Chryzolog, Sermo 59, 2: OSPC 1, 396.
333 Piotr Chryzolog, Sermo 171, 3: „Ta woda będzie mogła oczyścić nasze serca i nasze ciała, kiedy tak-

że ona zostanie oczyszczona przez kontakt z Duchem Świętym, aby działaniu dostępnemu zmysłom towa-
rzyszyło niewidzialne misterium naszego oczyszczenia”: OSPC 3, 286.

334 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 10: SCh 220, 436.
335 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 64: „Wszystkie dobrodziejstwa pokoju, jaki daje nam 

Bóg, według słów apostoła, polegają na prowadzeniu życia cichego i spokojnego, przeżywanego w miłosier-
dziu i czystości (pietate et castitate)”: SCh 220, 6; por. 1 Tm 2, 2. Tekst 1 Tm 2, 2 jakim dysponował Sal-
wian, pochodził z jakichś Veteres latinae (w wersji Wulgaty tekst jest podobny: ut quietam et tranquillam vi-
tam agamus in omni pietate et castitate), to jednak wyraźnie interpolacja greckiego tekstu Pawła (i#na h!remon 
kai\ h9su/xion bi/on dia/gomen e)n pa/sh| eu)sebei/a| kai_ semno/thti: The Greek New Testament, K. Aland et alii 
(ed), Münster (We) 19984, 715; por. współczesny przekład polski, np., „abyśmy mogli prowadzić życie ci-
che i spokojne z całą pobożnością i godnością”: Biblia Tysiąclecia, wyd. IV).

336 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 37: „Możemy łatwo się przekonać, jak czystymi chce 
nas Pan, jeśli zabrania nam nawet zwykłych, lecz zbyt swobodnych spojrzeń. Wiedział bowiem, że nasze 
oczy są w jakimś sensie oknami naszej duszy”: SCh 220, 214.
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nego tak mężczyzn i kobiet dodano dwa elementy: uczucie małżeńskie w domu i strach przed 
sankcjami prawnymi na zewnątrz. Innymi słowy, czystość bazowała na dwóch skutecznych 
podstawach: miłości do partnera wewnętrznie i strachu przed prawami na zewnątrz”337.

Salwian podkreślał, że czystość obyczajów częściej zachowują barbarzyńcy niż sami 
Rzymianie338. To jego zdaniem było przyczyną zwycięstwa opanowanych Germanów 
nad nieopanowanymi Rzymianami339.

5.2.2.7. Cnoty charakterystyczne dla pojedynczego autora. Co do cnót, które są szcze-
gólnie zalecane przez poszczególnych pisarzy, natomiast ich charakterystyka występuje tyl-
ko u jednego z nich, to jest ich mniej niż przeciwstawianych im wad, na które był położo-
ny większy nacisk. Dla św. Piotra Chryzologa najbardziej charakterystyczna była szeroko 
omawiana przezeń cnota sprawiedliwości. Natomiast Salwian z Marsylii koncentrował się 
na takich cnotach jak: wolność, pokój, mądrość oraz skromność i umiarkowanie.

Sprawiedliwość. Mówił o niej tylko Piotr Chryzolog. W myśl Mt 6, 1 ma być ona 
cnotą praktykowaną w ukryciu i wiadomą tylko Bogu, a nie obnoszoną przed ludźmi340. 
Sprawiedliwość, która błyszczy tylko przed ludźmi, świadczy o hipokryzji i ślepocie341, 
gdyż nagroda za nią przynależy tylko do ludzi, a nie do Boga342. Prawdziwa intencja każ-
dego czynu człowieka, także tego sprawiedliwego, jest znana jedynie Bogu343.

Wolność. Mówi o niej tylko Salwian z Marsylii, który defi niuje ją jako sztukę dobrego 
życia, uwalniającą od mentalności legalistycznej344. Prawdziwa wolność wewnętrzna to 
wolność od grzechu, dlatego każdy upadek jest płaceniem bezzasadnej daniny grzecho-
wi. Trwanie w grzechu nie przynosi bowiem człowiekowi wyzwolenia, ale jeszcze więk-

337 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 99: „Addiderunt quoque hoc ad libidinem comprimen-
dam, seueras pudicitiae sanctiones, decretorum gladio impudicitiam coercentes, ut puritatem scilicet utrius-
que sexus et domi conubiorum seruaret affectus et in publico metus legum; ac sic duplici praesidio castimo-
nia niteretur, cum et intus esset quod amaretur et foris quod timeretur”: SCh 220, 500. 502.

338 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 105: SCh 220, 506.
339 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 96-108: SCh 220, 500-508.
340 Piotr Chryzolog, Sermo 9, 1: „Bóg mówi do nas, rozmawia z nami w tym życiu, aby nikt nie stracił 

życia przyszłego, co wynika też z tego, co zostało powiedziane na początku: Strzeżcie się, żebyście uczynków 
sprawiedliwych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody 
u Ojca waszego, który jest w niebie”. Bóg zatem rozmawia z nami, przemawia do nas w tym życiu, aby nikt 
nie był zatracony w przyszłym”: OSPC 1, 100; por. Mt 6, 1. Chryzolog używał Biblii w wersji Vetus Itala; 
nie dysponujemy jej kompletnym tekstem, natomiast może być on porównywany do tłumaczenia Wulgaty, 
gdzie św. Hieronim greckie th_n dikaiosu/nhn u(mw~n (TGNT) przełożył na łacińskie iusticiam uestram; inne 
wersje tekstu greckiego mają natomiast: elemosunhn u(mw~n, polskie: uczynków pobożnych (BT); dobrych 
uczynków (BWP); waszej jałmużny (NBG).

341 Piotr Chryzolog, Sermo 9, 2: OSPC 1, 100.
342 Piotr Chryzolog, Sermo 9, 2: „Sprawiedliwość, która stawia się przed oczami ludzi, nie może ocze-

kiwać boskiej rekompensaty od Ojca. Chciała, aby ją widziano i zauważono, chciała przypodobać się lu-
dziom i podobała się. Otrzymała wynagrodzenie, jakiego chciała, nie zdobędzie nagrody, której nie chcia-
ła posiąść”: OSPC 1, 100. 102.

343 Piotr Chryzolog, Sermo 9, 4: OSPC 1, 102. 104.
344 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 2: „Zacznij żyć właściwie, a będziesz wolny od prawa, 

ponieważ prawo nie może być w kontraście z twoim życiem, jeśli już stanowi składnik twego sposobu ży-
cia”: SCh 220, 310; por. 1 Tm 1, 8-9.
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szy stan zniewolenia słabością345. Dlatego człowiek prawdziwie wolny posiada właści-
we wewnętrzne nastawienie wobec rzeczywistości346.

Pokój zewnętrzny. Mówi o nim tylko Salwian z Marsylii i określa go jako dar Boga347, 
który zanika, gdy ludzie grzeszą348.

Mądrość. Tę tematykę podejmuje tylko Salwian z Marsylii. Wyrazem mądrości jest 
zachowywanie Bożych przykazań349, upodobanie w dobrym i zdolność do ofi arowania 
swego życia dla Chrystusa350. 

5.3. Podsumowanie
Nauczanie obu autorów było zbieżne, jeśli chodziło o postrzeganie człowieka w jego 

doczesności jako słabego i grzesznego. Wychodząc od tekstów Biblii akcentują oni jednak 
odmienne wątki antropologiczne. Chryzolog wyłącznie Bogu zawierza słabość człowie-
ka dążącego do nawrócenia, a dopiero w dalszej kolejności mówi o ludzkiej współpracy 
z Najwyższym. Salwian postuluje natomiast ascetyczne doskonalenie się dla osiągnięcia 
takiego celu. W efekcie Chryzolog tworzy ortodoksyjną syntezę katolickiej nauki o grze-
chu i złu grzechu, a także opisuje podstawowe grzechy i przeciwstawne im cnoty. Na-
uczanie Salwiana z Marsylii odnoszące się do powyższej tematyki jest raczej wybiórcze, 
a sam autor koncentruje się na opisie poszczególnych grzechów i cnót i nie przedstawia 
całościowo ujętej teologii grzechu czy cnoty. Proponowane przez niego jako ascetę spo-
soby zapobiegania grzechowi są natomiast bardziej radykalne.

Grzech. Nauka o grzechu pierworodnym i o złu grzechu jest obecna tylko u św. Pio-
tra Chryzologa. Stanowi ona duszpasterskie ujęcie tematyki grzechu bez specjalnych wąt-
ków polemicznych z pelagianami. Grzech pojmowany jako upadek i oddzielenie się od 
Boga dotyka każdego człowieka i niesie w swych skutkach przekazywana przez zrodze-
nie karę śmiertelności. Natomiast zło grzechu spowodowanego przez szatana nie staje 
się nigdy substancją człowieka, ale stanowi przypadłość natury ludzkiej. Można je prze-
zwyciężyć w doczesności przez cierpliwe trwanie z Chrystusem.

Wspólna dla obu autorów tematyka grzechu była formułowana jako nauka o ciągłej 
interwencji łaski Bożej (Chryzolog), czy też Boża pedagogia kary i miłosierdzia wobec 
grzesznika (Salwian). Chryzolog przekazywał ofi cjalną katechezę o konieczności łaski 

345 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 99: „Każdy więzień raz uwolniony cieszy się wolnoś-
cią, my zaś płacimy okup każdego dnia, nigdy nie będąc wolnymi”: SCh 220, 428.

346 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 9: „Prawdą jest, że tym co wpływa na ocenę sytuacji 
jako trudną lub łatwą jest wewnętrzne nastawienie żyjącego”: SCh 220, 108; Salwian z Marsylii, De Guber-
natione Dei 4, 60: SCh 220, 280; por. Ga 6, 3.

347 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 93: „Jakie są dary i oznaki czułości ze strony Boga? Czy 
nie są może pokojem i spokojem, jakimi się cieszymy?”: SCh 220, 422.

348 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 5: „Nie ma pokoju i bezpieczeństwa w całym świecie 
rzymskim (in omni […] orbe Romano), dlaczego zatem trwają jedynie nasze wady?”: SCh 220, 432.

349 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 5: „Ponieważ nie jesteśmy posłuszni wobec słów Pana, 
nie ma w nas żadnego śladu mądrości”: SCh 220, 234; por. Jr 8, 9; Salwian z Marsylii, De Gubernatione 
Dei 7, 48: SCh 220, 464.

350 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 61: „Przeczytałem gdzieś kiedyś, że tylko głupi może 
być zły, ponieważ mądry woli być dobry. […]. Pan rzekł: Kto poświęca własne życie dla mnie, odnajdzie je. 
Kochaj zatem to zbawienne zatracenie, aby osiągnąć prawdziwe, ponieważ jeśli ty sam siebie nie potępisz, 
nie będziesz mógł żadną miarą zostać wyzwolony przez Boga”: SCh 220, 358; por. Łk 9, 24.
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przy odchodzeniu od grzechu i o pokucie będącej tego konsekwencją, natomiast ujęcie 
Salwiana było wyraźnie dydaktyczne: jako rozumienie w duchu ascezy rzymskiej sen-
tencji „do ut des”, sprowadzało się do poglądu, że człowiek, który niczego nie ofi arował 
Bogu w doczesności, nie może się niczego spodziewać od Boga w wieczności.

Obaj autorzy sądzili, że przyczyną niewiary jest odrzucenie autorytetu Boga, prowa-
dzące do popadnięcia w jakąś formę idolatrii, natomiast źródło zła w człowieku stanowi 
chciwość. Obaj potępiali idolatryczny i niemoralny charakter kultury antycznej. Chryzo-
log identyfi kował przyczynę rozwiązłości w pożądliwości zmysłowej, natomiast Salwian 
przyczyny tej upatrywał w pożądliwości oczu i nieczystości pragnień.

Wspomniani duszpasterze różnili się co do metod zapobiegających grzechom. I tak dla 
Chryzologa lekiem na chciwość było właściwe używanie bogactw ziemskich, natomiast 
dla Salwiana odrzucenie pokusy wzbogacania się i życie w myśl zasady posiadania tego, 
co konieczne. Aby nie dopuścić do obsceniczności Chryzolog zalecał katolikom unikanie 
przedstawień, a Salwian, radykalniejszy w sformułowaniach, zakazywał w ogóle uczest-
niczenia w spektaklach – dziełach diabła. Jako środek zaradczy na rozwiązłość obaj au-
torzy zalecali praktykowanie cnoty czystości lub wierne trwanie w małżeństwie.

Grzechy, o których mówił wyłącznie św. Piotr Chryzolog (zazdrość, zawiść, hipokry-
zja) były typowymi grzechami jego wspólnoty kościelnej, dzielącymi ludzi i oddalający-
mi ich od Boga. Aby im zapobiec postulował stanowcze unikanie wszystkich grzechów. 
Natomiast Salwian z Marsylii opisywał niemoralność mas, potępiał ich nienawiść, głu-
potę, pychę oraz tworzył katalogi grzechów, zaznaczając tym samym demoralizację ca-
łego Kościoła. W celu uzdrowienia całej wspólnoty kościelnej wskazywał jednak wy-
łącznie na indywidualny ascetyzm.

Cnoty. Ogólna charakterystyka cnót występuje tylko w przepowiadaniu pasterskim 
Chryzologa. Cnoty są zasadniczo darami pozwalającymi na zbliżenie się do Boga. Jako 
objawione praktyczne wskazówki Boże są poddane interpretacji reguły wiary w Koście-
le, a ich osiągnięcie wymaga wytrwałości. Co prawda u Salwiana brak ogólnej refl eksji 
na temat cnót, jednak obaj autorzy byli zgodni co do tego, że zawsze mają one prowa-
dzić do postawy miłosierdzia.

Praktykowanie cnót szczegółowych jest oparte dla obu pisarzy przede wszystkim na 
wierze, która stanowi łaskę wewnętrznego kontaktu z Bogiem. Chryzolog skupiał się na 
uczynkach wspomagających wiarę i na aktach osłabiających ją. Natomiast Salwian przed-
stawiał jurydyczną wizję wiary: mają ją potwierdzać uczynki i zachowywanie przykazań 
Bożych. Wspólny dla obu autorów jest bez wątpienia także przedmiot nadziei: nagroda nie-
ba za życie dobre lub cnotliwe. Chryzolog podkreślał uniwersalną prawdę wiary o zmar-
twychwstaniu ciał, natomiast Salwian skupiał się na nagrodzie wiecznej za indywidualną 
zasługę. Według obu autorów praktyka miłosierdzia prowadzi wierzących do życia wiecz-
nego: zapewnia zbawienie (Chryzolog) lub uwalnia od potępienia (Salwian). Podczas gdy 
dla Chryzologa miłosierdzie wynika jednak wyraźnie z woli Boga, to dla Salwiana stanowi 
generalne prawo tak Boskie, jak i ludzkie. Dla obu pisarzy miłość jest przymiotem Boga 
oraz Jego przykazaniem dla ludzi. Chryzolog przedstawia ją jako cechę ludzi kochanych 
i przebaczających, natomiast dla Salwiana jest raczej przymiotem Stwórcy i cechą ziem-
skich rodziców. Czystość jako cnota restryktywna przez umartwienie seksualności ma pro-
wadzić do zależności od Boga (Chryzolog). Salwian zaś akcentował bardziej legalistycz-
ny aspekt czystości: jej praktykowanie zapobiegało wykroczeniom seksualnym. 
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Omawiając cnoty wyłączne Chryzolog akcentował ludzką sprawiedliwość jako cnotę 
właściwych relacji pomiędzy ludźmi. Natomiast Salwianowa triada cnót (wolność, pokój 
zewnętrzny, mądrość), polecanych wszystkim ludziom, z historycznego punktu widzenia 
wydaje się być zaleceniem dla chrześcijan albo już żyjących pod panowaniem germań-
skim, albo spodziewających się inwazji barbarzyńców.

6. Stosunek do dóbr materialnych
Obaj duszpasterze poruszają tematy związane z prawem do posiadania, ustosunkowują 

się do bogactwa oraz do religijnego wymogu jałmużny. Dla Piotra Chryzologa człowiek 
jest wezwany przede wszystkim do życia z Bogiem, dlatego w perspektywie ludzkie-
go dążenia do Boga wartość dóbr materialnych jest relatywna i względna. Sama możli-
wość posiadania i używania dóbr w doczesności pochodzi od Boga, dlatego jako władza 
udzielona przez Boga, a nie ustanowiona przez ludzi, jest też określona ze względu na jej 
źródło pochodzenia i czas jej trwania. Salwian podkreśla natomiast, że wszystkie dobra 
ziemskie pochodzą od Boga, są przeznaczone dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla wybra-
nych, dlatego konieczne jest uznanie przez człowieka posiadania dóbr jako daru Bożego 
i właściwe użytkowanie samego bogactwa. Biskup Rawenny przestrzega wiernych, że 
bogacenie się rozumiane jako gromadzenie dóbr materialnych może doprowadzić ich do 
chciwości i podkreśla, że jest wolą Pana, aby uczniowie zaskarbili sobie wartości prowa-
dzące do nieba. Bogactwo skojarzone z chciwością obciąża duszę bogacza, niszczy wię-
zi międzyludzkie i moralność, prowadzi do oddalenia się od Boga i do rozmaitych form 
idolatrii. Dla Salwiana z Marsylii bogactwa same w siebie nie są złe, ulegają natomiast 
degradacji z moralnego punktu widzenia, kiedy ich pozyskiwanie czy użytkowanie jest 
niewłaściwe. Autor z Marsylii podkreśla, że celem gromadzenia bogactw powinno być 
zaskarbienie sobie przez hojność przychylności Bożej, inaczej Bóg potraktuje ludzkie 
gromadzenie bogactwa jako pustą chciwość. Dla Chryzologa jałmużna jest przejawem 
ludzkiego miłosierdzia, jako dzieło użyteczne dla drugiego człowieka stanowi kontynu-
ację Bożego działania. Salwian natomiast naucza, że jałmużna ma znaczenie wyłącznie 
w aspekcie religijnym i świadczy o czynieniu miłosierdzia, jej udzielanie przeciwdziała 
pożądaniu bogactw dla nich samych, ich egoistycznemu gromadzeniu, niewierze i bez-
bożności. Dlatego wszyscy ludzie wiary są wezwani do czynienia praktycznego i uży-
tecznego dla innych miłosierdzia.

6.1. Prawo posiadania
Dla Piotra Chryzologa materia jest stworzona, czasowa i dlatego ograniczona w swo-

im istnieniu. Człowiek wierzący musi zatem zachowywać podstawową relację wartości 
w odniesieniu do materii: najpierw Bóg, potem jego dzieła. Odnośnie do samych dóbr 
materialnych biskup Rawenny wyprowadzał ogólną zasadę: winny one służyć człowie-
kowi, a nie dominować nad nim. Człowiek w doczesności może zatem jedynie czaso-
wo zarządzać dobrami materialnymi, kierując się w ich administracji cnotami wiary, do-
broci, sprawiedliwości i miłosierdzia. Salwian, również uznając pochodzenie wszelkich 
dóbr materialnych od Boga oraz ich przeznaczenie do użytku wszystkich ludzi, postulo-

2036. Stosunek do dóbr materialnych

wał konieczność uznania tych praw przez wszystkich ludzi oraz właściwego użytkowa-
nia dóbr ziemskich w duchu wiary, uczciwości i miłosierdzia.

6.1.1. Piotr Chryzolog
Teologiczne uzasadnienie prawa do posiadania Piotr Chryzolog odnosi do biblijnej kon-

cepcji materii, którą pojmuje jako stworzoną przez Boga, a wobec tego całkowicie zależną 
od Stwórcy1. Myśl ta jest szczególnie wyraźna w jego Sermo 46, zawierającym komen-
tarz do Psalmu 95 (94), w którym biskup Rawenny stwierdza jednoznacznie, że sama ma-
teria nie jest wieczna, lecz stworzona, więc nie leży u początków świata. Jedynym źródłem 
istnienia czegokolwiek jest wyłącznie Bóg, który z niczego (ex nihilo) stworzył wszystko, 
czyli zarówno byty duchowe, jak również całą materię. Bóg nie jest też pojmowany jako 
demiurg – odkrywca, który jedynie kształtuje wszechświat materialny, lecz jest jedynym 
Stwórcą wszystkiego: „Jego jest morze i on sam je stworzył. Dlatego zatem nie będziecie 
wierzyć, że morze było szukane, znalezione, nie zaś stworzone przez Boga: jego jest mo-
rze i on sam je stworzył. Gdzie są ci, którzy wymyślają, że Bóg ukształtował świat z ma-
terii, a przede wszystkim z wody? Nasz Bóg jest w niebie i na ziemi nie jako odkrywca, 
lecz jako stworzyciel materii uczynił wszystko z niczego”2. 

1 Tematyka biblijnych podstaw własności prywatnej jest podejmowana w bardzo licznych publikacjach. 
Dlatego podaję tu tylko te opracowania, gdzie ziemia jest opisywana jako stworzenie i własność Boga oraz 
wskazane są moralno-społeczne implikacje tego stanu rzeczy na gruncie ST i religii chrześcijańskiej: S. Grzy-
bek, Rok Jubileuszowy w Piśmie Świętym, RBL 27 (1974) 3, 109-121; M. Filipiak, Ochrona prawa najbied-
niejszych w prawodawstwie społecznym Pięcioksięgu, [w:] S. Grzybek (red.), Scrutamini Scripturas. Księga 
pamiątkowa z okazji jubileuszu ks. prof. Stanisława Łacha, Kraków 1980, 73-83; M. Filipiak, Problematyka 
społeczna w Biblii, Warszawa 1985; I. Jaruzelska, «Ziemia na własność» a «ziemia przebywania». Z badań 
nad stosunkami własności w Starym Testamencie, PzST 5 (1984), 109-118; G. Witaszek, Prorocy Amos i Mi-
cheasz wobec niesprawiedliwości społecznej, Tuchów 1992; A. Vanhoye, Destination universelle des biens 
de la Terre selon la Bible, [w:] Une terre pour tous les Hommes. Colloque international Justice et Paix, Paris 
1992, 9-15; J. Jaruzelska, Własność w prawie biblijnym, Warszawa 1992; S. Gądecki, Biblijne podstawy etosu 
własności prywatnej, [w:] T. Makowski (red.), Społeczny wymiar orędzia biblijnego. VII Bydgoskie Dni Spo-
łeczne (15-19 III 1993) zorganizowane przez Komisję Episkopatu Polski „Iustita et Pax”, Gniezno-Bydgoszcz 
1994, 63-75; A. Bosowski, Hipotetyczna pierwsza katecheza Jezusa o dobrach materialnych ze szczególnym 
uwzględnieniem logionu Mk 10, 24, [w:] M. Wojciechowski (red.), Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień bi-
blijno-moralnych. Studium ofi arowane ks. prof. dr. hab. Janowi Łachowi, Warszawa 1997, 55-75; G. Witaszek, 
Biblijne podstawy własności prywatnej, [w:] G. Witaszek (red.), Życie społeczne w Biblii, Lublin 1997, 23-41; 
R. De Vaux, Ekonomia, [w:] R. De Vaux, Instytucje Starego Testamentu, t. 1, tłum. polskie i uzupełnienie bi-
bliografi czne T. Brzegowy, Poznań 2004, 178-209; tamże, Bibliografi a t. 1, XI. Ekonomia, 561-564.

2 Piotr Chryzolog, Sermo 46, 6: „Ipsius est mare, et ipse fecit illud. Ne putetis quaesitum, inuentum et 
non a deo conditium: ipsius est mare, et ipse fecit illud. Vbi sunt, qui deum de materia, et maxime de aqua, 
mundum fi gurasse confi ngunt? Deus noster in caelo et in terra non ut inuentorm sed ut conditor materiae ex 
nihilo cuncta perfecit”: OSPC 1, 322; por. Ps 95 (94), 5.
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Chryzolog w powyższym tekście odrzucał zarówno koncepcję boskiego naturalizmu3 
Talesa z Miletu, który sądził, że prazasadą bytów (a0rxh/) jest woda4, jak i gnostycki du-
alizm herezji wczesnochrześcijańskich: marcjonitów, walentynian, zwolenników poglą-
dów Apellesa, a przede wszystkim herezji gnostyckiego Hermogenesa5.

Materia jako stworzona i czasowa posiada zatem swoje oczywiste ograniczenia wynika-
jące z zależności od Boga co do sposobu zaistnienia. W związku z tym człowiek w swym 
podejściu do materii wynikającym z jego tożsamości religijnej najpierw musi kierować 
się wiarą w Boga oraz wynikającym z niej zachowaniem właściwej hierarchii wartości: 
najpierw Bóg, potem Jego dzieła. Tylko Stwórca może dysponować wszelkim stworze-
niem jak chce, gdyż tylko On daje i odbiera istnienie wszystkim stworzonym przez sie-
bie istotom6. W perspektywie ludzkiego zdążania do nieba wartość dóbr materialnych 

3 G. Reale, wyjaśniając znaczenie zasady (a0rxh/) stwierdza, że: „Arystotelesowski tekst podkreśla nad-
to wyraźnie teologiczne znaczenie zasady. Anaksymander uważał wskazaną przez siebie prazasadę za bo-
ską, ponieważ jest ona nieśmiertelna i niezniszczalna (słowa Anaksymandra brzmiały chyba dokładnie tak: 
«wieczna i zawsze młoda»). Widzieliśmy wyżej, że miał to powiedzieć już Tales, a za nim szła – mówi Ary-
stoteles – «większość fi lozofów przyrody». Jasne jest też, że woda Talesa i bezkres Anaksymandra musiały 
być uważane za boga, albo – mówiąc dokładniej – za «coś boskiego» (to qeio&n – rodzaj nijaki). Jako zasa-
da bowiem, jako a0rxh/, czyli phisis wszystkiego, skupiają w sobie te cechy charakterystyczne, które Homer 
i tradycja uznawały za istotne prerogatywy bogów: nieśmiertelność, rządzenie i kierowanie wszystkim”, [w:] 
Tenże, Historia fi lozofi i starożytnej, vol. I. Od początków do Sokratesa, tłum. polskie E. I. Zieliński, Lublin 
2005, 83. Dlatego nie można odnosić do presokratyjczyków współczesnego terminu „materialiści”. G. Rea-
le wyjaśniając termin ‘materializm’, stwierdza: „Nie są materialistami (albo są nimi tylko w sensie niewłaś-
ciwym) przedsokratejscy fi lozofowie przyrody, gdyż wskazywane przez nich zasady bynajmniej nie sprowa-
dzają się do materii pojętej w sensie ścisłym”: Tenże, Historia fi lozofi i starożytnej. V, 119. 

4 Tales z Miletu naturę świata wiązał z wodą, zaś pozostali milezyjczycy jako pierwotną substancję 
budowy świata podawali kolejno: Anaksymander – tzw. apeiron (abstrakcyjny bezkres, coś nieskończonego 
lub nieograniczonego), a Anaksymenes – powietrze. Natomiast dla Heraklita z Efezu ogień był archetypo-
wą postacią materii, postrzeganą jednak nie jako pierwotna substancja w rozumieniu milezyjczyków (a0rxh/). 
Ogień dla Heraklita stanowił bowiem wieczne źródło naturalnych zjawisk, ale nie był nieokreślony ani nie-
skończony; pojmowany jako część świata równa morzu oraz ziemi stanowił jedną z trzech oczywistych mas 
świata. Czystym kosmicznym ogniem był dla Heraklita eter. Szerzej na temat samych milezyjczków czy He-
raklita zobacz przede wszystkim: G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofi eld, Filozofi a przedsokratejska. Studium 
krytyczne z wybranymi tekstami, tłum. polskie J. Lang, Poznań 1999, 88-167 (milezyjczycy), 185-214 (He-
raklit z Efezu); por. także G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej I, 75-102.

5 Najwcześniej przeciwko dualistycznym poglądom Hermogenesa wystąpił św. Teofi l z Antiochii, lecz 
jego pismo nie zachowało się do naszych czasów. Natomiast około 205 r. Tertulian napisał swój traktat, Ad-
versus Hermogenem: SCh 439, F. Chapot (ed.), Paris 1999, 12 przeciwko poglądom Hermogenesa. Ten zaś 
pod wpływem dualistycznej gnozy uznawał, że Bóg stworzył świat, kształtując go jedynie z preegzystującej 
materii, a tym samym odrzucił Bożą kreację świata z niczego. Zło pojawiło się zatem w kosmosie, a tym sa-
mym i w człowieku ze względu na materię, a nie przez nieodpowiedzialne czyny istot stworzonych. Suge-
rował ponadto, że jakaś część Bożego Ducha była również materialna, zatem zło mogłoby obciążać w jakiś 
sposób także samego Boga. Więcej na temat samej herezji Hermogenesa i chrześcijańskiej polemiki z jego 
poglądami zob. A. Quacquarelli, L’Adversus Hermogenem di Tertulliano, „Rassegna di Scienze Filosofi che” 
4 (1951), 61-69 i 5 (1952), 39-54; J. H. Waszink, Observations on Tertullian’s Treatise against Hermogenes, 
„Vigiliae Christianae” 9 (1955), 129-147; F. Bolgiani, Sullo scritto perduto di Teofi lo d’Antiochia «Contro 
Ermogene», [w:] R. Cantalamessa, L. F. Pizzolato (red.), Paradoxos Politeia. Studi patristici in onore di G. 
Lazzati, Milano 1979, 77-118; F. Chapot, L’hérésie d’Hermogène. Fragments et commentaire, „Recherches 
augustiniennes” 30 (1997), 3-111; F. Chapot, Commentaire, SCh 439, 207-434.

6 Piotr Chryzolog, Sermo 46, 5: „Ponieważ w Jego ręku są granice ziemi. Ponieważ wszystko, co jest 
w ręku Boga, nie może być otrzymane bez Boga; jeśli pragniemy poszerzyć granice, rozciągnąć limity, ode-
brać to, co straciliśmy. Siłą wiary módlmy się zatem do Boga, gdyż obraziwszy Go, straciliśmy to wszystko, 
co przez Jego miłosierdzie wraca zwielokrotnione; On jest tym, który daje, komu chce, odbiera także, kiedy 
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jest zatem relatywna i względna, gdyż żadnego doczesnego, materialnego bogactwa nie 
można zabrać ze sobą po śmierci7.

Jedynym trwałym dobrem wierzącego, w które warto inwestować jest Bóg i dobra 
niebieskie8 Chryzolog podkreślał, że jest to nauczanie samego Chrystusa, powołując 
się na Łk 12, 32-339. W komentarzu do powyższego fragmentu Ewangelii biskup Ra-
wenny zaznaczał, że człowiek nie może przeceniać dóbr materialnych, winny one mu 
służyć, a nie dominować nad nim10. Człowiek przedkładający dobra doczesne nad du-
chowe zapomina o swoim ludzkim powołaniu do wieczności z Bogiem, a tym samym na 
ziemi popada w wewnętrzne rozbicie i duchowe zniechęcenie11. Jeśli dba jedynie o do-
bra materialne, których symbolem jest złoto i srebro12, jego udziałem nie jest pewność 
i pokój13. Natomiast człowiek dający posłuch napomnieniom samego Chrystusa doty-
czącym oddawania dóbr innym i świadczenia jałmużny, jest nie tylko posłuszny wskaza-
niom samego Boga, ale także odnosi wymierną korzyść w wieczności, dokonując właś-
ciwego przeobrażenia dóbr ziemskich w dobra niebieskie14.

chce. Kto nie może oddać, nie jest uznany za wszechmogącego”: OSPC 1, 322; por. Ps 95 (94), 4.
7 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 3: „Człowieku, jeśli masz tutaj pozostać, to zabezpiecz tutaj to, co do cie-

bie należy; jeśli natomiast masz iść wyżej, to dlaczego nie zostawisz tutaj tego, co twoje? Kto strzeże tego, 
co ma pozostawić, jest stróżem cudzych dóbr, a nie dobra własnego”: OSPC 1, 180.

8 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 3: „Skarb niewyczerpany w niebie. To jak powiedzieć: złóżcie go tam, 
gdzie ja jestem; dajcie go mnie, ja go będę strzegł. Człowieku, daj go Ojcu, zawierz go Bogu, ponieważ Oj-
ciec nie odmawia spadkobiercy tego, co zostało mu przyrzeczone, a Bóg nie odbierze tego człowiekowi”: 
OSPC 1, 178; por. Łk 12, 33.

9 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 1-2: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać 
wam królestwo. Dodaje, co powinni uczynić powołani do królowania: Sprzedajcie wasze mienie i dajcie 
jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie”: OSPC 1, 178; por. 
Łk 12, 32-33.

10 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 2: „Nie może panować nad wszystkimi rzeczami, jeśli jest pochłonięty 
przez własne dobra”: OSPC 1, 178. Wyraźna aluzja Chryzologa do Rdz 1, 28.

11 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 2: „Posiada duszę przyziemną ten, kto myśli o dziedzictwie, podczas gdy jest 
wezwany do królestwa. Dusza zasmucona przedkłada dobra rodzinne nad skarby niebieskie”: OSPC 1, 178. 

12 „Złoto i srebro”. To typowe określenie występujące w pismach Ojców Łacińskich, u których krusz-
ce szlachetne stanowiły najczęściej synonim pieniędzy. Łacińskie przekazy patrystyczne były historycznie 
konkretniejsze, natomiast patrystyka grecka była bardziej ogólna w sformułowaniach i tak np. u św. Grze-
gorza z Nazjanzu nie ma w ogóle wzmianki o nazwie złotego pieniądza, choć o złocie pisał on wiele razy. 
Więcej na temat gospodarki pieniężnej w ujęciu patrystycznym zobacz artykuły: R. Bogaert, Geld, [w:] A. 
Hiersemann (red.), RACh IX, Stuttgart 1976, 797-907; Ch. Pietri, Evérgetisme et richesses ecclésiastiqu-
es dans l’Italie du IVe á la fi n du Ve s., (l’exemple romain), „Ktema” 3 (1978), 317-337; P. Gruszka, Złoto 
u Grzegorza z Nazjanzu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, „Historia” 7 (1978), 91-100; J. Jun-
dziłł, Pieniądz w łacińskiej literaturze chrześcijańskiej późnego Cesarstwa Rzymskiego, SACh 3, Warszawa 
1984; J. Jundziłł, Złoto i srebro jako pieniądz w łacińskiej literaturze patrystycznej okresu późnego Cesar-
stwa Rzymskiego, „Vox Patrum” 7 (1987) z. 12-13, 189-203; J. Iluk, Kościelna akumulacja złota w późnym 
Cesarstwie Rzymskim, „Przegląd Religioznawczy” (1994) 4/174, 49-65; I. Milewski, Pieniądz w greckiej li-
teraturze patrystycznej IV wieku, Gdańsk 1999.

13 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 3: „Kto strzeże złota, kto konserwuje srebro, ten nie ma pewności, utracił po-
kój, ponieważ traci pokój ten, kto nie ma pewności, taki jest bogaty w winy, a nie we własność”: OSPC 1, 178.

14 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 2: „Człowieku, przez takie napomnienie Chrystus chciał cię wzboga-
cić, a nie ogołocić. Pragnął, aby twoje dobra pozostały przy tobie, a nie abyś je utracił. Rozkazał, aby trzo-
sy stały się nieprzemijające, a nie opróżnione. Przykazał ci przenieść twoje dobra (iussit te transferre), a nie 
je stracić”: OSPC 1, 178.
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Chryzolog, jak większość Ojców15, precyzuje ograniczenia władzy posiadania wyni-
kające z Objawienia. Sama możliwość zarządzania i posiadania w doczesności pocho-
dzi od Boga. Jako władza udzielona przez Boga, a nie ustanowiona przez ludzi, jest też 
określona ze względu na jej źródło pochodzenia (od Boga) i czas jej trwania (do śmierci 
człowieka). Bóg udziela stworzeniom wszelkiej władzy, dlatego nie istnieje taka, która 
nie pochodzi od Boga16. Człowiek na ziemi, niezależnie od zakresu posiadanej tymczaso-
wo jakiejkolwiek władzy (na przykład: król – rex; gubernator prowincji – provinciarum 
rector, zarządzający miastem – urbium rector, dowódca wojska – dux, żołnierz – miles, 
oraz sędzia – iudex) zda sprawę Bogu z pełnionej przez siebie służby i sprawowanej wła-
dzy17. Dlatego każdy, nawet pan domu18 winien pamiętać, że jest tylko czasowym admi-
nistratorem, a nie władcą absolutnym powierzonych mu dóbr ziemskich19. W relacjach 
rodzinnych wierzący ojciec rodziny (pater familias) mając świadomość, że jest tylko ad-
ministratorem a nie właścicielem, winien odznaczać się cnotami, a wobec domowników 
ma być dobry i sprawiedliwy20.

Zarząd dóbr nie stanowi wyłącznego prawa niektórych, a wszyscy ludzie na ziemi są 
jedynie administratorami dóbr własnych, gospodarowanie którymi jest na ziemi zawsze 

15 Podstawowymi pracami patrologicznymi poświęconymi nauce Ojców na temat własności są studia: Ch. 
Journet, Propriété chrétienne et pauvreté chrétienne, Fribourg 1950; L. Orabona, Cristianesimo e proprie-
tà. Saggio sulle fonti antiche, Roma 1964; M. Hengel, Property and Riches in the Early Church, Philadel-
phia 1974; J. G. Gager, Kingdom and Community: The Social Word of Early Christianity, Englewood Cliffs 
(New Jersey) 1976; W. J. Wash, J. P. Langan, Patristic Social Consciousness: The Church and the Poor, [w:] 
J. C. Haughey (red.), The Faith that Does Justice, Woodstock Studies 2, New York 1977, 113-151; Ch. Avi-
la, Ownership: Early Christian Teaching, New York-London 1983; P. C. Phan, Social Thought. Message of 
the Fathers of the Church, vol. 20, Delaware 1984; A. G. Hamman, Les Pères de l’usage et l’abus des biens 
matériels dans la pensèe de Saint Jean Chrisotome, „Connaissance des Pères de l’Eglise” (1998) 2/70, 35-
44; C. I. Gonzales, La destination universelle des biens. Aspects patristiques, [w:] Une terre pour tous les 
hommes. Colloque international Justice et Paix, Paris 1992, 16-31; T. Makowski, Polskojęzyczna bibliogra-
fi a patrystycznego dziedzictwa społecznej myśli Kościoła, [w:] T. Makowski (red.), Patrystyczne dziedzictwo 
społecznej nauki Kościoła. VIII Bydgoskie Dni Społeczne. (14-18 III 1994), Gniezno 1996, 95-101.

16 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 5: „Apostoł powiada: Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodzi-
ła od Boga. Jeśli od Boga pochodzi wszelka władza, także król otrzymał od Boga godność władzy królew-
skiej. Tak i generał, tak żołnierze, zarządcy prowincji i miast, oni wszyscy będą musieli zdać relację: czy 
w niczym nie przekroczyli zakresu przyznanej im władzy (si in nullo creditae potestatis excessere mensu-
ram)”: OSPC 1, 202; por. Rz 13, 1.

17 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 5: „Jeśli król przestrzegał sprawiedliwości, zachowywał równość, jeśli 
zachowywał umiar w sprawowaniu władzy, jeśli nie zaniedbywał miłosierdzia, jeśli zachowywał równowa-
gę własnych sądów w tym znaczeniu, że wskazówka jego władzy, właściwie wyważona, nie przechylała się 
na jakąkolwiek stronę; jeśli troszczył się o wszystkich, jeśli gwarantował spokój obywatelom, jeśli regulował 
podatki w taki sposób, że ani żołnierzowi nie zabrakło środków koniecznych do życia, ani podatnik nie był 
ogołocony. I generał przedstawi Bogu własne usprawiedliwienia […], wypowie się także i żołnierz […], rów-
nież sędzia będzie musiał zdać sprawę niebiańskiemu sędziemu ze swego sądzenia”: OSPC 1, 202. 204.

18 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 6: „Pragnę, abyś także ty, który jesteś panem swego domu, uwierzył, że 
jesteś postawiony jako administrator, a nie jako właściciel”: OSPC 1, 204.

19 Piotr Chryzolog, Sermo 125, 4: „Był człowiek bogaty, który miał zarządcę. Kim był ów administrator, 
jeśli nie człowiekiem, któremu powierzono całą własność świata, aby troszczył się o nią?” OSPC 3, 10. Chry-
zolog znowu czyni tu aluzję do biblijnej wizji powierzenia świata człowiekowi przez Boga, por. Rdz 1, 28.

20 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 6: „Okazuj wobec dzieci wyważone uczucia, delikatną troskę i wychowuj 
je wiernie w prawie Pana. Dawaj sługom konieczną odzież i żywność, przebaczaj im winy, hamuj groźby, 
wymagaj zdyscyplinowania, a tych, których posiadasz jako podporządkowanych sobie ze względu na niewo-
lę pochodzącą ze świata uznawaj za braci – ze względu na ich niebiańskie pochodzenie”: OSPC 1, 204.
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czasowe21. Chryzolog zaznacza, że użytkowanie własności jest służbą (ministerium), 
o przemijającym – doczesnym (temporariae) wymiarze, dlatego nikt nie powinien być 
przekonany o tym, że nabył cokolwiek na wieczną własność. Śmiertelny człowiek naby-
wa tylko czasowe, a nie wieczne prawo posiadania dóbr. Dlatego na ziemi winien dzie-
lić się z innymi, a kryterium podziału majątkiem winna być miłość22. 

Lud pogański jest zawsze nieuczciwym administratorem dóbr ziemskich, gdyż od-
rzucił Boga i poświęcił się wyłącznemu kultowi pieniądza23. Poganin oddający się bo-
gactwom ziemskim zatracił zalecaną w Piśmie Świętym hierarchię własności, a boga-
ctwo stało się dla niego idolem. Same dobra doczesne zostały zmarnowane (dissipate) 
przez ich bałwochwalcze traktowanie, a czciciel materii ostatecznie i tak będzie musiał 
zdać przed Bogiem sprawę z tego, jak zarządzał dobrami natury (naturalis boni)24. Po-
ganin, który nie kieruje się w życiu wiarą objawioną, nie bierze pod uwagę zagadnień 
indywidualnej odpowiedzialności za swe czyny przed Bogiem, czasowości i przemijal-
ności ludzkiego zarządzania dobrami materialnymi, przemiany samego świata25. Radą 
duszpasterza jest w tym wypadku poddanie dóbr materialnych Bogu, nieuleganie kulto-
wi bogactwa, ale właściwe używanie go dla dobra innych26. Chryzolog zaznacza, że 
dla pogan, ale także dla wierzących, pieniądz jest „okrutnym właścicielem” (saeuum do-
minum)27; przestrzega, że idolatryczna mamona doprowadziła kiedyś do zaprzedania 

21 Piotr Chryzolog, Sermo 125, 11: „Dobrze byłoby dla nas samych, abyśmy zastosowali opisane wy-
darzenia do siebie, my, którzy musimy na ziemi czuć się administratorami (uillicos), a nie uznawać się właś-
cicielami (dominos); musimy być przekonani, iż pełnimy służbę o czasowym wymiarze (prorogationis tem-
porariae ministerium suscepisse) i że nie nabyliśmy wiecznego prawa do posiadania (non inuenisse ius 
perpetuum possidendi)”: OSPC 3, 14; por. Łk 16, 1-9.

22 Piotr Chryzolog, Sermo 162, 3: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spad-
kiem. Spadek ziemski wzbudza kłótnie wśród spadkobierców przed rozdaniem bogactw; przed podziałem 
dóbr, dzieli samych spadkobierców przed przyznaniem pojedynczym osobom części im należnej, dzieli sa-
mych spadkobierców i umieszcza ich na pozycjach przeciwstawnych. Dlatego nie jest to dziedzictwo, ale 
walka; to jest macocha dla dzieci, a nie bogactwo. Wzbogaca dzieci tak naprawdę ten, kto im pozostawia 
doskonałą miłość”: OSPC 3, 264; por. Łk 12, 13.

23 Piotr Chryzolog, Sermo 126, 5: „Jako nieuczciwy administrator jest określony lud pogański ze wzglę-
du na niegodziwie zgromadzone bogactwa. Pozyskujcie sobie przyjaciół, powiada, przez niegodziwą ma-
monę. Natomiast lud, który opuścił Stworzyciela, cały oddał się bogactwu”: OSPC 3, 20; por. Łk 15, 11-
32; Łk 16, 9.

24 Piotr Chryzolog, Sermo 126, 6: „Administrator tego bogactwa, to jest lud pogański, winny zmarno-
wania w ten sposób dóbr materialnych, za pośrednictwem Ewangelii jest wezwany przez samego Pana do 
zdania sprawy ze swojego administrowania dobrami natury”: OSPC 3, 20. 22.

25 Piotr Chryzolog, Sermo 126, 6: „Credit deinque iuxta apostolum fi guram praeterire mundi, transire 
tempora uillicationis humanae”: OSPC 3, 22; por. 1 Kor 7, 31; Łk 15, 17.

26 Piotr Chryzolog, Sermo 126, 6: „Polecenie wiary daje zbawczą radę, aby administrator wrócił do 
prawdziwego Pana, szczodrobliwie dysponował owym okrutnym właścicielem (saeuum dominum) – to jest 
mamoną, aby podporządkował ją własnej służbie, aby stało się okazją do zbawienia to, co do tej pory było 
okazją do zguby”: OSPC 3, 22.

27 Tamże.
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Chrystusa28, a teraz dominuje w doczesnym świecie ludzi29. Toteż prawdziwym boga-
ctwem Kościoła nie są żadne dobra materialne, ale ludzie biedni30.

6.1.2. Salwian z Marsylii
Salwian przyznaje, że wszystkie dobra ziemskie zawsze pochodzą od Boga i są prze-

znaczone dla wszystkich ludzi31, a nie tylko dla wybranych. Salwian w związku z tym 
stwierdza, że konieczne jest uznanie owego daru Bożego przez człowieka i właściwe użyt-
kowanie samego bogactwa, zawsze w duchu poddania wszystkiego Bogu: „Rozeznanie 
obecności Bożej i uczciwe użytkowanie Bożych darów polega na oddaniu honoru dobro-
dziejowi poprzez stosunek do ofi arowanego przez niego bogactwa. Miarodajne są tutaj 
przykłady pochodzące z ziemskiego życia. Powiedzmy, że ktoś w swej szczodrobliwości 
był hojny wobec drugiego i użyczył mu jakiegoś dobra. Jeśli zaś ten zapomniał o swoim 
dobrodzieju i usiłował go oszukać poprzez zawłaszczenie pożyczonego dobra, będzie oce-
niony jako nieuczciwy i niewdzięczny. Ponadto można jeszcze orzec, że będąc niewdzięcz-
nym wobec człowieka szczodrobliwego i tak hojnego, pragnął w głębi duszy pozbawić go 
tego dobra, którym ten go wzbogacił, przyznając mu prawo do jego używania”32.

Człowiek powinien zawsze być przede wszystkim wierny i wdzięczny Bogu jako swemu 
pierwszemu Dobroczyńcy, zawierzając Mu wszystkie rzeczy materialne. W odniesieniu do 1 
Tm 6, 17-18 Salwian stwierdza, że „bogactwa zostały darowane przez Boga, aby ich właści-
ciele wzbogacali się przez czynienie dobra”33. Nie tracąc nigdy tej podstawowej perspekty-

28 Piotr Chryzolog, Sermo 80, 8: „Żydzi, podczas gdy Judasz sprzedawał Chrystusa, kupili Go, aby Go stracić. 
Teraz przesadnie wydają pieniądze, aby stracić samych siebie, Prawo, świątynię, ojczyznę”: OSPC 2, 138.

29 Piotr Chryzolog, Sermo 126, 5: „Ktokolwiek jest wolny od niewoli bogactwa i nie jest uciskany przez 
okrutny ciężar pieniądza, niech zatrzyma się w obserwatorium niebieskim i stamtąd niech zobaczy, że pieniądz 
z furią tyrana panuje nad światem i ludźmi tego świata. Wydaje polecenia narodom, rozkazuje królestwom, wy-
wołuje wojny, powoduje walki, sprzedaje krew, powoduje śmierć, zdradza ojczyzny, niszczy miasta, podporząd-
kowuje ludy, oblega twierdze, źle traktuje obywateli, zasiada w trybunałach, niszczy prawo, wprowadza zamęt 
pomiędzy tym co dozwolone a niedozwolone, a mając na celowniku obyczaje, zastawia pułapkę na prawość, 
gwałci prawdę, uzurpuje sobie sławę, gubi sprawiedliwość, niszczy uczucia, eliminuje niewinność, kładzie do 
grobu litość, dzieli krewnych, nie dopuszcza do przyjaźni. Co powiedzieć więcej? To jest mamona: pani nie-
sprawiedliwości, ponieważ niesprawiedliwie panuje nad ciałami i umysłami ludzi”: OSPC 3, 20.

30 Piotr Chryzolog, Sermo 135, 2: „Zapytał zatem prześladowca: Gdzie są bogactwa Kościoła? A on, 
wyciągnąwszy rękę w stronę ubogich rzekł: «Oto są bogactwa Kościoła. Powiedział rzecz prawdziwą, ale 
gorzką»”: OSPC 3, 64. 66. Chryzolog przypomina słynną odpowiedź św. diakona Wawrzyńca, o którym 
wspominali już wcześniej: św. Ambroży, De offi ciis I. 41, 205: OOSA 13, I. G. Krabinger (ed.), G. Banterle 
(red.), Roma-Milano19912, 148, czy Prudencjusz, Peristephanon II, 29-33: CCSL 126, M. P. Cunningham 
(ed.), Turnhout 1966, 258, przekład polski: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Wieńce męczeńskie (Peristep-
hanon), M. Starowieyski (red.), M. Brożek i inni (tłum. polskie), Kraków 2006, 160.

31 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 24: „Omnem substantiam mundialem diuno cunctis munere 
dari nullu homo, ut reor, ambigit, qui modo in hominum numerum referri potest”: SCh 176, 156 („Wszel-
kie dobra ziemskie zostały przyznane wszystkim przez Boga i żaden człowiek, który jest godny tej nazwy, 
nie może w to wątpić”).

32 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 24: „Hoc enim est agnoscere munus dei et diuinis benefi ciis bene 
uti, ut datis suis illum honores a quo data ipsa acceperis. Quod quidem etiam humanarum rerum exempla docent. 
Si enim usus rerum aliquarum cuipiam homini alterius hominis benefi cio ac largitate tribuatur, isque inmemor 
illius a quo fructum rerum indeptus est, auertere ab eo ipso proprietatem praestitae rei atque alienare conetur, 
nonne ingratissimus omnium atque infi delissimus iudicetur, qui oblitus scilicet hominis benefi ci ac liberalissi-
mi spoliare illum iure dominii sui uelit qui eum ipsum usus possessione ditauerit?”: SCh 176, 156.

33 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 4: „locupletibus diuitias a domino dari indicat ut bono opere di-
tescant”: SCh 176, 242; por. 1 Tm 6, 17-18.

2096. Stosunek do dóbr materialnych

wy użytkowania czegokolwiek Salwian podkreśla, że rzeczy posiadane przez człowieka nie 
zostały mu przyznane do wiecznego korzystania, ale jest on jedynie ich czasowym użytkow-
nikiem (precarii possessores)34. Człowiek umiera niezależnie od swojej woli i pozostawia 
na ziemi wszystko, co stanowiło jego majątek35, dlatego należy używać dóbr materialnych 
uczciwie, bez oszustw, szczególnie wobec Boga jako ich właściwego dawcy36.

Wszelka własność, jaką człowiek może dysponować, jest wyłącznie darem Bożym. 
Wszyscy ludzie są zatem dłużnikami Boga, użyczającego im dóbr na czas przez Niego 
określony. Fakt, że są istotami stworzonymi i grzesznymi rodzi konsekwencje w postaci 
różnego rodzaju ograniczeń, takich jak śmiertelność czy pożądliwość. Jeśli chodzi o bo-
gacenie się na ziemi, to istotne utrudnienie wynika z czasowości dóbr materialnych – są 
własnością ludzką tylko w doczesności, dopóki można je pomnażać37. Dlatego Salwian, 
w odwołaniu do Prz 3, 9 i Syr 4, 8 (wyłącznie w wersji Wulgaty) zachęca wierzących do 
darowania posiadanych dóbr materialnych Bogu38.

Także ludzka pożądliwość przeszkadza we właściwym korzystaniu z własności. Czło-
wiek wierzący nie powinien pożądać dóbr materialnych, jest zobowiązany do uczynienia 
wszystkiego, aby oddalić wszelką pożądliwość39. Salwian odwołuje się w swym rozu-

34 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 26: „Et quo itaque usum tantum larum accepimus quasi tenemus; 
commodatis enim a deo facultatibus utimur et quasi precarii possessores sumus”: SCh 176, 156 („Mamy tyl-
ko w użytkowaniu dobra, jakie posiadamy; użytkujemy je jako dobra pożyczone nam przez Pana, jesteśmy je-
dynie ich czasowymi właścicielami”). Według innego ascety tamtego okresu Jana Kasjana, dobra materialne 
powinny być natomiast całkowice obce człowiekowi, który pragnął duchowej doskonałości, por. Jan Kasjan, 
Collationes Patrum III, 10. 4: SCh 42, t. 1, E. Pichery (ed.), Paris 1955, 152 (tłum. polskie: „Pierwsze wyrzecze-
nie się dotyczy, jako powiedzieliśmy, rzeczy cudzych, dlatego też samo przez się nie wystarcza, aby zapewnić 
komuś doskonałość, jeśli nie przejdzie się na drugi stopień, na którym wyrzekamy się rzeczywiście naszych 
rzeczy. Kiedy jednak wypędzimy już wszystkie przywary i osiągniemy ten stopień, wówczas podniesiemy się 
wreszcie na szczyt, tzn. na ów trzeci stopień, na którym nie tylko pogardzimy wszystkim, co się dzieje na tym 
świecie, oraz pojedynczymi dobrami, które posiada ten czy ów człowiek, lecz nawet pełnią wszystkich dóbr. 
To więc, co powszechnie uważane jest za wspaniałe, nie zatrzyma naszego serca i umysłu, ponieważ wszystko 
będziemy uważali za czcze i podległe przemijaniu – według słów apostoła – nie w to, co widzialne, lecz w to, 
co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Może i my usły-
szymy wtedy wezwanie, skierowane do Abrahama: [Pójdź] do kraju, który ci ukażę”, [w:] Jan Kasjan, Roz-
mowy z Ojcami, t. 1. Rozmowy I-X, tłum. polskie A. Nocoń, ŹM 28, Kraków 2002, 161-162).

35 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 26: „Denique egredientes e mundo isto, uelimus nolimus, hic 
cuncta relinquimus”: SCh 176, 156. 158 („Zatem, jeśli opuszczamy ten świat, czy się tego chce, czy nie, po-
winniśmy pozostawić wszystkie dobra ziemskie”).

36 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 26: „Dlaczego nie wykorzystujemy uczciwie zasobów, danych 
przez Boga, jakiekolwiek by one nie były? Posiadamy je tak długo, jak to możliwe, dopóki pozwoli Pan, 
który nam ich użyczył”: SCh 176, 158.

37 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 27: „Właściwym jest, by dziedzictwo po śmierci użytkownika wró-
ciło jako własność do swego dawcy. […]. To on oznajmia, że jest nasze, dopóki możemy je powiększać. Mówi, 
że chodzi o naszą własność, ponieważ kto czyni dobro, otrzymuje olbrzymie owoce”: SCh 176, 158.

38 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 27: „Boży głos za pośrednictwem Pisma Świętego napomina każ-
dego z nas: Czcij Pana przez swe dobra. W innym miejscu: Spłać twój dług. Bóg jest właścicielem dobrym 
i spokojnym. Zaprasza nas do wydania dóbr naszego ziemskiego majątku. Powiada: Czcij Pana przez swe do-
bra: bo wszystko, co ci dał, jest jego, a mimo to oznajmia On, że jest nasze, dopóki możemy je powiększać”: 
SCh 176, 158. Tekst Syr 4, 8 cytowany przez Salwiana istnieje tylko w wersji Wulgaty (por. Ecclesiasticus Jesu, 
fi lii Sirach 4, 8: „Declina pauperi sine tristitia aurem tuam, et redde debitum tuum, et responde illi pacifi ca in 
mansuetudine”: Biblia Sacra. Iuxta Vulgatam Versionem, R. Weber, R. Gryson (red.), Stuttgart 19944, 1034). 
Natomiast współczesne tłumaczenia Biblii, np. BT, nie zamieszczają już Hieronimowej interpolacji (et redde 
debitum tuum): Syr 4, 8: Nakłoń ucha swego biednemu i łagodnie odpowiedz mu spokojnymi słowami!).

39 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 21: „Apostoł powiada: Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, 
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mowaniu do 1 Kor 7, 29-31 i podkreśla, że św. Pawła rozsądnie (moderatus sit) i w du-
chu właściwej doskonałości (unam perfectionem universa) skłania chrześcijan do umiaru 
w tym zakresie40. Powodem wprowadzenia powyższych ograniczeń było według Salwia-
na z jednej strony zerwanie z legalistyczną mentalnością Prawa żydowskiego, a z dru-
giej – wskazanie chrześcijanom uniwersalnej, choć rygorystycznej interpretacji tego, co 
dozwolone41. Salwian podkreślał, że Bóg udzielił ludziom bogactw, aby wykorzystywali 
je dla właściwych celów, cieszyli się, spełniając dobre uczynki, i aby ostatecznie za swą 
szczodrość na ziemi zasłużyli na szczęście w niebie42. 

Kolejną ważną kwestią była dla wierzących sprawa dziedziczenia dóbr materialnych. 
Salwian doradzał rozstrzygać ją zawsze w świetle obowiązków religijnych i potrzeb Koś-
cioła43, przy czym nie powoływał się na swój autorytet, lecz wskazywał na Pismo Święte, 
w którym wierni powinni szukać tego typu rozstrzygnięć44. W tym duchu konstatował, że 
właściciele dóbr powinni wzorować się na innych pobożnych bogatych opisywanych w ST 
jako bogacących się materialnie, ale przestrzegających Prawa czyli posłusznych Bogu45. 

Salwian postulował stopniowe wyrzeczenie się dóbr w nawiązaniu do trzech sposobów 
rozumienia posiadania objawionych w Piśmie Świętym. W świadectwach ST odnajduje 
dwa typy dobrych, bo bogobojnych właścicieli: bogacze ST przed zaistnieniem Prawa i po 
nadaniu Prawa. Trzecim sposobem podejścia do posiadania jest wezwanie do wyrzeczenia 
się bogactwa, wypływające z nauki NT. Praktyka coraz większych wyrzeczeń w tej dziedzi-
nie stanowi zdaniem Salwiana miarę ludzkiej doskonałości przed Bogiem. Dlatego jeszcze 

jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, 
którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemi-
ja bowiem postać tego świata. Widzimy, jak posłany przez Boga doktor [missus a deo doctor – czyli apostoł Paweł 
– uwaga D. K.] przekazał zwięźle i w sposób właściwy (moderatus sit) miarę zadań, umieszczając je w granicach 
jednej uniwersalnej doskonałości (intra unam perfectionem universa concluserit)”: SCh 176, 200.

40 Tamże.
41 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 21: „non inlicita solum intercidendo sed etiam licita coartan-

do”: SCh 176, 200 („Nie tylko zerwał z tym, co było zabronione, lecz dał restryktywną interpretację tego, 
co jest dozwolone”).

42 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 30: „Kiedy mówi, że mamy pokładać nadzieję w Bogu, który nam 
wszystkiego obfi cie udziela, ma na myśli, że Pan uczynił nas bogatymi; a kiedy dodaje: udziela do używania, niech 
czynią dobrze, to chce nas pouczyć, że bogactwa zostały nam dane przez Boga, abyśmy używali ich jedynie do-
brze czyniąc. Powiada: wszystkiego obfi cie udziela, ponieważ mamy ich używać: niech czynią dobrze: Bóg czyni 
ludzi bogatymi, aby posiadali w obfi tości święte dzieła. Jest konieczne, aby przemieniali oni dobra nabyte w dzie-
ła cnotliwe, przekształcali w wieczny skarb własność przynależącą do Boga, którą otrzymali w czasową pożycz-
kę na tej ziemi. W konsekwencji, wiedząc o wspaniałości Boga, będą mogli cieszyć się podwójnym dobrodziej-
stwem: być bogatymi w świecie i zasługiwać na bycie nimi w niebie”: SCh 176, 160; por. 1 Tm 6, 17-19.

43 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 5: „Pierwszym i najbardziej zbawczym obowiązkiem bogatych 
sług Bożych jest ofi arowanie swych zasobów na wysławianie i chwałę Boga; drugim to, że rozdają włas-
ny majątek, przynajmniej w momencie śmierci, jeśli nie mogli tego uczynić za życia, wstrzymywani przez 
strach, chorobę albo konieczność”: SCh 176, 242. Podobne rozważania o konieczności jałmużny Salwian 
kontynuuje szczególnie w Ad Ecclesiam 3, 16-34: SCh 176, 244-264.

44 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 15: „Moje słowa, mój autorytet jest zbyt słaby, aby rozstrzyg-
nąć tak ważny problem. Weźmy jednak pod uwagę to, co w tej materii oznajmia język Pisma, głos Bożych 
wskazań. Będziemy wtedy mogli w sposób odpowiedni dostosować nasze opinie do reguł danych przez 
Boga”: SCh 176, 196.

45 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 15: „Przede wszystkim nie jest sprawą przypadku, że ktoś, stwier-
dzając, iż święci bogacze byli zawsze, zarówno w czasach Prawa, jak i wcześniej, odwołuje się do świadectw 
danych w przykładach wziętych ze starożytności”: SCh 176, 196. 

2116. Stosunek do dóbr materialnych

przed nadaniem Prawa Izraelowi wszyscy mogli się bogacić, nie było Bożych ograniczeń 
w tym zakresie. Ludzie w sposób wolny zwiększali swój stan posiadania46. 

Wraz z wprowadzeniem Prawa określono to, co możliwe, w postaci rozmaitych na-
kazów i zakazów, np. żyj według sprawiedliwości, nie pożądaj47. Święci okresu Prawa 
bogacili się zatem, stosując się skrupulatnie do zasad tego, co dozwolone i nie dozwolo-
ne48. Ich główną normę stanowiło podporządkowanie wszystkiego Bogu i zachowywa-
nie Jego Prawa, bogactwo traktowali jako dodatek, a nie cel ich życia49. Zarówno świę-
ci okresu ST, jak i czasów NT zawsze byli gotowi do wyrzeczenia się własności w imię 
Boga50, a ich czyny ascetyczne i dzieła religijne zapowiadały czas wyrzeczeń głoszony 
w orędziu NT. Salwian doceniał szczególnie pobożność i miłosierdzie Tobiasza, absty-
nencję seksualną prorokini Anny oraz pobożność i sprawiedliwość Natanaela51. Nakazy 
Ewangelii w stosunku do wymagań Prawa były bardziej surowe i restrykcyjne. Miało to 
na celu wezwanie ludzi do większej doskonałości i gorliwości w stosunku do Boga52.

6.2. Bogactwo
Piotr Chryzolog pojmował bogacenie się jako pomnażanie dóbr materialnych. Czło-

wiek stale bogacący się jest zagrożony popadnięciem w chciwość. Dlatego też przestrze-
gał przed niebezpieczeństwami wypływającymi z chciwie gromadzonego bogactwa (ob-
ciąża duszę, niszczy więzy międzyludzkie i moralność, oddala od Boga i prowadzi do 
idolatrii). Chryzolog wzywał bogatych chrześcijan do miłosierdzia względem potrzebu-
jących i do świętości życia na ziemi.

Salwian z Marsylii defi niował bogactwo jako obfi tość dóbr materialnych. Bogactwa mogą 
być złe jedynie ze względu na ich niewłaściwe pozyskiwanie lub użytkowanie. Przestrzegał 
w tym kontekście przed chciwością doprowadzającą bogaczy do stałego braku wiary, ido-
latrycznego traktowania samych bogactw oraz postawy pychy wobec Boga i ludzi. Pisarz 
z Marsylii wzywał ostatecznie bogatych chrześcijan do czynnego miłosierdzia, kierowania 
się w życiu cnotą sprawiedliwości i praktykowania ascezy względem dóbr doczesnych.

6.2.1. Bogactwo według św. Piotra Chryzologa
Biskup Rawenny przestrzega wiernych, że bogacenie się rozumiane jako gromadze-

nie dóbr materialnych może doprowadzić ich do chciwości53. Przypomina naukę Mt 
46 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 16: SCh 176, 196. 198.
47 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 16-17: SCh 176, 196. 198.
48 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 17: „Itaque tunc omnes omnino sancti cunctis facultatibus suis 

iuxta praescriptos legis terminos utebantur, ambulantes, ut legimus, in omnibus mandatis et iustifi cationibus 
dei sine querela”: SCh 176, 198; por. Łk 1, 6.

49 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 18: SCh 176, 198.
50 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 19: „W taki sposób żyli zatem święci: posiadali wszystkie swe 

dobra według Prawa i na mocy tego samego Prawa byli gotowi z nich zrezygnować”: SCh 176, 198.
51 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 18: SCh 176, 198.
52 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 120-121: SCh 176, 200. 202.
53 W V wieku jest to klasyczne nauczanie Ojców dotyczące zagrożeń płynących z posiadania bogactw. 

Więcej na ten temat zobacz opracowania: S. Calafato, La proprietà privata in S. Ambrogio, Torino 1958; P. 
Christophe, Les devoirs moraux des riches. L’usage du droit de propriété dans l’Écriture et la Tradition Pa-
tristique, Paris 1964; V. Grossi, La Chiesa preconstantina di fronte alla povertà, [w:] L’annuncio del regno 
ai poveri. Atti della XV sessione di formazione ecumenica, Torino 1978, 69-101; A. G. Hamman, Riches et 
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6, 19-2054 i podkreśla, że jest wolą Pana wypływającą z miłości55, aby uczniowie zaskar-
bili sobie wartości prowadzące do nieba56. Gromadzenie bogactw wyłącznie na ziemi 
może skutkować pożądaniem jedynie dóbr ziemskich. Dlatego wierzący winien oprzeć 
się pokusie chciwości i żądzy posiadania. Korzystne jest, aby otworzył się na potrze-
by ubogich, ponieważ świadczenie czynnego miłosierdzia zapewnia osiągnięcie nieba 
(tuta transuectio)57. Dla bogatych zachętę do świadczenia czynnego miłosierdzia wobec 
biednych stanowi Boża obietnica zawarta w Mt 6, 20, że w ten sposób w niebie zgro-
madzą prawdziwy skarb58.

6.2.1.1. Niebezpieczeństwa wypływające z bogactwa. Obciąża duszę bogacza. Chry-
zolog dostrzegał również inne zagrożenie związane z posiadaniem dóbr. Uważał, że może 
ono obciążać duszę bogacza. W Sermo 29 odnoszącym się do Mk 2, 14 przywoływał obraz 
celnika Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej. W swojej interpretacji tej 
postaci szczególnie dobitnie podkreślał fakt niegodnego zdobycia bogactw przez celnika 
oraz cechującą go chciwość59. Bogactwo skojarzone z chciwością poraża umysł i obciąża 
zarówno ciało, jak i duszę bogatego chciwca, gdyż paraliżuje wewnętrzne władze i niszczy 
porządek jego uczuć60. Obniżają się aspiracje bogatego chciwca, nawet te wielkie stają 
się przyziemne oraz nieodłącznie towarzyszą mu ziemskie zmartwienia61.

pauvres dans l’Eglise anciénne, Paris 1982; B. Caulie, Les richesses dans’oeuvre de S. Grégoire Nazianze, 
Louvain la Neuve 1985; M. Todde, A. Pieri, Retto uso delle richezze nella patristica, Milano 1985; M. G. Ma-
ra, Richezza e povertà nel cristianesimo primitivo, Roma 19912.

54 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 6: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie 
złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie zło-
dzieje nie włamują się, i nie kradną. Co jest równie ojcowskiego? Cóż w równej mierze wynika z miłości? Jakaż 
rada dana z miłości (de caritate consilium) jest tak samo przewidująca (tam prouidum)? Nie chce cokolwiek stra-
cić ten, kto pragnie, aby twoje bogactwa zostały złożone w skarbcach niebieskich”: OSPC 1, 88. 90.

55 Tamże, „De caritate consilium tam prouidum”.
56 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 6: „Chciał to objawić Pan (hoc dominus apereire uoluit), który, dając nam 

wskazówki dotyczące postu, zaraz dodał te słowa”: OSPC 1, 8; por. Mt 6, 17-18.
57 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 6: „Qui ergo inter tineas, rubiginem, fures sua ponit, exponit quae sua sunt, 

non reponit. Sicut de uestimento tinea, rubigo de metallo, de necessitate fur nascitur, ita de diuitiis auaritia, cupi-
ditas de quaestu, de habendo habendi ardor adquiritur. Qui ergo uult auaritiam uincere, calcare cupiditatem, ardo-
rem quaestus extinguere, diuitias proroget, non reponat. Praemittamus, fratres, thesauros nostros in caelum. Sunt 
uectores pauperes, qui possunt sinu suo quae nostra sunt ad superna portare. Nemo de personis dubitet baiulorum; 
tuta est ista, tuta transuectio, per quam nostra ad deum deo fi deiussore portantur”: OSPC 1, 90 (tłum. polskie: „Jak 
w ubraniu rodzi się mól, rdza w metalu, a okazja rodzi złodzieja, tak w bogactwie ma początek chciwość, zarobek 
powoduje pożądliwość, posiadanie – manię zawładnięcia. Ktokolwiek chce przezwyciężyć chciwość, opanować 
zachłanność, zgasić pożądanie zarobku, niech rozda bogactwa, niech ich nie gromadzi. Wyślijmy przed sobą do 
nieba nasze skarby. To właśnie biedni mogą zanieść do nieba to, co do nas należy. Biedni są przenoszącymi, któ-
rzy mogą zanieść w swym łonie do nieba to, co do nas należy. Niech nikt nie wątpi o osobach samych przenoszą-
cych: jest pewnym, pewny ten transport, który dzięki gwarancji Boga przenosi do Niego to co nasze”).

58 Tamże.
59 Piotr Chryzolog, Sermo 29, 1: „Jezus przechodząc zobaczył Lewiego, który siedział w komorze cel-

nej. Rzeczywiście siedział on, gdyż nie mógł stać, obciążony ciężarem niewoli i cały zgarbiony ze względu 
na świadomość własnej niegodności. Złoto, ciężkie z natury, staje się jeszcze cięższe w chciwości. Dlate-
go bardziej uciska tych, którzy je posiadają, niż tych, którzy je tylko noszą; bardziej obciąża serca niż cia-
ła”: OSPC 1, 220; por. Mk 2, 14.

60 Piotr Chryzolog, Sermo 30, 1: „Bracia, celnik siedział w komorze, a jego sytuacja była gorsza niż para-
lityka, o którym mówiliśmy, że leżał na łożu. Ten cierpiał z powodu paraliżu ciała, a tamten – paraliżu duszy. 
U paralityka to połączenie członków było objęte chorobą, w przypadku celnika cały porządek uczuć został 
zaburzony. Tan leżał dotknięty na ciele, tamten siedział zniewolony i w duszy, i w ciele”: OSPC 1, 256.

61 Piotr Chryzolog, Sermo 29, 1: „Powoduje zstąpienie dusz niebieskich do piekieł, zaciemnia ludz-
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Niszczy więzi międzyludzkie i moralność. Posiadanie złota i chciwość powodująca 
chęć zgromadzenia jeszcze większego bogactwa niszczy ludzkie obyczaje i samą naturę 
człowieka62. Bogactwo stopniowo tłumi wrażliwość posiadacza dóbr materialnych na cier-
pienia biednych, a ostatecznie prowadzi do zatwardziałości serca. Chryzolog jako przykład 
wskazuje tutaj kolejnego bezlitosnego bogacza, tym razem z przypowieści Łk 16, 19-3163. 
W całej historii zbawienia można przywołać wiele sytuacji, gdy pragnienie złota i zawiść 
doprowadziły do oszustw i walk wśród samych patriarchów, na przykład rodzeni bracia 
sprzedali Józefa barbarzyńcom64. Bogactwo, niszcząc spokój wewnętrzny człowieka, a na-
stępnie wpływając na jego zachowania moralne, doprowadza ostatecznie do idolatrii. Kla-
sycznym tego przykładem była dla Chryzologa najpierw postawa Żydów za czasów Mojże-
sza, którzy z powodu posiadania bogactwa odrzucili pod Synajem Boga, a obrali za bóstwo 
cielca ze złota, dopuszczając się tym samym bałwochwalstwa. Biskup Rawenny w podob-
ny sposób ocenił Judasza sprzedającego za pieniądze Chrystusa65. 

Chryzolog negatywnie ocenił bogactwo gromadzone wyłącznie dla celów egoistycznych. 
Człowiek bogaty po zaspokojeniu własnych potrzeb mógłby bowiem przeznaczyć nadmiar 
posiadanych dóbr dla potrzebujących. Jeśli tego nie czyni, jego bogactwo ulega zmarnowa-
niu, a cierpienie biednych pozostawionych bez wsparcia dociera do Boga66. Niesprawied-

kie uczucia, najbardziej szlachetne aspiracje duszy pogrąża na zawsze w ziemskich zmartwieniach”: OSPC 
1, 220.

62 Piotr Chryzolog, Sermo 29, 3: „Intuere quid auro grauius, quod cum mores hominum perdit, perdit 
et naturam”: OSPC 1, 222.

63 Piotr Chryzolog, Sermo 121, 1-8: OSPC 2, 398-404.
64 Piotr Chryzolog, Sermo 29, 2: OSPC 1, 220. 222; por. Rdz 37, 25-36.
65 Piotr Chryzolog, Sermo 29, 3: „Aurum Iudaicum populum sic suo captiuauit aspectu, uinxit illece-

bris, specie perdecepit, ut hoc esse deum crederent, et deum uerum, deum tot benefi ciis cognitum denega-
rent. Sic conuertit homines in iumenta, ut uituli caput caput suum crederent, et omnium rerum capiti ca-
put pecudis anteferrent. Adtendite quam sit pernicies ista fugienda, quae cum mores hominum, honestatem 
uitamque perdiderit, ipsum quoque deum uoluit homini et contendit auferre. Hinc est quod Iudam fecit esse 
proditorem, ut hominem cogeret ante deum negare, nunc uendere; ante germanum sui sanguinis, nunc ip-
sum sui sanguinis distraheret conditorem, et ipsum sanguinem taxaret pretio, quem sponte dominus est nos-
trum largiturus in pretium”: OSPC 1, 222 (tłum. polskie: „Złoto swoim wyglądem tak uwiodło naród Żydów, 
uwiodło ich swoimi pokusami, wprowadziło w błąd swoim wyglądem, że uwierzyli, że jest bogiem i odrzu-
cili Boga prawdziwego, Boga, który dał się im poznać z wielu dobrodziejstw. Przeobraziło ludzi w zwie-
rzęta pociągowe, tak że uwierzyli, iż głowa cielca może być ich panem i przedłożyli głowę zwierzęcia nad 
Pana wszystkich rzeczy. Zwróćcie uwagę, że kiedy oddaliło się zagrożenie klęski, po zniszczeniu moralno-
ści, ozdoby i życia ludzi, chciało i usiłowało usunąć sprzed oczu człowieka także samego Boga. To jest po-
wodem, dla którego Judasz stał się zdrajcą: najpierw zmusza ono do zanegowania Boga, a potem każe Go 
sprzedać, najpierw wydaje się brata tej samej krwi i wyznacza cenę za tę samą krew, którą Pan dobrowolnie 
wydał za nasze odkupienie”); por. Wj 32, 2-6; Ps 48, 13-21; Syr 3, 18-21; Mt 26, 14-16.

66 Piotr Chryzolog, Sermo 137, 9: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma 
żywność, niech tak samo czyni. Myślisz, że uzasadnione jest, aby prosił o jedną suknię tego, co posiada dwie? 
Czyni słusznie, ponieważ nie prosi o klejnot, lecz o jedną suknię, nie o złoto, ale o ubranie. I jeśli jest wi-
nien, kto posiadając dwie suknie, nie odda jednej z nich, to o ileż bardziej będzie winny ten, kto odmówi 
jednej, posiadając ich mnóstwo? W ten sposób taki człowiek zamyka jakby w więzieniu swoje szaty i za-
myka chleb, aby biedny umarł z głodu i zabiło go zimno. Taki człowiek chowa do grobu własne szaty, nie 
odkłada ich ani nie powierza nikomu z rzetelnością, ale kładzie do grobu. Ten, kto oddaje molom to, czego 
odmawia ubogiemu, taki we własnym ubraniu zatraca swe ciało, bo jak mówi Pan: bo robak ich nie zginie. 
Ponieważ głód ubogiego dotknął Chrystusa, ból człowieka poruszył serce Boga, krzyk więźnia dotarł do sa-
mego Chrystusa, zniewaga pracownika rozbrzmiała obrazą wobec Stworzyciela, jak zresztą On sam oznaj-
mia, mówiąc: Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie”: OSPC 3, 76; 
Łk 3, 11; Iz 66, 24; Mt 25, 42. 43.
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liwość ekonomiczna wynika czasami z wadliwego skonstruowanego prawa i niewłaściwej 
struktury państwa, co skutkuje nadmiernym wyzyskiem fi skalnym obywateli. Dla schyłku 
zachodniej części imperium rzymskiego taka sytuacja była bardzo częsta67.

Zgubną konsekwencją stałej chęci zwiększenia stanu posiadania było też zjawisko 
lichwy, którą biskup Rawenny potępiał w związku z tym, że odziera dobra materialne 
z wartości w perspektywie życia wiecznego. Uważał, że nie służy ona przeznaczeniu bo-
skiemu, bo nie pomnaża się przez nią dobra człowieka, ale się je niszczy. Sądził, że li-
chwa powoduje degradację moralną bogaczy i upadek ich człowieczeństwa, a w efekcie 
nienawiść i odrzucenie Bożego wezwania do nawrócenia i pojednania, a poza tym wy-
zysk ludzi biednych, wołających do Boga o sprawiedliwość68.

Oddalenie od Boga, idolatria. Bezrozumne bogacenie wynikające z chciwości pro-
wadzi do stopniowego upadku ludzkiej godności niegodziwego bogacza. Chryzolog przy-
wołuje tu przykład ewangelicznego syna marnotrawnego (Łk 15, 11-32), który coraz bar-
dziej oddala się od Boga, a jego poniżenie osiąga apogeum, gdy znajduje się w błocie ze 
świniami69. Biskup Rawenny napomina, że ludzie nieuczciwie dochodzący do bogactw 
będą rozliczeni przez Boga, który ostatecznie wymierzy im sprawiedliwość70.

Posiadanie dóbr, których symbolem jest złoto, przeradza się najczęściej w jakąś for-
mę idolatrii, a to poważnie obciąża sumienie bogacza i naraża go na oskarżenie ze stro-
ny Boga71. Chryzolog na podstawie historii niegodziwego bogacza z przypowieści Łk 
12, 16-20 ukazuje nikczemność postępowania bogatych każdego czasu wobec potrze-
bujących72. Tacy niegodni ludzie nadmiernie ufają sobie i swoim bogactwom i dlatego 
nie dostrzegają innych, a z czasem ich postawę wobec Boga zaczyna charakteryzować 
niewdzięczność, a wobec ludzi okrucieństwo i złość73. Negatywna ocena niegodziwe-

67 Piotr Chryzolog, Sermo 137, 10: „Przychodzili także celnicy i pytali go: Nauczycielu, co mamy czy-
nić? Słuchajcie celnicy: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Objawił, jakie czyny ob-
ciążają celnika: Nie pobierajcie więcej, niż wyznaczono. Kto żąda więcej, jest poborcą lichwy, a nie podat-
ku. Zastanów się, jaką winą jest obarczony przed Bogiem, kto konfi skuje dobra tych, którzy nie mogą liczyć 
na obronę i są bankrutami? Czyje oszustwa coraz bardziej uciskają i zatrważają innych, kto na tych, którzy 
ledwo mogą podołać uiszczaniu należnych podatków, nakłada nowe i coraz wyższe niesprawiedliwe zobo-
wiązania fi nansowe”: OSPC 3, 78; por. Łk 3, 12-13.

68 Piotr Chryzolog, Sermo 28, 3: „Vrebat uidentes quod usura, quae uastat terram, tollebatur ad caelum; 
et hanc, quam detestantur homines, diuinitus aduocabat”: OSPC 1, 216; por. Mt 9, 10-11.

69 Piotr Chryzolog, Sermo 1, 3: „Oto efekt chciwości, która bezmyślnie poszukuje bogactwa. Oto jak bo-
gactwo bez ojca ogołociło syna, a nie wzbogaciło go. Oto jak bogactwo odłączyło syna od łona ojca, wyrzu-
ciło go z domu, pozbawiło ojczyzny, odarło z honoru, ściągnęło zeń szatę czystości. Nie zostawia nic, co na-
leży do życia, do norm moralnych, do uczuć, do wolności i chwały. Zatem czyni obcokrajowcem obywatela, 
najemnikiem syna, ubogim bogatego, niewolnikiem wolnego”: OSPC 1, 50; por. szczególnie Łk 15, 12-16.

70 Piotr Chryzolog, Sermo 137, 9-10: OSPC 3, 76-78.
71 Piotr Chryzolog, Sermo 104, 1: „Ilekroć ów bogacz wychodzi na pole, codziennie oskarża go do-

nośnym dźwiękiem głos Boży, od wieków i wszędzie i tylekroć umyka zgubna atrakcyjność bogactw, zo-
staje zgaszony szalony płomień namiętności, zostaje uspokojona szalona złość chciwości”: OSPC 2, 298; 
por. Łk 12, 16-20.

72 Piotr Chryzolog, Sermo 104, 1: „Rzeczywiście, tak rozpoczął dzisiaj Pan Jezus: Pewnemu zamożne-
mu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić 
moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zbo-
że i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij 
i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 
przypadnie to, coś przygotował?”: OSPC 2, 298; por. Łk 12, 16-20.

73 Piotr Chryzolog, Sermo 104, 2: „Nędznym jest ten, kogo płodność ziemi uczyniła niepłodnym, obfi tość 
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go bogacza dokonana z teologicznego punktu widzenia dotyczy nie tylko egoistycznego 
podejścia do innych ludzi, ale także sposobu wykorzystania przez niego bogactwa. Do-
bra materialne gromadzone jedynie dla zwiększenia stanu posiadania stają się bezuży-
teczne dla innych, a Chryzolog określa dosadnie taki stan rzeczy: „stał się stróżem dóbr 
cudzych, ponieważ nie chciał być płatnikiem z dóbr własnych”74. 

Egoizm i bezbożność niegodziwego bogacza spowodowały utratę jego wewnętrznego 
pokoju i spokoju (misericordiae pacem perdiderat et quietem), które w innych warunkach 
płyną z czynienia miłosierdzia, nikczemnik zaś nigdy tak nie postępował75. Bezbożny 
bogacz, tracąc stopniowo poczucie sensu życia, ostatecznie podlega diabłu76. Symbo-
lem głupoty i krótkowzroczności bogacza owładniętego myślą o pomnażaniu bogactw 
materialnych, a niedostrzegającego potrzebujących, były zamknięte dla biednych bramy 
jego spichlerzy77. Odmawiając pomocy innym, doprowadził do licznych ludzkich tra-
gedii, a przez nieudzielanie możliwego wsparcia sam sprowadził na siebie wyrok potę-
piający w wieczności78. Wszystkie ziemskie czyny niemiłosiernego bogacza stanowiły 
uczynki ciała, a nie serca, dlatego ostatecznie został przez samego Boga nazwany głup-
cem; ten, który z własnego wyboru uciekał od światła i miłosierdzia, a chodził w ciem-
ności i chciwości i dlatego sam wprowadził się do Tartaru79.

zgorzkniałym, dostatek nieludzkim (inhumanum), bogactwo żebrakiem! Ludzkie pole utrzymywało nieludz-
kiego właściciela, a ten skrupulatnie zbierał i zamykał to, co ziemia produkowała w obfi tości, tak że stał się 
stróżem dóbr cudzych (alienorum custus), ponieważ nie chciał być płatnikiem z dóbr własnych. Niewdzięczny 
wobec Boga, zły wobec siebie, nieprzyjaciel biednych, wstyd bogatych, więzienie natury”: OSPC 2, 298.

74 Piotr Chryzolog, Sermo 104, 2: „ut esset alienorum custus, qui esse suorum noluit prorogator”: OSPC 
2, 298.

75 Piotr Chryzolog, Sermo 104, 3: „Zagłębiał się w swoim wnętrzu ten, który zgromadził w swoim ser-
cu obraz bezbożności, nie pozostawił dla siebie żadnego miłosierdzia, żadnego współczucia. I rozważał sam 
w sobie, mówiąc i wzywając siebie samego na godnego doradcę, widząc, że nie może mieć towarzysza. I roz-
myślał. Dusza bezbożna walczyła z litością i utrzymywała wojnę domową, ponieważ utraciła pokój i spokój 
pochodzące z miłosierdzia”: OSPC 2, 298; por. Łk 12, 16-17.

76 Piotr Chryzolog, Sermo 104, 4: „I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Co tu począć? Te słowa 
wskazują na tego, kto pyta. Jak myślisz, kto go pytał? Był w nim ktoś inny, ponieważ sam diabeł zamiesz-
kał w nim, jak właściciel we własnym wnętrzu, i ten, który wszedł w serce Judasza, zajmował wnętrze jego 
umysłu. Co tu począć? Nie mam gdzie. Czy słyszeliście, w jakim znaczeniu bogaty nic nie posiada? Oto 
krzyczy: nie mam. Jest to prawdą, ponieważ nie posiada zawsze ten, kto stale szuka, i nie ma dokąd zebrać 
ten, kto szuka, aby zebrać w taki sposób”: OSPC 2, 198; por. Łk 12, 17.

77 Piotr Chryzolog, Sermo 104, 5: „Nędzny bogaczu, nie znający się na rzeczach czasu obecnego, a dys-
kutujący z nieskończoną głupotą o wiecznych. […] Teraz łańcuchy twoich spichlerzy skuły usta ubogim, 
przygięły kark obcokrajowcom, skruszyły wnętrzności głodnych. Stamtąd, skąd dochodzą krzyki ubogich, 
śledzą cię blade oblicza, które cię oskarżają; oskarża cię tłum płaczących rodziców, aby potępił cię niebie-
ski sędzia, abyś tam otrzymał pełnię kary, ponieważ poprzez twą odmowę zamknąłeś innym, ale i sobie sa-
memu obfi tość swoich spichlerzy”: OSPC 2, 300; por. Łk 12, 18.

78 Tamże.
79 Piotr Chryzolog, Sermo 104, 5: „Właściwie nazywa go głupcem, ponieważ wszystko u niego pocho-

dziło z ciała, a nic z serca. Dobrze, nazywa go głupcem, ponieważ przygotował nadzwyczajne i obfi te za-
bezpieczenie dla jego duszy, która dzięki temu łatwo mogła przejść do drugiego świata. Tej nocy zażądają 
twego życia. Słusznie powiedziane tej nocy, ponieważ uciekając od światła miłosierdzia otaczał się ciemnoś-
ciami chciwości. […] Postępuje w ciemności, jest zagubiony w mroku ten, który zabezpieczył klucze swo-
ich spichlerzy i złożył w nich środki do życia. Zażądają twego życia. Dlaczego nie powiedział: Ten, który 
mówi poprosi, lecz zażądają? Ponieważ Bóg prosi i prowadzi dusze świętych, a ministrowie Tartaru proszą 
i uprowadzają dusze bezbożnych”: OSPC 2, 300; por. Łk 12, 17-20.
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Bogacz, który nieludzko traktował bliźnich i zwalczał miłosierdzie, na Sądzie Ostatecz-
nym staje przed Bogiem i przed zbawionymi bezgranicznie ‘pusty’, jest bezradny i ma puste 
ręce, co oznacza, że nie uczynił niczego dobrego dla bliźnich80. Co więcej, jego ręce również 
w Otchłani są nie tylko puste81, ale i także związane – nie może ich użyć, aby sobie pomóc, 
bo za życia nie czynił nimi miłosierdzia wobec potrzebujących82. Każdy niemiłosierny bo-
gacz postrzegany w perspektywie Sądu Ostatecznego jest według Chryzologa głupcem, 
a egoistyczne i niemiłosierne gromadzenie bogactw to wyraz głupoty. Przez wzgląd na za-
ufanie Bogu, miłosierdzie oraz sposób wykorzystania dóbr, ufający Bogu biedni znajdą się 
wśród zbawionych, a niemiłosierni i bezbożni bogacze zostaną potępieni83.

U Chryzologa brak monastycznej pochwały ubóstwa jako cnoty czy potępienia bo-
gactwa. Natomiast z ewangelicznego punktu widzenia ocenia on zachowania moralne 
człowieka wynikające z jego stosunku do posiadania. Paradoksalnie to właśnie bieda za-
wiodła ewangelicznego biedaka do umiłowania mądrości, a cierpliwe znoszenie bólu do-
prowadziło go do życia cnotliwego. Natomiast w przypadku niemiłosiernego bogacza ży-
cie w dostatku stało się przyczyną pychy i ślepoty duchowej84. Dlatego srodzy i pyszni 
bogacze nie posiadają w wieczności żadnych skarbów duchowych, gdyż przez całe ży-
cie doceniali tylko bogactwo materialne. Niemiłosierni bogaci są najbiedniejsi i najbar-
dziej bezradni, gdyż odmawiając wszystkiego za życia potrzebującym, sami pozbawili 
się szczęścia w wieczności85. Powód odrzucenia bogacza przez Boga tkwi zawsze nie 
tyle w bogactwie jako takim, ale w okrutnym i egoistycznym korzystaniu z bogactwa: 
„jeśli tak bardzo jest winny ten, który zamyka swoje dobra i nie udziela ich tym, którzy 

80 Piotr Chryzolog Sermo 104, 7: „Mówi do niego: Głupcze! Wybudzony ze snu obecnego życia, 
w wieczności nic nie znalazł w swoich rękach, jak zapowiedział Psalmista: Zasnęli swoim snem i nikt z lu-
dzi nie znalazł jakiegokolwiek bogactwa w ich rękach (Dormierunt somnum suum, et nihil invenerunt om-
nes viri divitiarum in manibus suis)”: OSPC 2, 300; Chryzolog, korzystając z Vetus Itala, miał niestety do 
czynienia z interpolacją Psalmu 76 (75), 6; współczesne tłumaczenia z oryginalnego tekstu hebrajskiego za-
wierają już odmienną wersję niniejszego fragmentu: Ps 76 (75), 6: Najdzielniejsi stali się łupem i śpią snem 
swoim, a ręce wszystkich odważnych pomdlały.

81 To stan przebywania wszystkich zmarłych przed Sądem Ostatecznym. Według Chryzologa wszyscy 
zmarli aż do Chrystusa przebywali w Tartarze – Otchłani. Mesjasz, zstępując do Otchłani, a następnie zmar-
twychwstając, wszystkich sprawiedliwych przyprowadził do nieba, natomiast ich ciała nie dostępują jesz-
cze chwały Chrystusa. Po zmartwychwstaniu Chrystusa dusze zstępują do Otchłani, gdzie wszyscy (spra-
wiedliwi i niesprawiedliwi) otrzymują wyrok pokoju lub kary, które w pełni dokonają się na końcu świata. 
Por. J. Speigl, Petrus Chrysologus über die Auferstehung der Toten, 140-153.

82 Piotr Chryzolog, Sermo 122, 6: „Zatem woda jest obok ciebie, a jeśli jest obok ciebie, to dlaczego 
nie możesz jej nabrać, jeśli jest obok ciebie? Dlaczego? Ponieważ twoje ręce są związane. Z tego powodu, 
bogaczu, że nie troszczyłeś się, aby twymi rekami wspomóc Łazarza, teraz są one związane przez słabość. 
Człowiek powinien pomagać słabym, używając swoich członków, ponieważ już Hiob nie tyle dawał, co od-
dawał biednym, mówiąc: Zostałem okiem ślepców, stopą kulawych, ręką kalek. Człowieku, jeśli nie masz 
pieniędzy, to podaj rękę ubogiemu, ponieważ ten korzysta z większego miłosierdzia, kto podaje dłoń ubo-
giemu, dając mu udział we własnym miłosierdziu. Dał siebie samego biednemu ten, kto przyczynił się do 
poszanowania biednego, do służby biednemu”: OSPC 2, 410; por. Łk 16, 24; Hi 29, 15.

83 Piotr Chryzolog, Sermo 121, 2: „Oto bracia, jakże godna pożałowania zmiana sytuacji: aniołowie 
przenoszą biednego, a piekło zawiera się nad bogatym. Oto bracia, śmierć biednego zwyciężyła całkowicie 
śmierć bogatego, a jedna pochwała biednego przewyższa całą wspaniałość i chwałę bogatego”: OSPC 2, 398 
(por. Łk 16, 19-22); Piotr Chryzolog, Sermo 122, 5: OSPC 2, 408.

84 Piotr Chryzolog, Sermo 124, 2: OSPC 2, 422; por. Łk 16, 19-21.
85 Piotr Chryzolog, Sermo 122, 6: OSPC 2, 410; Łk 16, 24.
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ich potrzebują, to na jaką karę zasługuje ten, który zazdrośnie strzeże swoich dóbr i prag-
nie zawłaszczyć dobra innych!”86. 

Chryzolog zatem nie potępia samego bogactwa ani bogacza jako takiego, gdyż w prze-
ciwnym razie należałoby potępić każdego dobrego i bogobojnego bogacza, znanego z okre-
su patriarchów czy mędrców ST (Abraham, Noe, Józef egipski, Hiob, Dawid, etc.). Nie 
krytykuje także bogactwa w duchu rygoryzmu monastycznego, ale piętnuje złe, niemi-
łosierne użycie bogactwa – wyłącznie do celów egoistycznych87. Bogacze posiadają-
cy dobra dla siebie, nigdy nie dzielący się z potrzebującymi, będą potępieni za nieoka-
zywanie miłosierdzia88, w niebie bowiem nie ma porządku bogactwa według kryteriów 
ziemskich, lecz panuje porządek miłosierdzia89.

6.2.1.2. Napomnienia dotyczące bogatych. Na ziemi od wieków istnieje napięcie 
społeczne pomiędzy bogatym a ubogim. Jednak napięcie to można ukierunkować właś-
ciwie, gdyż bogaty może być w doczesności miłosierny wobec biednego. Ewangelicz-
nym przykładem takiego stanu rzeczy jest przypowieść Jezusa (Łk 16, 19-31) o Łazarzu 
(Eleazarze)90 i o niemiłosiernym bogaczu91. Nieludzki bogacz (inhumani diuitis)92 do-
znaje odrzucenia przez Boga, gdyż na ziemi traktował innych niemiłosiernie. Będąc „bo-
gatym, nie troszczył się, aby biedny miał udział w dobrach czasu obecnego; nie zasłużył 
sobie, aby w przyszłości ubogi zechciał podzielić się z nim swoim cierpieniem w prze-
ciwnościach, ani nie otrzymał – pożerany przez płomienie – łagodności wody, ponieważ 
odmówił biednemu, dyszącemu z głodu, wytchnienia chleba”93. 

Po drugiej stronie sytuuje się Abraham, miłosierny i święty bogaty, czuły na potrzeby 
bliźniego i litościwy wobec potrzebującego. Abraham jako dobry bogacz stanowi prze-
ciwieństwo złego bogacza i jest od niego oddzielony w wieczności.

„Widzi w oddali Abrahama. Widzi go w oddali ten, dla którego ubogi nie był bliźnim. 
Widzi Abrahama mającego udział w bogactwie i wolnego od niewrażliwości. Abraham był 
bogaty, ale bardziej przez ludzkie odruchy niż dobra materialne; zaś twoim bogactwem 
była raczej nieludzka niewrażliwość niż same bogactwa; Abraham był obcokrajowcem, 
był współobywatelem dla gości; ty mimo że posiadałeś pałace, nie dałeś dachu ubogiemu. 

86 Piotr Chryzolog, Sermo 123, 4: „Si tantum criminosus qui sua claudit, qui non largitur accepta, quam 
poenalis qui nunc in suis incubat, aliena peruadit!”: OSPC 2, 412. 414.

87 O braku krytyki bogactwa jako takiego, tak typowej dla monastycyzmu, ale nieobecnej w tekstach 
Chryzologa, oraz o negatywnej ocenie złego czyli niemiłosiernego sposobu używania bogactwa zobacz wię-
cej w opracowaniu: B. Maggioni, L. F. Pizzolato (red.), «Per foramen acus». Il cristianesimo antico di fron-
te alla pericope evangelica del «giovane ricco», Milano 1986.

88 Piotr Chryzolog, Sermo 121, 4: OSPC 2, 400; por. Mt 25, 35.
89 Piotr Chryzolog, Sermo 124, 8: OSPC 2, 426; por. Łk 16, 24.
90 Współistnienie dwóch form imienia ewangelicznego ubogiego: Łazarz/Eleazar wywodzi się z przed-

hieronimowych tłumaczeń Pisma Świętego na łacinę, tzw. Veteres Latinae. W jednej z nich, Vetus Itala, for-
my Lazarus, Eleazarus były stosowane wymiennie, podobnie zresztą jak w całej tradycji manuskryptów zwią-
zanych z Sermo LXVI. Alexander Olivar, wydawca edycji krytycznej dzieł Chryzologa zarówno w CChSL 
24 A, 393. 398, jak i w OSPC 2, 32. 38, podał w tekście łacińskim obie formy imienia, jakimi Chryzolog na-
zywał ewangelicznego Łazarza.

91 Piotr Chryzolog, Sermo 66: OSPC 2, 32-38.
92 Piotr Chryzolog, Sermo 66, 1: OSPC 2, 32.
93 Piotr Chryzolog, Sermo 66, 1: „quia diues qui participem pauperem in bonis praesentibus adire con-

tempsit, in futuris malis compatientem pauperem non meruit inuenire, nec ardens aquae refrigerium perce-
pit, aestuanti pauperi fame panis refrigerium qui negauit”: OSPC 2, 32.
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Abraham, gdy podejmował sługi, gościł przy swoim stole samego Pana; ty natomiast pod-
czas gdy odmawiałeś okruchów jednemu ubogiemu, utraciłeś kroplę wytchnienia”94.

Bogaci mogą czynić miłosierdzie tylko na ziemi, w piekle nie ma miejsca na czy-
ny miłosierdzia i na nadzieję wybaczenia95, dlatego Chryzolog zachęca ich do wzięcia 
przykładu z Abrahama. Poucza ich, że powinni umieć rozpoznać czas, kiedy można czy-
nić miłosierdzie w doczesności, modlić się do Boga we właściwym czasie – jeszcze za 
ziemskiego życia, gdyż po śmierci już za późno na naprawienie czegokolwiek96.

Bogaty we właściwym sensie jest Chrystus, bogaty w swe bóstwo i ludzką doskona-
łość, choć jako człowiek Mesjasz ubogi w zasoby materialne. Dlatego stanowi wzór życia 
dla wszystkich ludzi97. Jeśli bogacz ziemski chce być naprawdę bogaty, winien wsłuchać 
się w przesłanie Boga i być bardzo miłosierny wobec potrzebujących98. Prawdziwe jest 
to bogactwo ziemskie, które gromadzi się w duchu pobożności, dlatego bogacze winni iść 
za przykładem dobrych, miłosiernych bogaczy ST – Abrahama, Dawida czy Hioba, a wy-
strzegać się srogości i braku miłosierdzia bezimiennego bogacza ganionego w Ewange-
lii99. W NT przykładem rozsądnego bogacza jest Zacheusz, który oddając swe dobra na 
jałmużnę pomógł biednym, stał się uczniem Chrystusa, bogatym u Boga przez swe miło-
sierdzie100. Bogactwo rozdane biednym skutkuje jako czyn miłosierdzia życiem wiecz-
nym; dane na jałmużnę jest przenoszone do nieba przez biednych101. 

6.2.2. Bogactwo według Salwiana z Marsylii
Bogactwem ziemskim jest obfi tość rozmaicie pozyskiwanych dóbr materialnych102. Bo-

gactwa same w sobie nie są złe, ulęgają natomiast degradacji z moralnego punktu widze-
nia, kiedy ich pozyskiwanie czy użytkowanie jest niewłaściwe: „Bogactwa same w sobie 
nie są szkodliwe, ale takimi są umysły, które źle ich używają. Dobra materialne nie są po-

94 Piotr Chryzolog, Sermo 66, 2: „Vidit Abraham de longe. Longe illi erat Abraham, cui non fuerat pro-
ximus pauper. Vidit Abraham diuitiarum consortem et inhumanitatis exsortem. Et Abraham diues, sed plus 
humanitate quem censu; tu diues inhumanitate tua maior tuis diuitiis extitisti. Abraham sibi peregrinus ciuis 
hospitum fuit, tu palatia possidens tectum pauperi non dedisti. Abraham dum seruos suscipit, dominum sic 
recepit, et cunctis hominibus ponens panes ipsum dominum suam suscepit ad mensam; tu dum singulari pau-
peri negas micas, stillam refrigerii perdidisti”: OSPC 2, 32; por. Łk 16, 23-24.

95 Piotr Chryzolog, Sermo 66, 3: „In tormentis quae spes ueniae? Et in hora sententiae tempus indul-
gentiae quis requirit?”: OSPC 2, 32. 34.

96 Piotr Chryzolog, Sermo 66, 5-6: OSPC 2, 36; por. Łk 16, 26-28.
97 Piotr Chryzolog, Sermo 125, 3: „Mówił to często do Żydów, aby zrozumieli, że jest w nim bogate 

bóstwo, chociaż w ludzkim ubóstwie. Był bogaty, był bogaty w swoim majestacie Ten, który w oczach Ży-
dów był ubogi”: OSPC 3, 10.

98 Piotr Chryzolog, Sermo 104, 7: „Czuwaj zatem bogaczu w dziełach dobrych, a zasypiaj w złych, niech 
twa ręka nie będzie pusta dla ubogiego, lecz zawsze pełna dla ciebie samego, ponieważ jaka jest szczod-
rość, z jaką bogaty udziela, taką będzie nagrodzony. Bądź zatem bogaty w miłosierdzie, jeśli chcesz być za-
wsze bogaty”: OSPC 2, 302.

99 Piotr Chryzolog, Sermo 28, 2: OSPC 1, 216; Piotr Chryzolog, Sermo 66, 2: OSPC 2, 32; Piotr Chry-
zolog, Sermo 121, 3-4: OSPC 2, 398. 400; Piotr Chryzolog, Sermo 122, 3-4: OSPC 2, 406. 408; Piotr Chry-
zolog, Sermo 123, 2-12: OSPC 2, 412-420; Piotr Chryzolog, Sermo 124, 2-7: OSPC 2, 422-426.

100 Piotr Chryzolog, Sermo 54, 7-9: OSPC 1, 368-370; por. Łk 19, 8-9.
101 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 6: OSPC 1, 88. 90; Piotr Chryzolog, Sermo 25, 2-3: OSPC 1, 196. 198; 

Piotr Chryzolog, Sermo 54, 7: OSPC 1, 368. 370.
102 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 12: „diuitiis tamen communibus abundabant”: SCh 

220, 112.
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wodem kary, są nim natomiast bogaci, którzy z bogactw uczynili powód męki; nie chcieli 
używać roztropnie ze swych dóbr, ale przekształcili je w przyszłe cierpienia”103.

Jeśli dodatkowo bogacz nie bierze pod uwagę przemijalności i marności rzeczy doczes-
nych, a jednocześnie odrzuca wielkość rzeczy niebieskich, to jego grzech podlega sank-
cjom ściśle religijnym i powoduje konsekwencje eschatologiczne104. Salwian, w przeci-
wieństwie do Chryzologa, nie analizuje szczegółowo zagadnień związanych z bogactwem 
w aspekcie moralnym czy religijnym, lecz wskazuje na jedną wadę, z którą najczęściej 
łączy się bogactwo, to jest na chciwość, a następnie całościowo ujmuje tę tematykę w ka-
tegoriach religijnych jako stały brak wiary sprowadzający na bogacza – z jego własnego 
wyboru – eschatologiczne odrzucenie na Sądzie Ostatecznym.

W doczesności bogacze są z reguły zdominowani przez jedną, lecz kardynalną wadę 
– chciwość, która z czasem skłania ich do idolatrycznego traktowania dóbr materialnych. 
Salwian wyraża powyższą opinię nie tylko na podstawie własnej refl eksji, ale powołuje 
się również na Kol 3, 5, gdzie św. Paweł przestrzega przed nienasyconą chciwością, która 
przeradza się w idolatrię105. Grzech bogaczy jest zawsze świadomy, ich intencją jest sta-
ła chęć wzbogacania się nawet w momencie śmierci, oraz pełna pychy nadzieja zbawie-
nia, nie tyle nawet przez zasługi łaski czy dobrych dzieł, lecz dzięki materialnemu boga-
ctwu106. Według Salwiana jest to ze strony bogaczy iluzoryczna próba sprowadzenia Pana 
Boga do roli przekupnego sędziego ziemskiego, jak gdyby Bóg kiedykolwiek żądał za od-
puszczenie grzechów jakiejkolwiek zapłaty107. Bogacze, stale trwając w ziemskiej mental-
ności korumpowania innych przy pomocy pieniędzy, kupowania i sprzedawania, próbują 

103 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 35: „Non enim ipsae diuitiae per se noxiae, sed mentes male 
utentium criminosae; nec ipsae opes homini poenae causa sunt, sed de opibus sibi poenas diuities faciunt, 
quia dum uti diuitiis bene nolunt, ipsas sibi diuitias in tormenta conuertunt”: SCh 176, 164; por. podobne 
sformułowania w innych miejscach dzieł tego autora, tj. Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 21: SCh 
220, 248; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 60: SCh 220, 356; Salwian z Marsylii, De Guberna-
tione Dei 6, 77: SCh 220, 410; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 62: SCh 220, 474. 476.

104 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 47: „Cogitantes scilicet et praesentium rerum breuitatem et fu-
turarum aeternitatem, quam paruum istud, quam grande illud; cogitantes quoque futurum iudicem et tremen-
di iudicii graues exitus, ardentem in medio populorum circumstantium uallem perennium lacrimarum, quam 
non solum introiri atque tolerari inaestimabile ac summum malum, sed etiam uideri ac timeri pars mali sum-
mi sit”: SCh 176, 220 (tłum. polskie: „Doszliśmy w ten sposób do uznania przemijalności rzeczy doczesnych 
i do wiecznego charakteru rzeczy przyszłych, małości tych pierwszych, a wielkości tych drugich. Zastano-
wiliśmy się nad tym, kto będzie sądził oraz nad ciężkim wyrokiem strasznego trybunału odbywającego się 
w dolinie wiecznego płaczu, która otworzy się gorejąca pośrodku mnóstwa ludzi, którzy ją będą zapełniać: 
dolina, która stanie się nie tylko miejscem niewysłowionych, jak największych cierpień dla tego, kto do niej 
wkroczy i powinien cierpieć, ale stanie się także powodem wielkiego smutku dla tych, którzy w myślach już 
się w niej widzą i boją się przeznaczenia podobnego jak osób ją zapełniających”).

105 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 60: „auaritia idolatriae famula”: SCh 176, 182; por. Kol 3, 5.
106 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 41: „Non bonis itaque spebus innititur qui ad hoc tantum pec-

cat in uita, ut peccatorum molem redimat in morte; et ideo se euasurum putat non quia bonus sed quia diu-
es sit”: SCh 176, 168 (tłum. polskie: „Nie pokłada w sposób właściwy nadziei ten, który popełnia przestęp-
stwa w swoim życiu, ufając, że może się uwolnić od ich ciężaru w momencie śmierci. Ma nadzieję, że się 
zbawi, ale nie przez to, że był dobry, lecz że był bogaty”).

107 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 42: „Quasi uero deus non uitam quaerat hominum sed pecuniam, 
atque a cunctis malorum redimendorum spe male agentibus accipere solos pro criminibus nummos uelit, et 
corruptorum iudicum more argentum exigat, ut peccata uendat”: SCh 176, 168 (tłum. polskie: „Gdyby Bóg 
prosił ludzi nie o ich życie, lecz pieniądze; gdyby był skłonny przyjąć pieniądze, aby odpuścić grzechy tego, 
kto czyni źle, pozostając w iluzji ostatecznej zapłaty; oraz gdyby Bóg, jak to mają w zwyczaju przekupni sę-
dziowie, wymagał pieniędzy, aby człowiek mógł wykupić się od grzechów”).
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przenieść mechanizmy rządzące handlem na relacje z Bogiem i chcą wobec Niego postę-
pować jak z innymi ludźmi, nabyć coś za pieniądze. Ich problem oceniany w aspekcie re-
ligijnym polega na tym, że nie słuchają Bożych wskazań i w ogóle nie chcą się odwrócić 
od swoich grzechów, a nawet kiedy dają jałmużnę, to nie z chęci pomocy drugiemu, lecz 
żyją w złudnym przeświadczeniu, że przez datki kupują swoje zbawienie108.

Niesprawiedliwe gromadzenie dóbr wyłącznie przez wąską grupę bogatych może być 
czasami usankcjonowane i podtrzymywane przez wadliwy system fi nansowy państwa i ta-
kie jego przejawy jak: nakładanie nowych podatków bez uzasadnionych powodów109; 
nadmierne egzekwowanie podatków110; tyrania fi nansowa urzędników podatkowych111; 
korupcja urzędników w związku z płaceniem należnych podatków przez bogatych112; two-
rzenie nagannego, lecz tolerowanego przez państwo systemu fi nansowego uzależniania 
biednych od bogatych113. Salwian postrzegał jednak, że wadliwy system był tworzony 
wyłącznie przez bogatych114, bogactwo gromadzone w duchu chciwości prowadziło ich 
do ziemskiego dobrobytu, ten z kolei oddalał bogaczy od praktykowania czynnego miło-
sierdzia; dlatego dobrobyt materialny stawał się dla nich przyczyną niemoralności115. 

Salwian oskarżał bogaczy przede wszystkim o to, że kierują się w zdobywaniu boga-
ctwa chciwością i brakiem wiary. Te cechy odbierają im pewność życia wiecznego, gdyż 
przez butę, w jaką wbija ich grzech chciwości, odrzucają oni napomnienia Chrystusa o nie-
uchronności poniesienia w wieczności kary za popełnione zło116. Bogaci, odrzucając zwią-
zek z Bogiem i walcząc z religią, w konsekwencji stwarzają sami w sobie przeszkodę na dro-
dze do zbawienia, a gromadząc wyłącznie dobra ziemskie, żyją w złudnym przeświadczeniu 
o swej ziemskiej potędze. Jednak samo posiadanie jest dla nich wyłącznie iluzją wiecznej 
stabilności, nie zaś prawdziwym dobrem. Dlatego Salwian skłania się do rygorystycznej 
interpretacji Mt 13, 22 i nazywa dobra czasu obecnego ułudą (fallaces… diuitias). 

„Niechaj nikt na świecie nie myśli, że bogactwa przyczyniają się do zasług wiary, a nie 
szkodzą jej. Bogactwa są bowiem przeszkodą, a nie pomocą, obciążeniem a nie wsparciem: 
religia nie wzmacnia się przez nie, lecz jest niszczona przez posiadanie, przez użycie pie-
niądza. Pan mówi: Troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bez-

108 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 43: „Szczodrość donacji jest wielką radością, lecz nie dla tego, kto 
żyje w przewinie, a ma nadzieję wybawienia się przez rozdanie dóbr własnych pod koniec życia; nie dla tego, 
kto popełnia przestępstwa, a łudzi się, że może sobie zapewnić nietykalność. Szczodrobliwość jest zasługą osób, 
które po tym jak popadły w grzech ze względu na nieopanowanie wieku młodzieńczego, przez ciemność błędu, 
przez wadę, owoc ignorancji, przez wykolejenie, a na koniec przez ludzką upadłość, rozpoczynają jednak po-
wrót do zmysłów (sicut ad sensuum suum), tak jak chorzy, którzy uciekli od śmierci po ciężkiej chorobie, albo 
jak ci, którzy odzyskali równowagę umysłu po uprzednim nasileniu szaleństwa”: SCh 176, 168. 170.

109 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 30: SCh 220. 334.
110 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 17: SCh 220, 322. 324.
111 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 18-20: SCh 220, 324-326.
112 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 28-29: SCh 220, 332. 334.
113 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 38-44: SCh 220, 340-344.
114 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 31-37: SCh 220, 336-340.
115 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 24: SCh 220, 250.
116 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 53: „Łatwo jest pojąć, jakie cierpienia będą musieli znosić lu-

dzie, którzy do innych grzechów dokładają jeszcze chciwość, która sama nawet, zakładając, że nie będą na 
nas ciążyły inne grzechy, wystarcza, aby skazać nas na śmierć. Skoro nie żywimy wątpliwości dotyczących 
przyszłych kar, to starajmy się ich uniknąć. Bo jeśli tego nie uczynimy, to świadczy o tym, że nie wierzymy 
w nie. W takim przypadku nie jesteśmy chrześcijanami, ponieważ nie są godne tej nazwy osoby, które nie 
zakładają konieczności wiary w Chrystusa”: SCh 176, 222. 224.

2216. Stosunek do dóbr materialnych

owocne. Właściwie i trafnie określił bogactwo jako ułudę. Rzeczywiście, my nazywamy je 
dobrami i za takie je uznajemy. Natomiast określenie, jakie dajemy dobrom czasu obecnego 
wprowadza nas w ułudę, ponieważ są one przyczyną zła bez końca w przyszłości”117.

Bogaci nie ufają Bogu, gdyż bardziej niż w wiecznego Boga wierzą w ulotną trwałość 
bogactwa ziemskiego. Dlatego żyją w nienawiści do samych siebie, bo ufając tylko bo-
gactwom, skazują się na wieczne wygnanie z nieba118. Nienawiść wobec siebie skłania 
bogatych, aby nie zważali na tymczasowość własnego bogactwa, na własną śmiertelność 
oraz na autorytet Słowa (Mt 10, 28)119. Zapominają oni, że są tylko stworzeniami, dzia-
łają wbrew rozsądkowi, naturze i napomnieniom Zbawiciela, przedkładają doczesność 
nad wieczność120. W duchu niewiary oraz stałego sprzeciwu wobec Boga, niesprawied-
liwie odmawiają prawa do pełnego dziedziczenia majątku rodzinnego swym dzieciom, 
które są duchownymi, a przyznają im tylko czasowe użytkowanie nieruchomości121. Ta-
kie postępowanie bogatych, lecz niewierzących rodziców stanowi jawne nadużycie prawa 
rzymskiego oraz ograniczenie wolności jednych dzieci wobec drugich122. Odmawianie 
prawa do pełnego dziedziczenia przez dzieci będące duchownymi jest ze strony boga-
tych rodziców oczywistym wyrazem niechęci wobec Boga, a przyznawanie im jedynie 
prawa do użytkowania własności, jest odmawianiem im dziedziczenia majątku w ogó-
le123. Postawy tego rodzaju Salwian określa jako brak religijności, a praktycznie pogań-
stwo i przejaw nienawiści wobec Boga124. Bogaci, gdyby zechcieli kierować się duchem 
wiary, powinni pamiętać, że posiadają dobra tymczasowo i jedynie administrują nimi na 

117 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 65: „Non est itaque quod conpetere quisquam aut non obesse 
diuitias religioni putet: inpedimenta haec sunt non adiumenta, onera non subsidia. Possessione enim et usu 
opum non suffulcitur religio sed euertitur, secundum illud quod dominus ipse dicit: Sollicitudo saeculi istius 
et fallacia diuitiarum suffocant dei uerbum et sine fructu effi citur. Proprie utique ac satis pulchre fallaces 
dixit esse diuitias: bona enim et putantur et appellantur, ac per hoc fallunt homines nomine praesentium bo-
norum, cum sint causae malorum aeternorum”: SCh 176, 232; por. Mt 13, 22.

118 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 71: „Postawa jaką przyjmują wobec siebie samych jest faktycz-
nie prześladowaniem siebie. Nie mogą pojąć podstawowych zasad zachowania: że człowiek, który opusz-
cza samego siebie, kiedy zawierza własnym bogactwom, tym samym skazuje się na wygnanie. Nie jest to 
sentencja zwyczajna ani powszechna, nawet jeśli okrutna i przeciwko naturze. Dusza sama z siebie skazuje 
się na wygnanie (in exilium anima ipsa mittitur), duch zdefraudował swój własny majątek. Nieprzyjaciele 
zewnętrzni, nieprzyjaciele ciała są tutaj bardziej umiarkowani. Są bowiem raczej nieprzyjaciółmi ciała, wy 
zaś jesteście nieprzyjaciółmi własnych dusz”: SCh 176, 236.

119 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 73: „Nienawiść nieprzyjaciół jest czymś małym w porównaniu 
z waszymi przestępstwami. Cierpienia, jakie ponosimy na tej ziemi są umiarkowane, natomiast nie do znie-
sienia i nieszczęsne będą męki, jakie trzeba będzie znosić w wieczności. Zbawiciel mówi: Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, ale nie mają władzy, aby zabić duszę”: SCh 176, 236. 237.

120 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 73: „Wasi nieprzyjaciele są zatem łagodniejsi wobec was, niż wy 
sami, bo śmierć kładzie kres wszelkiej wrogości, a wy przeciwnie – ostatecznie uwolnieni od tego świata – 
czynicie wszystko, aby nie uciec od nienawiści, jaką żywicie wobec samych siebie”: SCh 176, 238.

121 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 29: „Wyłączają z prawa do dziedziczenia tych synów, którzy poświę-
cili się Chrystusowi. Przyznają im tylko prawo do nieruchomości, aby nie żyli w ubóstwie, odmawiają jednak 
prawa do dziedziczenia majątku, aby duchowni nie mogli tym samym ofi arować czegoś Bogu”: SCh 176, 260.

122 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 34: SCh 176, 264.
123 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 30: SCh 176, 260. 262.
124 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 31: „Quid agis, miserrima infi delitas et paganicae, ut ita dixe-

rim, inreligiositatis error? Itane tantum odisti deum ut possis etiam fi lios tuos ob hoc tantum quia ad deum 
pertinent, non amare?”: SCh 176, 262 (tłum. polskie: „Co czynisz nieszczęśna niewierności, błądząca tak, 
że można powiedzieć, niereligijności wręcz pogańska? W takim stopniu nienawidzisz Boga, że nie kochasz 
swoich dzieci tylko dlatego, że przynależą do Niego?”).
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ziemi w imieniu Boga. Nie powinni wpadać w pychę z powodu tego nadzoru własności, 
a w stosunku do wszystkich bliźnich obowiązuje ich szczodrobliwość i wywiązywanie 
się, choćby z przymusu, z wypłacania należności125.

Salwian przypomina dalej, że celem gromadzenia bogactw powinno być zaskarbienie 
sobie przez hojność przychylności Bożej, inaczej Bóg potraktuje ludzkie gromadzenie bo-
gactwa jako pustą chciwość i stanie się ona przyczyną nieodwracalnej tragedii, przez którą 
bogaty utraci życie wieczne126. Posiadaniu ziemskiego bogactwa, mogącemu przerodzić 
się w idolatryczną chciwość, powinny zatem towarzyszyć napomnienia Hi 5, 1-4 ostrze-
gające bogatych przed niewłaściwym wykorzystaniem dóbr i stanowiące stałą zachętę do 
nawrócenia127. Salwian wzywa zatem bogatych, aby pamiętali, że kiedyś umrą, a prze-
cież powołanie człowieka to wieczność, a nie przemijalna doczesność128. Jeśli ziemskie 
bogactwo jest tylko czasowe, a mądrość wypływająca od Boga – wieczna129, to bogaty 
winien zrezygnować z tymczasowego życia w luksusie, wiodącego go ku zapomnieniu 
o wieczności, gdzie bogactwo skutkuje obłędem i potępieniem130. Musi on opamiętać 

125 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 28: „Pan powiedział, że własność jest nasza do czasu, aż na-
sza dusza nie stanie się przepełniona pychą, dlatego dodaje: Spłać swój dług. Jeśli człowiek powodowany 
pobożnością nie ma nawyku okazywania szczodrobliwości, niech będzie chociaż zobowiązany do płacenia 
z konieczności. Jeśli wiara nie jest wystarczająca, aby go skłonić do spełnienia świętych uczynków, niech 
popycha go w tym kierunku zobowiązanie, aby spłacić dług”: SCh 176, 158. 160; tekst biblijny w powyż-
szej formie istnieje jedynie w wersji Wulgaty: Ecclesiastes 4, 8: „Declina pauperi aurem tuam et redde de-
bitum tuum et responde pacifi ca in mansuetudine”.

126 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 31: „Ludzie powinni zabiegać o bogactwa, zapewniać je sobie, 
przechowywać, pomnażać je, lecz jedynie w celu wskazanym przez nas, w perspektywie kresu. W przypad-
ku przeciwnym złe użycie bogactw, daru Boga, stanie się nienaprawialną tragedią. Pismo Święte mówi: Nie 
ma nic bardziej bezbożnego niż chciwiec. Bogactwa przechowywane przez właściciela na jego zgubę są naj-
gorszą, najfatalniejszą zarazą”: SCh 176, 160; Salwian posługiwał się tutaj Biblią w wersji Wulgaty, stąd 
istotne różnice w tekście Pisma Świętego w wersji Hieronimowej i w wersji tłumaczeń współczesnych z ję-
zyków oryginalnych, choćby popularnej w Polsce BT: 1. Wulgata, Ecclesiastes 10, 9: avaro autem nihil est 
scelestius quid superbit terra et cinis (BT, Syr 10, 9: „Dlaczego pyszni się ziemia i popiół, skoro za życia 
jeszcze wyrzuca swe wnętrzności?”; Wulgata, Ecclesiastes 5, 12: „Est et alia infi rmitas pessima quam vidi 
sub sole: divitić conservatć in malum domini sui” (BT, Syr 5, 12: „Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliź-
niemu, a jeśli nie, rękę twą połóż na ustach!”). 

127 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 33-34: „33. […] A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narze-
kań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto 
wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby 
ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. […]. Groźby przywołane po to, aby wskazać, że wystar-
czającym powodem do wiecznego potępienia jest już sama chciwość, nawet jeśli nie będzie innych występ-
ków na naszym koncie”: SCh 176, 162. 164; por. Hi 5, 1-4. 

128 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 67: „To, o co was proszę bogaci, w tym momencie, nie jest ani 
nieludzkie, ani nie powinno być uznane za odrażające. Jeśli nie można od was wymagać, abyście chcieli być 
ubogimi na tej ziemi, to troszczcie się chociaż, abyście nie byli przywiązani do bogactw na wieczność. Je-
śli przeraża was nędza czasu obecnego, to dlaczego nie boicie się tej przyszłej, tej wiecznej? Jeśli odrzuca-
cie cierpienia czasowe, to usiłujcie uniknąć cierpień bez końca, wiecznych. Kiedy jesteście jeszcze w tym 
życiu, drżycie i przeraża was myśl o nędzy, a jednak strata światowa, której się obawiacie, o ileż jest mniej-
sza niż ta, która was dotknie w wieczności”: SCh 176, 232. 234.

129 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 68: „Jeśli uznajecie ubóstwo ziemskie za nieznośnie, to jak oce-
nicie to, które nie ma końca? […]. Wy, którzy nie uznajecie życia bez posiadania bogactwa do używania, któ-
rzy czynicie wszystko tak, aby zawsze opływać we wszystko. Pan mówi: Zatem jeśli wam miłe trony i berła, 
o władcy ludów, czcijcie Mądrość, byście królowali na wieki”: SCh 176, 234; por. Mdr 6, 21.

130 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 69: „Przeciwnie, nie możemy pojąć zdeprawowania i szaleństwa 
tak wielkiego, jak w przypadku tych, którzy powodowani szczególnymi uczuciami przeżywają całe życie 
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się i zacząć pomagać bliźnim131. Salwian opiera swoją naukę o tymczasowości dóbr na 
słowach Chrystusa zawartych w tekście Mt 25, 26-30: „Zbawiciel oznajmia w Ewangelii 
że dobra i pieniądz zostały dane ludziom przez Boga jako pożyczka, zaś kapitał zostanie 
Mu zwrócony z naddatkiem wypracowanym przez nich samych. Mówi On do dłużnika 
będącego chciwcem: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posia-
łem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze ban-
kierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie 
mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. I jeszcze: A sługę nieużyteczne-
go wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”132.

Biedny (potrzebujący) jest zatem bankierem Boga, bogaty dając jałmużnę deponu-
je ją w portfelu, który się nie zużywa133. Bogaty powinien zatem gromadzić prawdziwe 
bogactwo przed Bogiem, według norm sprawiedliwości i wystrzegania się pożądliwo-
ści134, pamiętając, że prawem świętości objawionym przez Pismo Święte jest miłosier-
dzie, przy jednoczesnym wyrzeczeniu się dóbr materialnych135. Dlatego Salwian wzywa 
chrześcijan do nawrócenia się na Bożą logikę, przypomina im wspomniane wskazówki 
Pisma Świętego dotyczące bogactwa i napomina w tym duchu niesprawiedliwie boga-
cących się duchownych136, oraz, co zdumiewające – mniszki, gromadzące majątek137, 
wzywa wszystkich poświęconych Bogu do ewangelicznego używania bogactw za życia 
i do rozpamiętywania, że zbliża się jego koniec138. Salwian wzywa wszystkich katoli-
ków do posiadania dóbr ziemskich, zawsze w duchu chrześcijańskiej ascezy139, umiejęt-

w luksusie, który sam wystarczy do potępienia (in amplis opibus, quod solum suffi cit ad reatum), i nie opa-
miętują się nawet w momencie śmierci, nie myślą wspaniałomyślnie i użytecznie o własnej duszy, i nie od-
dają owocnie w momencie przejścia dóbr materialnych dla własnego zbawienia”: SCh 176, 234.

131 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 70: SCh 176, 236.
132 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 3: „Loquens saluator in euangelio propterea commodari homi-

nibus opes a domino ac pecuniam dicit ut cum usuris multiplicibus commodata reddantur, dicens auarissi-
mo debitori: Serue male ac piger, sciebas quod ego meto ubi non semino, et congrego ubi non sparsi. Opor-
tuit ergo te pecuniam meam dare nummulariis, et ego ueniens cum usuris recepissem quod meum est. Tollite 
itaque ab eo talentum et date ei qui habet decem talenta. Ac paulo post: Et seruum nequam proicile in tene-
bras exteriores, ibi erit fl etus et stridor dentium”: SCh 176, 242.

133 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 4: „Cum enim nummularii saluatoris pauperes et egeni recte in-
tellegantur, quia pecunia, quae talibus dispensatur, augetur, cum usuris absque dubio deo redditur quidquid 
egentibus erogatur. Vnde et alibi apertius ipse dominus distribuere diuites opes mundi et facere sibi saccu-
los qui non ueterescant, iubet; sed et in uase electionis suae idcirco locupletibus diuitias a domino dari in-
dicat ut bono opere ditescant”: SCh 176, 242 por. Łk 12, 33; 1 Tm 6, 17-18 (tłum. polskie: „Słuszne jest za-
tem sądzić, że bankierami Zbawiciela są biedni, potrzebujący, bo pieniądz im ofi arowany jest przeznaczony 
do pomnażania; z czego zatem w takim razie w sposób racjonalny wynika, że dobra ofi arowane potrzebu-
jącym są oddawane Panu z nadwyżką. Dlatego w innym miejscu w Piśmie Bóg wyraźnie nakłada na boga-
tych obowiązek rozdzielenia dóbr ziemskich, aby sporządzili sobie trzosy, które nie niszczeją”. Także przez 
usta Pawła, wybranego instrumentu, Zbawiciel oznajmia, że bogactwa zostały darowane przez Boga, aby 
ich właściciele wzbogacali się dobrymi czynami).

134 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 16-17: SCh 176, 196. 198.
135 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 18-22: SCh 176, 198-202.
136 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 24-33: SCh 176, 326-332.
137 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 34-38: SCh 176, 332-334.
138 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 66: SCh 176, 232.
139 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 59-66: SCh 176, 226-232.
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ności wyrzeczenia się bogactw materialnych dla Boga140 i miłosierdzia wobec potrzebu-
jących i ubogich, z którymi utożsamia się zawsze sam Chrystus141.

6.3. Jałmużna
W ujęciu Piotra Chryzologa nauka o chrześcijańskim znaczeniu jałmużny stanowi 

część szerszego nauczania o chrześcijańskim miłosierdziu. Udzielanie z pobudek religij-
nych pomocy materialnej człowiekowi potrzebującemu jest odpowiedzią na Boże wezwa-
nie do bycia miłosiernym. Każdy wierzący w ramach swoich możliwości jest wezwany 
do świadczenia jałmużny potrzebującym. Praktykowanie jałmużny skutkuje z religijne-
go punktu widzenia odpuszczeniem grzechów ofi arodawcy. Świadczenie czynnego miło-
sierdzia jest bowiem świadectwem nawrócenia grzesznika i jego współpracy z Bogiem. 
Chryzolog, wychodząc z rozważania Łk 12, 33 wręcz zachęca do idei tzw. świętego han-
dlu: jałmużna ofi arowana Bogu na ręce biednych w doczesności będzie odkładana i wy-
nagradzana przez Boga. Ofi arodawcy mają zawsze pamiętać, że dawanie jałmużny win-
no być ukryte, szczere i ma podobać się przede wszystkim Bogu. 

Dla Salwiana z Marsylii motywacją do świadczenia jałmużny jest wzgląd na Sąd Osta-
teczny, kiedy to dobroczyńcy będą wynagrodzeni życiem wiecznym, a chciwcy ukarani 
potępieniem. Sama praktyka jałmużny wymaga zdaniem Salwiana odpowiedniej posta-
wy pokory wobec Boga, następnie ofi arowania pomocy materialnej na rzecz potrzebu-
jących w duchu miłosierdzia. Jałmużna ma być ofi arowana wyłącznie z realnych dóbr 
własnych, nigdy z dóbr cudzych. Jako że nagrodą za dawanie jałmużny jest życie wiecz-
ne, wszyscy ludzie wiary powinni udzielać jałmużny potrzebującym.

6.3.1. Piotr Chryzolog
Biskup Rawenny przedstawia znaczenie chrześcijańskiego pojmowania jałmużny, 

jako konkretny przejaw ludzkiego miłosierdzia. Jałmużna świadczona potrzebującemu 
człowiekowi stanowi znak nawrócenia ofi arodawcy, a przed Bogiem czyn jałmużnika 
ma wartość odpuszczania grzechów. Dlatego Chryzolog jest zwolennikiem dawania jał-
mużny biednym, aby w duchu wiary i podporządkowania się Bogu oczekiwać nagrody 
u Boga w niebie (idea „świętego handlu”). Omawiając praktykowanie jałmużny, Chry-
zolog podkreśla skromność ofi arodawcy, walkę z postawą hipokryzji. Wierzący jałmuż-
nik ma widzieć w potrzebującym Boga, dlatego ofi arodawca powinien być życzliwy, sta-
ły i szczodry w swej ziemskiej ofi arności.

140 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 15: SCh 176, 320 (tłum. polskie: „Jeśli podarujesz swoje dobra 
innym, których chcesz uszanować, to ewidentnie nie uszanujesz Boga, któremu nic nie ofi arujesz. Jeśli ofi a-
rujesz swój majątek innym, których uznajesz za wybranych, bez wątpienia nie kochasz Boga, ponieważ za-
pominasz o Nim. Zatem w momencie śmierci, kiedy sporządzasz testament, są obok ciebie Bóg i człowiek. 
Nie może być niepewności, wahania w twoim wyborze: którego z nich wskażesz jako spadkobiercę, ten bę-
dzie owym wybranym. Jeśli uszanujesz jednego, ewidentnie zlekceważysz drugiego”).

141 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 22: „Et ideo, quantum ad pietatem illius pertinet, plus quam ce-
teri eget; omnis enim egestuosus pro se tantum et in se eget, solus tantummodo Christus est, qui in omnium 
pauperum uniuersitate mendicet”: SCh 176, 324 (tłum. polskie: „Zatem jeśli zwracamy się o miłosierdzie, 
to Pan jest bardziej potrzebujący niż jakikolwiek człowiek, jeśli ubogi cierpi za siebie i w sobie samym, to 
Chrystus cierpi za wszystkich: jest żebrakiem w całym tego słowa znaczeniu, pomiędzy tłumem potrzebu-
jących tego świata”).

2256. Stosunek do dóbr materialnych

6.3.1.1. Chrześcijańskie znaczenie jałmużny. Jałmużna udzielana z pobudek religij-
nych wynika według Chryzologa z wrażliwości na niedostatek drugiego człowieka, wy-
rażającej się w udzielaniu potrzebującemu pomocy materialnej. Jako taka jałmużna jest 
przejawem ludzkiego miłosierdzia142. Bóg pragnie od człowieka okazywania miłosier-
dzia, które ma stanowić dla niego najważniejszą motywację, inaczej świadczenie jałmuż-
ny staje się bezużyteczne, podobnie jak niepotrzebny byłby jakikolwiek akt religijny np. 
post czy asceza, dokonywany jedynie sam dla siebie143. 

Czynne miłosierdzie nie jest zatem wyrazem jakiegoś bezcelowego hołdu wobec Boga, 
ale jest użyteczne dla drugiego człowieka i stanowi kontynuację Bożego działania wo-
bec niego, tyle że za pomocą rąk miłosiernego człowieka144. Jałmużna jako konkretny 
wyraz ludzkiego miłosierdzia jest obowiązkiem wszystkich ludzi, a nie wyłącznie boga-
tych. Każdy człowiek według swoich możliwości może bowiem ofi arować coś drugie-
mu i być mu pomocny, nawet jeśli ten dar nie pochodzi z tego, na czym mu zbywa, ale 
jest dawany pomimo niedostatku środków materialnych145.

142 Jałmużna pojęta jako przejaw miłosierdzia wobec bliźnich stanowiła w V wieku przykład klasycz-
nego już sposobu myślenia Ojców Kościoła. Więcej na ten temat zobacz studia: C. Pietri, Evergétisme et ri-
chesses ecclésiastiques dans l’Italie à la fi n du Ve siècle, „Ktema” 39 (1978), 317-337; G. Gutierres, La force 
historique des pauvres, Paris 1986; R. Pankiewicz, Stosunek św. Ambrożego w „De Nabuthe” do własności 
i jałmużny, „Vox Patrum” 6 (1986) 11, 555-566; A. Durand, La cause des pauvres. Société. Ethique et foi, 
Paris 1991; F. Drączkowski, Czy sprawiedliwość wystarczy? Preferencja opcji na rzecz ubogich w naucza-
niu i działalności Ojców Kościoła, [w:] T. Makowski (red.), Patrystyczne dziedzictwo społecznej nauki Koś-
cioła. VIII Bydgoskie Dni Społeczne. (14-18 III 1994), Gniezno 1996, 73-94; J. Bryja, Powszechne przezna-
czenie dóbr w nauce Ojców i pisarzy kościelnych IV i V wieku, Rozprawy Naukowe PWT Wrocław (2001) 
nr 40, Częstochowa 2002, 97-148.

143 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 6: „Et quia agricolae fecimus mentionem, sciat ille susti-nere se laborem 
cassum, se nil habiturum, qui premens ieiunii aratrum, et abscidens gulae gramina, atque eradicans luxuriae 
sentes, misericordiae semina nulla iactauerit. Hoc dominus aperire uoluit, qui de ieiunio docens mox ista su-
biecit: Nolite thesaurizore uobis thesauros in terra, ubi erugo et tinea demolitur, et ubi fures effodiunt et fu-
rantur; sed thesaurizate uobis o thesauros in caelo, ubi neque erugo neque tinea demolitur, ubi fures non ef-
fodiunt nec furantur”: OSPC 1, 88 (tłum. polskie: Ponieważ przywołaliśmy obraz rolnika, wiedz, że ponosi 
on bezużyteczny trud i nie otrzyma żadnego owocu, pomimo że zapuścił pług jałmużny i wyrwał zielsko ła-
komstwa i wyplenił ciernie lubieżności, nie zasiał jednak żadnego ziarna miłosierdzia. Chciał to objawić Pan, 
kiedy nauczając o poście, od razu dodał następujące słowa: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie 
mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, 
ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną), por. Mt 6, 19-20.

144 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 5: „Misericordiam uolo. Homo, petit deus, sed tibi, non sibi. Misericor-
diam uolo. Humanam misericordiam petit, ut largiatur diuinam”: OSPC 1, 96 (tłum. polskie: Miłosierdzia 
pragnę. Człowieku, Bóg prosi, ale dla ciebie, a nie dla siebie. Miłosierdzia pragnę. Prosi o miłosierdzie ludz-
kie, aby powiększyć miłosierdzie Boże), por. Oz 6, 6; Ps 36 (35), 6.

145 Piotr Chryzolog, Sermo 26, 7: „Co powiedzieć o bogatym? Ten, który dużo posiada, wiele powinien. 
Jednak oddaje ze swych dóbr w tym samym czasie, kiedy przyznaje coś innym, jeśli nie chciał dać poje-
dynczym osobom tyle samo, ile zostało mu powierzone. A ty, ubogi, uznaj, że nie jest rzeczą małej wagi za-
rządzanie ubóstwem tobie przyznanym, kiedy jesteś potrzebujący jako spragniony i skromny, a znosisz to 
z cierpliwością, kiedy nie jesteś niewdzięczny; gdy okazujesz wdzięczność wobec ofi arodawcy i nie kierujesz 
słów niesprawiedliwej zniewagi wobec tego, kto nic ci nie ofi aruje; kiedy szukasz tyle, ile ofi aruje współczu-
cie, a nie nachalna i roszczeniowa pazerność. Oczywiście także i ty, biedaku, który chętnie prosisz, równie 
chętnie ofi aruj. Możesz powiedzieć: Nic nie mam. Ale dopóki masz możliwość dawania, nigdy nie brakuje 
ci możliwości ofi arowania. Rozdzielaj temu, kto zmierza do twej siedziby, użyczaj swego stołu, swego kan-
delabru, swojego świecznika. Ofi aruj z radością chociaż to, co otrzymałeś. Bóg, który widzi, że jest przyjęty 
jako gość, ofi aruje tobie środki do ofi arowania przez pośrednictwo gości”: OSPC 1, 204.
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6.3.1.2. Religijna wartość jałmużny. Praktykowanie jałmużny jako przejaw miło-
sierdzia wobec bliźnich skutkuje odpuszczeniem grzechów miłosiernemu grzesznikowi 
przez Boga. Ta prawda wiary uwidacznia się według Chryzologa w historii zbawienia, 
bowiem nawracający się do Boga grzesznik, nawet mający na sumieniu wielkie grzechy, 
jeśli okazywał miłosierdzie, zostawał przez Boga rozgrzeszony i uświęcał się, jak Da-
wid, Piotr czy Paweł. Natomiast każdy inny grzesznik, to znaczy taki, który nie uznaje 
swej winy i nie czyni miłosierdzia, zamyka sobie samemu drogę do miłosierdzia146. Bóg 
uwalnia w wieczności hojnego jałmużnika od zła, zaś biedni, którym świadczył dobro-
czynność, stanowią jego obronę147.

Rola jałmużny jest również nieoceniona w procesie uzdrawiania grzesznika ze stanu 
moralnego rozkładu, będącego wynikiem czerpania korzyści z lichwy. Chryzolog oświad-
cza, że poprzez dawanie jałmużny ten, który był poprzednio lichwiarzem – leczy rany spo-
wodowane grzechem lichwy, a jednocześnie poprzez okazywanie bliźnim czynnego mi-
łosierdzia doprowadza do uzdrowienia swojego wnętrza. Dzieła uzdrawiania dokonuje 
przede wszystkim sam Bóg w osobie Chrystusa, ale nawracający się grzesznik – niegdyś 
lichwiarz – powinien z nim współpracować: „Nie potrzebują, powiada, lekarza zdrowi, 
lecz ci, którzy się źle mają. Oto, dlaczego Chrystus poszedł do Mateusza: aby uzdrowić 
rany chciwości, aby uleczyć zgniliznę lichwy. Idąc, powiadał, starajcie się zrozumieć, co 
znaczy: miłosierdzia pragnę, a nie ofi ary. Pragnie miłosierdzia, ponieważ Mateusz rozdaje 
jako jałmużnę to, co zarobił kosztem nędzy; a płacił karę, używając środków, za pomocą 
których popełnił występek. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Tak 
mówiąc, nie odpycha od siebie sprawiedliwych, ale wyklucza niesprawiedliwych, którzy 
podawali się za sprawiedliwych. Chrystus zatem, poprzez pójście do grzeszników, prag-
nie zlikwidować ich grzechy, bo nie chce przebywać u grzeszników. Tym, co przywraca 
życie umarłemu, jest uznanie, że chciwiec stał się szczodrobliwy. Dlatego to, że Chrystus 

146 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 6: „Misericordia et peccatores liberat, et restituit sanctos; quia nisi adfuisset mi-
sericordia, et Dauid cum adulterat, amiserat prophetiam; et Petrus cum negat, apostolici ordinis perdiderat princi-
patum; et Paulus cum blasphemat, remanserat persecutor. Fatetur hoc Paulus, cum dicit: Quia fui blasphemus et 
persecutor et iniuriosus, sed misericordiam consecutus sum. Fratres, per misericordias pauperum misericordiam 
comparemus, ut possimus esse de poena liberi, de salute securi. Beati, inquit, misericordes, quia ipsi misericor-
diam consequentur. Gratis misericordiam sperat ibi, qui hic non fecerit misericordiam. Qui facit misericordiam, 
currit ad praemium; qui non facit misericordiam, decurrit ad poenam”: OSPC 1, 98 (tłum. polskie: „Czynienie 
miłosierdzia uwalnia grzeszników [od winy] i przywraca im świętość, ponieważ bez pomocy miłosierdzia, tak-
że Dawid, kiedy popełnił cudzołóstwo, straciłby możność prorokowania; także Piotr, przez swoje zaparcie, utra-
ciłby pierwszeństwo w porządku apostolskim; także Paweł, przez swe bluźnierstwa, pozostałby prześladowcą. 
Wyznaje to właśnie Paweł, kiedy mówi: kiedyś byłem bluźniercą, prześladowcą i oszczercą, dostąpiłem jednak 
miłosierdzia. Bracia, starajmy się, aby otrzymać miłosierdzie, stosując miłosierdzie wobec ubogich, aż będzie-
my wolni od kary, pewni zbawienia. Błogosławieni, mówi, miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Na 
próżno ma nadzieję na miłosiedzie ten, kto nie czynił miłosierdzia. Kto czyni miłosierdzie, biegnie po nagrodę, 
kto nie czyni miłosierdzia, zasługuje na karę); por. 2 Krl 11, 4; Mt 26, 69-75; 1 Tm 1, 13; Mt 5, 7.

147 Piotr Chryzolog, Sermo 14, 5: „Kto poznał prawdę o kroczeniu przez życie wśród zła tego świata, 
niech nosi ze sobą pomoc jałmużny, niech przyzywa na swoją obronę rzesze biednych. […]. W dniu prze-
śladowania Pan go wyzwoli. W dniu nieszczęścia będzie dla niego wyzwolicielem ten Bóg, który uwolnił 
biednego od zła. W trudnościach usłyszy jego krzyk ów Bóg, który usłyszał wołającego biednego. Nie do-
zna dnia nieszczęścia, kto sprawił, że biedny doświadczył dni spokojnych. Zobaczy zaś dzień nieszczęścia 
ten, kto na dniu sądu będzie pozbawiony pomocy ubogich. Na próżno zatem grzesznicy oskarżają tego, kto 
jest usprawiedliwiony przez ubogiego. Natomiast ten, kto będzie oskarżony przez głód biednego, nie będzie 
mógł być usprawiedliwiony”: OSPC 1, 132; por. Ps 41 (40), 2.

2276. Stosunek do dóbr materialnych

powołuje Mateusza to bynajmniej nie kwestia pieniędzy, ale całkowicie sprawa cnoty. Za-
tem Mateusz stał się ubogim na ziemi, aby został uznany za bogatego w niebie”148. 

Postępowanie według zasady czynnego miłosierdzia poprzez rozdawanie biednym 
stosownej jałmużny jest właściwą odpowiedzią na naukę Chrystusa, który wybacza tym 
nawracającym się grzesznikom, którzy idąc za Jego wezwaniem dokonują wewnętrznej 
przemiany. Dawanie jałmużny stanowi realny wysiłek człowieka, ale jest także efektem 
ludzkiej współpracy z Bogiem, przejawiającej się we wsłuchaniu się w Jego słowo i skło-
nieniu się do wskazań Pisma. Świadczenie jałmużny, pojętej jako odpowiedź na słowo 
Boga, staje się zatem ostatecznie stałą cnotą chrześcijańską, a nie tylko spontanicznym 
i okazjonalnym przejawem ludzkiej dobroci. Dlatego to, co po ludzku prawie niemoż-
liwe, staje się rzeczywistością porządku łaski, kiedy Bóg uznaje, że niegdysiejszy chci-
wiec, jak np. celnik Mateusz, że stał się szczodrobliwy i cnotliwy149. 

6.3.1.3. Idea „świętego handlu”. Praktykowanie jałmużny, rozumianej jako cnota, 
jest wyrazem religijnej roztropności, stanowi widome odwrócenie się od zła chciwości, 
a tym samym zaświadcza o prawdziwości chrześcijańskiego nawrócenia150. Dobroczyn-
ność wynikająca z postawy miłości do Boga stanowi zatem rezultat podjętych z roztrop-
ności wysiłków, zmierzających do zabezpieczenia sobie życia wiecznego, gdyż ofi arowa-
nie bogactwa na potrzeby biednych jest doceniane bezpośrednio przez samego Boga151. 
Dodatkową motywację zapewniają wypowiedzi Chrystusa zachęcającego do ewange-
licznego ubóstwa (Łk 12, 33), dlatego Chryzolog wzywa bogatych do praktykowania 
jałmużny w duchu miłosierdzia. Osiągnięcie nieba tą drogą jest zagwarantowane przez 
następujące słowa Chrystusa: „Sprzedajcie to, co posiadacie i dajcie na jałmużnę. Jeżeli 
jesteście przekonani, że będziecie żyli, że będziecie królowali; jeśli wierzycie, że będzie-
cie bogaci w królestwie niebieskim, gdzie będziecie mieli miejsce, dokąd wyemigrujecie, 
gdzie będziecie królować, to już was tam wyprzedzają te dobra, które są wasze; używaj-
cie złych bogactw przez pośrednictwo miłosierdzia, przekształcajcie w dobra boskie do-
bra ludzkie. Aby zaś nie zabrakło środka do przeniesienia tego, co pozostawiacie, został 
powołany ubogi; to ubodzy są tymi, którzy przenoszą wasze ciężary i zanoszą je chęt-
nie, ponieważ nie są obciążeni takim ciężarem, lecz swobodni. Sprzedajcie, powiada, to 

148 Piotr Chryzolog, Sermo 28, 5: „Non est, inquit, opus sanis medicus, sed male habentibus. Ecce qua-
re ad Matheum uenerat Christus: ut auaritiae curaret uulnera, ut saniem sanaret usurae. Euntes, inquit, disci-
te quid est: Misericordiam uolo et non sacrifi cium. Misericordiam uoluit, ut Matheus quod tulerat per mise-
riam, in misericordias prorogaret; et inde redimeret poenam, unde comparauerat culpam. Non ueni uocare 
iustos, sed peccatores. Sic dicens no non repulit iustos, sed iniustos, qui se iustos mentiebantur, exclusit. 
Christus ergo quod ad peccatores uenit, peccata delere uoluit, non peccatoribus uoluit conmanere. Quod est 
dare uitam mortuo, hoc largitatem tribuere est auaro. Itaque Christus quod Matheum uocat, non est ulla pe-
cuniae ratio, sed est ratio tota uirtutis. Denique Matheus mox factus est terrae pauper, ut diues haberetur in 
caelo”: OSPC 1, 218; por. Mt 9, 12; Mt 9, 13.

149 Tamże.
150 Piotr Chryzolog, Sermo 29, 1: „Hoc est quod apostolus dixit: Radix omnium malorum est auaritia. 

Est commutatio sane una, si homo prudens illum mittat ad caelum, quod mittatur ab illo ut stultus in tarta-
rum”: OSPC 1, 220 (tłum. polskie: „Oto co powiedział apostoł: Chciwość jest korzeniem wszelkiego zła. Bez 
wątpienia to właściwa przemiana, że człowiek roztropny kieruje swoje złoto do nieba, a nie że miałoby być 
ono przeznaczone do Tartaru, jak to czynią głupcy”) por. 1 Tm 6, 10.

151 Piotr Chryzolog, Sermo 29, 1: „Mittat per manum pauperis, quia quicquid propter deum pauperi de-
derit, hoc totum ad deum sine dilatione transmittit”: OSPC 1, 220 (tłum. polskie: „Przeznacz je do ręki ubo-
giego, ponieważ wszystko, co zostanie dane ubogiemu z miłości do Boga, wszystko to zostanie przeniesio-
ne do Boga bez opóźnienia”).
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co posiadacie i dajcie na jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb nie-
wyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Sprawcie sobie 
trzosy, które nie niszczeją. Widzicie, że ten Ojciec chce wzbogacić swoje dzieci, a nie 
ogołocić je. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją. W nowy sposób, co więcej w bo-
ski sposób, ten, który go słyszy – sprzedając, kupuje, umieszcza majątek w skarbcu i w 
ten sposób powiększa go, tracąc – nabywa. Jakże pragnie ten, który mówi Sprawcie so-
bie trzosy, trzosy, które nie niszczeją, żeby trwał pieniądz, żeby trzosy bogactwa nie mia-
ły dna, żeby nagromadzone dobra były stałe”152. 

Piotr Chryzolog, powołując się na słowa Chrystusa z Łk 12, 33, zachęcał bogatych 
mogących wspomóc bliźnich ze swoich dóbr do swoistego „świętego handlu”: sprzedaj-
cie dobra ziemskie, pieniądze oddajcie biednym-potrzebującym, w ten sposób uzyskacie 
skarb, którym będzie wasze życie wieczne. Kasa, w której będzie gromadzone i pomna-
żane dobro niebieskie znajduje się u Boga, w niebie. Przenoszą je do Boga biedni – nie-
obciążeni bogactwem, a powołani aby pełnić rolę swoistego środka transportu jałmuż-
ny do nieba (angariatus est pauper – Sermo 25, 2; uectores pauperes; tuta est ista, tuta 
transuectio – Sermo 7, 6)153. Spełniane w duchu pobożności sacrum commercium doko-
nuje się jednak wyłącznie dzięki wierze i zawierzeniu Bogu154. 

Chryzolog wzywał chciwych bogaczy do dawania jałmużny, gdyż dzięki pośredni-
ctwu wiary mogą oni wyprosić u Boga życie wieczne. Jednak takim uczynkom bogate-
go musi nieodzownie towarzyszyć postawa wiary i stałej ufności Bogu, gdyż jałmużna 
– ofi arowana Bogu na ręce biednych w doczesności, będzie odkładana i wynagradzana 
przez Boga, będącego wobec każdego człowieka Poborcą i Dłużnikiem (exsecutor et de-
bitor)155. Chryzolog zauważa jednak z niepokojem, że ludzie bogaci rozmyślnie działają 

152 Piotr Chryzolog, Sermo 25, 2: „Vendite quae possidetis et date elemosynam. Si uicturos uos, si re-
gnaturos, si uos iam diuites esse creditis in supernis, ubi futuri, quo migraturi, ubi regnaturi estis, uos illa, 
quae uestra sunt, iam praecedant; opes miseras misericordia computate; quae humana sunt, in diuina conu-
ertite. Et ne cui forsitan deesset euectio ad portanda illa, quae dimittitis, angariatus est pauper; ferunt paupe-
res onera uestra, et uolentes ferunt, quia tali non deprimuntur pondere, sed leuantur. Vendite, ait, quae possi-
detis, et date elemosynam. Facite uobis sacculos qui non ueterescunt, thesaurum non defi cientem in caelis, 
ubi fur non adpropiat, neque tinea corrumpit. Facite uobis sacculos, qui non ueterescent. Videtis quia pa-
ter iste ditare uult fi lios, non nudare. Facite uobis sacculos, qui non ueterescunt. Nouo modo, immo caelesti 
modo, qui hunc audit, uendendo comparat, recondit erogando; dum amittit, adquirit. Quam cupit pecuniam 
perdurare, perpetuare sacculos diuitiarum, condita permanere, qui dicit: Facite uobis sacculos, et sacculos, 
qui non ueterescent!”: OSPC 1, 196. 198; por. Łk 12, 33.

153 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 6: „Sunt uectores pauperes, qui possunt sinu suo quae nostra sunt ad su-
perna portare. Nemo de personis dubitet baiulorum; tuta est ista, tuta transuectio, per quam nostra ad deum 
deo fi deiussore portantur”: OSPC 1, 90 (tłum. polskie: „Biedni są tymi, którzy mogą zanieść w swym łonie 
do nieba to, co do nas należy. Niech nikt nie ma wątpliwości co do osób tych przenoszących: jest pewnym, 
pewnym ten transport, który dzięki gwarancji Boga przenosi do Niego nasze rzeczy”).

154 Piotr Chryzolog, Sermo 14, 8: „Ponieważ dusza umieszczona na łożu, to jest na łożu ciała, uległa 
upadkowi, dlatego sam chory, który upadł woła: Powiedziałem, Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę 
moją. Jako że zdaje sobie sprawę, że zapadł na chorobę duszy ze względu na przyzwolenie dla słabości cia-
ła, dlatego błaga, aby dusza została uzdrowiona; prosi o miłosierdzie pełen ufności, ponieważ stosował mi-
łosierdzie wobec biednego (in pauperem misericordiam fecit). Błogosławiony ten, który użyczając biedne-
mu, uczynił się dłużnikiem sędziego (Beatus qui fenerando pauperi ipsum sibi iudicem praestit debitorem)”: 
OSPC 1, 134, por. Ps 41 (40), 5.

155 Piotr Chryzolog, Sermo 25, 3: „Auare, fac tibi sacculos, et fac iubente deo, quia uotis tuis annuit diuina 
maiestas. Sed fac tibi sacculos erogando, quia quicquid pauper acceperit, pater caelestis suscipit. Et ubi recon-
dit? In caelo. Et ne forte perdidisse te doleas uel usuram, centuplum in caelesti fenore recipies, quicquid in caelo 
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tak, aby nie wchodzić w transakcję z Bogiem, gdyż obawiają się utraty swych ziemskich 
interesów, a nie biorą pod uwagę obiecanych korzyści w niebie. Dlatego biskup stara się 
skłonić bogatych, aby zawierzyli Bogu i świadczyli jałmużnę, a ich uczynki staną się ak-
tem wiary, i w konsekwencji zasługą u Boga156. 

Ofi arowanie dóbr potrzebującym bliźnim (krewnym, sąsiadom, ludziom będącym 
w potrzebie) jest znakiem przynależności do królestwa niebieskiego już na ziemi. Taki 
stan wynika z wsłuchania się wierzącego w opatrznościową radę Pana (prouidentia do-
minus, consilio tali) dotyczącą sprzedaży i rozdawania dóbr ze względu na królestwo 
niebieskie (Łk 12, 33)157. Chryzolog wzywa do wiary w Boga, który jest wierny swoim 
obietnicom i powierzenia Mu własnych dóbr poprzez oddanie na jałmużnę dobra ziem-
skiego – nędznego i nietrwałego (uilia et caduca), aby w ten sposób umieścić je w nie-
bie i posiąść dzięki temu szczęście wieczne158.

paupere transmiseris perferente. Vsura mundi centum dat ad unum, deus unum accipit ad centum. Et tamen ho-
mines cum deo nolunt habere contractum. Sunt forsitan de cautione solliciti. Quare? Nonne homo homini exi-
guae cartulae obligatione constringitur? Deus tot et tantis uoluminibus cauet, et debitor non tenetur? Sed dicis: 
Esto quod debeat; quo exigente restituet? Se ipso, quia non potest ille mentiri; idem ipse est et exsecutor et debi-
tor. Non erit in reddendo durus, qui profusus est largiendo. Crede, homo, deo quod tibi deus dedit; maiora redde-
re uult, cum uult debere largitor”: OSPC 1, 198 (tłum. polskie: „Chciwcze, uczyń sobie trzosy i zrób to według 
przykazania Boga, ponieważ Boży majestat zezwala na zaspokojenie twych pragnień. Lecz uczyń trzosy dzięki 
darowiznom, ponieważ Ojciec niebieski przyjmuje to wszystko, co otrzymuje ubogi. Gdzie to składuje? W nie-
bie. Abyś jednak przez przypadek nie cierpiał na myśl o tym, że mógłby być pomniejszony twój zysk, otrzymasz 
jako wynagrodzenie niebieskie sto razy tyle, ile prześlesz do nieba za pośrednictwem ubogiego. Lichwa świata 
daje sto, a to znaczy tyle co jedno, a Bóg otrzymuje jedno, równoważne stu. Jednak ludzie nie chcą dokonywać 
transakcji z Bogiem. Być może obawiają się kaucji? Dlaczego? Czy nie dlatego, że człowiek ma związane ręce 
wobec drugiego człowieka poprzez zobowiązania na kawałku papieru? Bóg zaś jest otoczony przez wiele, jakże 
wielkich wolumenów, a jednak czy dłużnik jest powstrzymywany? Możesz powiedzieć: Przyjmijmy, że będzie 
dłużnikiem, lecz na czyją prośbę dokona się restytucja? Na jego własną prośbę, ponieważ On nie może kłamać; 
jest jednocześnie poborcą i dłużnikiem. Nie będzie srogi w restytucji, kto jest szczodry w donacji. Człowieku, 
zawierz zatem Bogu to, co On tobie darował; dawca kiedy życzy sobie mieć dług, to chce oddać więcej”).

156 Tamże.
157 Piotr Chryzolog, Sermo 23, 4: „Est consuetudinis, est animi felicis, ut adscitus ad regnum, quod fuit 

proprium, quod priuatum, mox parentibus, mox propinquis, ciuibus indigentibus liberaliter prorogare, ne sit 
mendicus animo, qui censu functus est et honore. Tali ergo prouidentia dominus, consilio tali, uilia et caduca 
iubet ut uendamus, ut largiamur, ut donemus, qui in caelesti regno omnia quae in caelo et quae in terra sunt po-
ssidebimus.”: OSPC 1, 188 (tłum. polskie: „Jest przyjęte, jest właściwe dla duszy szczęśliwej, raz powołanej 
do królestwa, niezwłocznie oddać ze szczodrobliwością dobra własne, dobra prywatne – krewnym, sąsiadom, 
obywatelom będącym w potrzebie, aby w duszy nie został żebrakiem ten, kto nabył bogactwa i zaszczyty. Taka 
jest zatem opatrzność Pańska, taka rada, abyśmy sprzedali, rozdali, podarowali dobra nędzne i nietrwałe my, 
którzy posiądziemy w królestwie niebieskim wszystko to, co jest w niebie i na ziemi”); por. Łk 12, 33.

158 Piotr Chryzolog, Sermo 23, 5: „Vendite quae possidetis, mox adiecit, Facite uobis sacculos, et sac-
culos qui non ueterescent, thesaurum non defi cientem in caelis. Iterum contristatus es, quia quod habes, in 
caelis cogeris collocare. Rogo, crede deo tuo, qui seruo credis, et magis deo quam homini commoda. Sed si 
times ne quid inde praesumat, ne quid dispergat pietas latoris, signa fi dei anulo sacculos tuos, ut tali custode 
dormias tu securus, quia ubi ille est, ibi locus nullus est furi. Non poterit tibi tuam pecuniam denegare, qui 
tibi omnia sua contulit, qui te regni sui et honore ditauit et gloria”: OSPC 1, 188 (tłum. polskie: „Sprzedaj-
cie, co posiadacie, zaraz dodaje: Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie. 
Jesteś znowu zasmucony, ponieważ wezwano cię do umieszczenia w niebie tego, co posiadasz. Proszę cię, 
uwierz swemu Bogu ty, który wierzysz słudze, bądź bardziej usłużny wobec swego Boga niż wobec czło-
wieka. Jeśli obawiasz się, że litość przedstawiającego propozycję pozbawi cię czegoś, coś ci zaprzepaści, 
to oznacz pierścieniem wiary swoje trzosy, aby zasnąć pewnym takiego stróża, ponieważ gdzie on umieści, 
tam nie ma miejsca dla złodzieja. Nie może zagubić twych pieniędzy ten, który ofi arował ci wszystkie swo-
je dobra, który wzbogacił cię poprzez chwałę i honor swego królestwa”).
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6.3.1.4. Praktyka jałmużny. Dawanie jałmużny, będąc przejawem miłosierdzia, win-
no być czynione w ukryciu, gdyż jako cecha pozytywna nie może być ani hałaśliwe, ani 
komercyjnie ostentacyjne159. Jałmużna, nawet dawana publicznie, nie może wynikać z hi-
pokryzji ani z dążenia do jakiejś ludzkiej korzyści czy zyskania poklasku, ale ma podo-
bać się Bogu160. Wierzący darczyńca w potrzebującym drugim człowieku powinien wi-
dzieć Boga, bo tylko w ten sposób jego ludzkie intencje i podejście do ubogiego stają się 
właściwe: jeśli widzi się w ubogim Boga, to i u Niego szuka się świadków swej dobro-
ci, nie zaś u ludzi161. W myśl Mt 6, 3-4162 symbolem hojności i właściwego dawania jał-
mużny była dla Chryzologa prawa strona ciała ludzkiego, gdzie jak większość autorów 
antycznych upatrywał on siedzibę cnót i zasług163.

Jałmużna, aby Bóg ją przyjął, powinna być aktem szczerej pomocy bliźnim164, a akt 
ofi arowania im dóbr powinien być dokonywany w duchu restytucji dóbr, które do nich 
i tak należą. Wzorem chrześcijańskiej restytucji jest dla Chryzologa postawa ewange-
licznego Zacheusza (Łk 19, 1-10), który podarował ubogim połowę swoich dóbr, a tym, 
których skrzywdził przez swoje fi nansowe machinacje – oddał poczwórnie165. Jałmuż-
nie, aby była pełniejsza, muszą towarzyszyć inne cnoty, a szczególnie post podejmowany 
z pobudek religijnych. Dzięki współistnieniu obie cnoty stają się intensywniejsze, święt-
sze, gdyż są w ten sposób oddzielone od pożądliwości166.

159 Piotr Chryzolog, Sermo 9, 3: „Kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią hipokryci. 
Dobrze mówi: trąbią, ponieważ taka jałmużna jest aktem wrogości, a nie człowieczeństwa; nie wynika z mi-
łosierdzia, lecz ze zgiełku; to niewolnica niezgody, a nie żadne miłosierdzie; to handel ekshibicji, a nie rela-
cja czystości (commercium castitatis)”: OSPC 1, 102; por. Mt 6, 2.

160 Piotr Chryzolog, Sermo 9, 4: „Bez wątpienia w każdym miejscu i w każdym czasie należy praktykować mi-
łosierdzie, należy oferować pomoc, należy okryć nagość; ale tak jak nauczał Autor miłosierdzia, tak aby miłosier-
dzie było odnotowane nie na ziemi, lecz w niebie, było opowiadane nie ludziom, lecz Bogu”: OSPC 1, 102.

161 Piotr Chryzolog, Sermo 9, 4: „Dlatego człowieku, jeśli pożyczasz Bogu w osobie ubogiego, to nie szu-
kaj ludzi jako świadków. Wiara nie potrzebuje arbitrów (fi des arbitros non requirit) […]. Zatem jeśli chcesz 
dać Bogu, to daj w ukryciu (daturus deo da secreto), a co dasz, nie będzie przymusem, lecz honorem. Dzię-
ki temu przyjdzie do ciebie Bóg, który wzbogaci cię w ubogim, abyś nie wątpił, że odda tyle, ile otrzymał 
ten, który przyznał ci darmowe posiadanie, abyś dawał”: OSPC 1, 102.

162 Piotr Chryzolog, Sermo 9, 5: „Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni 
prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Pomyśl, 
jak bardzo chce, żeby drugi nie wiedział, ten, który pragnie, aby część ciebie zapomniała co czynisz ty sam! 
Niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa. Tak i my, jeśli nasza prawa strona jest siedliskiem cnót, to 
lewa skupia wady. Jak zatem dziełem prawicy jest to, co czyni cichy dobroczyńca, tak to, co czyni hałaśli-
wy dobroczyńca, jest dziełem hipokryzji lewicy”: OSPC 1, 104; por. Mt 6, 3-4.

163 U autorów starożytnych strona lewa była postrzegana zawsze jako słabsza, a jako taka była utożsa-
miana z siedzibą ludzkich słabości i wad. Więcej na ten temat zob. F. J. Dölger, Zu den Zeremonien der Mess-
liturgie – Dextro pede, „Antike und Christentum” 1 (1929), 236-240.

164 Piotr Chryzolog, Sermo 54, 8: „Jeśli chcemy ofi arować Bogu nasze dobra, jeśli chcemy posiąść u Bo-
ga to, co do nas przynależy, to postępujmy tak, aby zasłużyć, wsłuchujmy się także i my w słowa, które usły-
szał Zacheusz: Także ten, powiada, jest synem Abrahama”: OSPC 1, 370; por. Łk 19, 9.

165 Piotr Chryzolog, Sermo 54, 9: „Oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie. Kto oddala restytucję tego, co należy do innych, tak czyniąc – więcej ukrywa niż gdyby 
kradł; w ten sposób nie powstrzymuje jęków lamentującego, lecz je przedłuża”: OSPC 1, 370; por. Łk 19, 8.

166 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 2: „Jałmużna współpracuje z postem, tak jak słońce z dniem: jak wspa-
niałość słońca czyni dzień bardziej świetlistym i rozprasza wszelkie mroki chmur, tak jałmużna uświęca 
post i poprzez światło współczucia doprowadza do wyeliminowania pożądliwości (cupiditas). Dlatego jak 
jałmużna jest przypisana do postu, tak ciało do duszy, kiedy bowiem dusza opuszcza ciało, sprawia, że ono 
umiera, tak i brak jałmużny jest śmiercią dla postu”: OSPC 1, 94. 96; por. też: Piotr Chryzolog, Sermo 41, 
3-4: OSPC 1, 292. 294; Piotr Chryzolog, Sermo 42, 1-6: OSPC 1, 296-300.
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Czynne miłosierdzie i życzliwość mogą być w swej formie bardzo proste, jak na przy-
kład praktyka ofi arowania robotnikom posiłku po pracy167. Dlatego Chryzolog zachęca 
wiernych do stałej i szczodrej ofi arności wobec potrzebujących, już w tym życiu, bo po 
śmierci nie będzie można przeznaczyć bogactwa na jałmużnę168. Przypomina, że rękę pro-
szącą o chleb wyciąga sam Chrystus utożsamiający się z potrzebującym biednym169. Roz-
dawanie jałmużny jest wskazane szczególnie w chwilach klęsk żywiołowych czy wojen170. 
Chryzolog najprawdopodobniej miał tutaj na myśli najazd Hunów pod wodza Attyli na 
imperium zachodnie, który miał miejsce w latach 446-447, oraz towarzyszące mu klęski 
(obozy więźniów i zaraza)171. Chrześcijanin zarówno w sytuacjach nadzwyczajnych, jak 
i w czasie pokoju, jako wierzący powołany do wieczności172 nie może przeceniać warto-
ści dóbr tymczasowych, które powinien przeznaczyć na jałmużnę173. Bóg przyjmuje bo-
wiem do siebie nawracających i uświęcających się grzeszników, lecz nie dozwala, aby 
nadal byli grzesznikami ci, których do siebie przyjmuje174.

167 Piotr Chryzolog, Sermo 170, 8: „Człowiek, kiedy posyła do pracy robotników, zapewnia im nie tylko 
rzeczy konieczne do życia, ale także szczodrą ręką zastawia stół, aby tak hojna uczta zrównoważyła ciężar 
i fatygę pracy”: OSPC 3, 282; Jak zauważa R. Benericetti, OSPC 3, p. 8, 283, praktyka oferowania robotni-
kom obiadu po skończonej pracy jest nadal zwyczajem panującym na terenie włoskiej prowincji Emilia Ro-
mania, a w miejscowym dialekcie nosi nazwę „bandéga”, (być może od łac. benedictio). 

168 Piotr Chryzolog, Sermo 170, 8: „Złóż ciężar swoich bogactw. Kto jest obciążony pracą, nie może 
udać się do stołu Pana ciasną i wąską drogą. Przyjdź zatem wolny od ciężaru pracy, przyjdź wolny, zanim 
skażą cię jako niewiernego pracownika, bądź nagi, ogołocony ze wszystkiego, ponieważ jak jest napisane, 
bogactwa nie idą za tym, kto umiera (sicut scriptum est, morientem diuitiae non secuntur)”: OSPC 3, 284; 
por. Ps 49 (48), 18; Ps 76 (75), 6; Hi 27, 19; Syr 11, 18-19; Łk 12, 20.

169 Piotr Chryzolog, Sermo 176, 3: „Lecz Chrystus, który zna koszmar biednego i który potrafi  kochać 
ubogiego, daje biednemu całą rękę (totam pauperi manum), i w ten sposób Bóg publicznie ukazuje swą służ-
bę słabości, aby człowiek nie zniechęcał się od drugiego człowieka, aby widzący widział za niewidzącego 
i za przewodem ręki sprawił, aby ślepiec zapomniał o braku wzroku”: OSPC 3, 310.

170 Piotr Chryzolog, Sermo 103, 7: „Przede wszystkim w tym czasie, kiedy głód sieje spustoszenie wśród 
biednych, kiedy kieruje się miłosierdzie wobec wzbudzającego litość tłumu więźniów, niechaj nikt nie mówi: 
nie mam, kiedy Bóg prosi cię o to co masz, a nie o to czego nie masz, kiedy upatruje szczodrość w dwóch 
pieniążkach wdowy”: OSPC 2, 296.

171 Według A. Olivar, Los sermones, 236, najprawdopodobniej chodzi tutaj o najazd Attyli na północną 
Italię w latach 446-447, gdyż w innym czasie nie występowała zaraza i nie mogły powstać obozy dla więź-
niów; więcej na temat tego okresu zobacz też: A. H. M. Jones, The Later Roman Empire I, 192-202.

172 Piotr Chryzolog, Sermo 25, 2: „Sprzedajcie co posiadacie i dajcie jałmużnę. Jeżeli jesteście przeko-
nani, że będziecie żyli, że będziecie królowali; jeśli wierzycie, że będziecie bogaci w królestwie niebieskim 
[…] poprzez miłosierdzie wykorzystajcie nędzne bogactwa, przekształćcie w dobra boskie te, które są ziem-
skimi”: OSPC 1, 196, por. Łk 12, 33.

173 Piotr Chryzolog, Sermo 22, 2: „Dodaje, co powinni robić ci, którzy są powołani do królowania: 
Sprzedajcie co posiadacie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpa-
ny w niebie. Nie może panować nad wszystkimi rzeczami, kto jest zdominowany przez dobra własne. Ma 
duszę przyziemną ten, kto myśli o majątku ziemskim, podczas gdy jest powołany do królestwa”: OSPC 1, 
178, por. Łk 12, 33.

174 Piotr Chryzolog, Sermo 162, 2-3: „2. Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słu-
chać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Nie wiadomo, 
czy byli bardziej zazdrośni, czy pyszni, na dobroć Pana odpowiadali złem, w odpowiedzi na miłosierdzie 
Boga okazywali się bezbożni. […]. 3. […] Bóg przyjmuje grzeszników, lecz nie pozwala, aby byli grzesz-
nikami ci, których przyjmuje”: OSPC 3, 266; por. Łk 15, 1-2.
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6.3.2. Salwian z Marsylii
Salwian z Marsylii, uzasadniając ofi arowanie jałmużny, podkreśla jej wymiar religijny, 

wynikający z Biblii: pożądanie i chciwość bogactw prowadzi do niewiary i braku miłosier-
dzia, a na Sądzie Ostatecznym do potępienia za brak miłosierdzia. Zachęca zatem wierzących 
do postawy, która na Sądzie Ostatecznym będzie wynagrodzona przez Boga – do dawania 
jałmużny biednym. Danie jałmużny stanowi niekiedy ostateczne lekarstwo dla nawracające-
go się grzesznika, który nie może już czynić surowej pokuty. Omawiając praktykę miłosier-
dzia, Salwian zachęca wszystkich chrześcijan do uznania Boga za jedynego zbawcę, uzna-
nia własnej słabości i do praktykowania jałmużny jako przejawu wiary i miłosierdzia.

6.3.2.1. Uzasadnienie jałmużny. Salwian motywuje konieczność jałmużny jej wpływem 
na orzeczenie Sądu Bożego, na którym ludzie dobrze dysponujący swoim majątkiem będą 
nagrodzeni, a chciwcy i egoiści ukarani. Jałmużna ma znaczenie wyłącznie w aspekcie re-
ligijnym i świadczy o czynieniu miłosierdzia. Na podstawie nauki słowa Bożego oraz włas-
nych obserwacji pisarz z Marsylii dochodzi do wniosku, że pożądanie bogactw dla nich sa-
mych oraz ich egoistyczne gromadzenie ostatecznie doprowadza bogaczy do niewiary i do 
bezbożności175. Zauważa on stały brak jakiejkolwiek chęci nawrócenia u ludzi bogatych, 
gdyż niewiara w zmartwychwstanie ciał i w Sąd Ostateczny owocuje u bogatych brakiem 
miłosierdzia176. Natomiast człowiek wsłuchany w słowo Boże (Ps 112 (111), 9; Łk 12, 33; 
Mt 19, 21) jest miłosierny i dlatego zasługuje na miano wierzącego177.

Bogacze najczęściej nie nawracają się i nie dają jałmużny, a ponieważ źle używają 
bogactw178 i nie wierzą w Boga179, pogrążają się coraz bardziej w uczynkach ciała180. 
Postępują jak ewangeliczny zły bogacz z Łk 16, 19-31, trwając w chciwym pomnażaniu 
bogactw181, nic nie czynią za życia, aby pojednać się z Bogiem, stale o Nim zapomina-
ją, nie pomagają innym ludziom i nie wspierają potrzebujących182. Takim postępowa-
niem już za życia skazują się na odrzucenie na Sądzie Ostatecznym183.

W tym świetle wydaje się, że godnym Boga jest człowiek, który wyrzekł się pożądania 
ziemskich dóbr184. Jeżeli człowiek nie pokutował i nie czynił dobrze przez całe życie, może się 
nawrócić i dać jałmużnę nawet pod koniec życia; żal za grzechy stanowi dla grzesznika ostat-

175 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 36: „Pragnie ukarać chciwość, kiedy mówi o skarbach, a nie-
wierność, kiedy nawiązuje do końca świata. Mamy zatem do czynienia z podwójnym przestępstwem: po-
żądliwością i brakiem wiary”: SCh 176, 164, por. Rz 7, 7; Wj 20, 17.

176 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 79: „Pytam się zatem, dlaczego tak nie czynisz? Jaki jest po-
wód, dla którego nie nabywasz dóbr wiecznych? Dlaczego nie obawiasz się wiecznej kary? Dlaczego? Czy 
nie dlatego, że, jak to podkreśliliśmy, ty nie wierzysz w sąd Boży i w zmartwychwstanie ciał? Jeśli wierzył-
byś w te rzeczywistości, to usiłowałbyś uciec od nieodwołalnego potępienia, aby uniknąć tortur wiecznej 
męki”: SCh 176, 296.

177 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 90: SCh 176, 304.
178 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 50: SCh 176, 276. 278.
179 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 59-69: SCh 176, 284-292.
180 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 51: SCh 176, 278.
181 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 52-53: SCh 176, 278.
182 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 54-55: SCh 176, 278. 280.
183 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 56: SCh 176, 280. 282.
184 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 37: „Durus existimetur, si aliquid tale habuit, quale hic apostolus 

praedicuit; ut non addamus illud domini nostri dictum quo omnes penitus indignos se esse dixit qui non re-
nuntiassent omnibus quae possiderent”: SCh 176, 166 (tłum. polskie: „Ciężkie są rzeczy, jakie apostoł prze-
powiadał w tej materii. Dodam także słowa naszego Pana, przez które oznajmia, że nie są Go godne osoby, 
które nie wyrzekłyby się posiadanych dóbr”).
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nie lekarstwo185. Jałmużna gładzi grzechy człowieka186 i dlatego, choć wydaje się po ludzku 
mało prawdopodobne, by bogacz źle czyniący przez całe swe dotychczasowe życie nawró-
cił się u jego kresu, to Bóg daje mu jednak szansę nawrócenia, odejścia od grzechu i wyraże-
nia swej duchowej przemiany właśnie przez jałmużnę, która gładzi grzech187. Takie postępo-
wanie nie było jednak czymś powszechnym, co pisarz dosyć gorzko konstatował: „Stanowią 
jednak wyjątek nieliczne, rzadko spotykane osobistości święte i znaczne, które, jak można 
powiedzieć o jednej z nich, obmyły własne winy pieniądzem danym na jałmużnę”188. 

Salwian przypominał wierzącym bogatym, że zachęta do jałmużny oraz oddania ma-
jątku ubogim, aby odziedziczyć niebo, pochodzi nie od ludzi, lecz od samego Chrystusa, 
który sam jest gwarantem nagrody dla tak czyniącego człowieka189. Nagrodą za jałmużnę 
z dóbr przemijających jest nieprzemijające życie wieczne, gdyż ofi arowanie Bogu swe-
go bogactwa w duchu miłosierdzia jest wyrazem ludzkiej pobożności190. Salwian pod-
kreślał, że Bóg za poświecone mu na ziemi dobra nagradza życiem wiecznym i stokrot-
nie oddaje bogactwa, przy czym stokrotność w wymiarze wieczności należy rozumieć 
jako nieskończenie więcej niż w warunkach ziemskich191.

185 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 38: „Czym jest doskonałe zdrowie, jak nie zdrowym wykorzy-
stywaniem darów Boga? A jakie jest ostateczne lekarstwo, jeśli nie – nawet późne – nawrócenie, które po-
zwala dokonywać dzieł, które powinny być czynione wcześniej?”: SCh 176, 166.

186 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 39: „Apostoł wzywa bogatych do płaczu, my do pokuty; apo-
stoł określa bogactwa mianem ognia, my chcemy z nich wywieść wodę, która może zagasić pożar. Dlatego 
jest napisane: Jak woda gasi ogień, tak jałmużna grzech”: SCh 176, 166; por. Syr 3, 30.

187 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 40: „Apostoł zaświadcza, że wieczne potępienie znajduje się 
w bogactwach gromadzonych z chciwości, a my pragniemy zapewnić sobie życie wieczne poprzez bogactwa. 
Nie abym wierzył, że do tego, aby dostąpić wiecznego zbawienia ten, kto zawsze żył według wad cieles-
nych, wystarczy, że przezornie rozda dobra w momencie śmierci. Przeciwnie, musi wpierw wyrzec się grze-
chów, musi rozebrać się z samobójczej tuniki grzechów, aby przyjąć nowe ubranie nawrócenia oraz otrzy-
mać świętości z rąk napominającego go apostoła”: SCh 176, 166. 170.

188 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 14: „Exceptis tamen perpaucis ferme sanctis atque in-
signibus uiris, qui, ut quidam de numero ipsorum ait, sparsis redemerunt crimina nummis”: SCh 220, 438. 
440. Salwian odwołuje się tutaj najprawdopodobniej do świętego Paulina z Noli, który, będąc senatorem 
z rodu Anicjuszów, rzeczywiście sprzedał swój majątek rodowy rozrzucony w różnych częściach imperium 
rzymskiego na Zachodzie i wspólnie z małżonką Terazją rozpoczął życie monastyczne najpierw w Hiszpanii, 
a później w Italii. Samo stwierdzenie sparsis redemerunt crimina nummis to Salwianowa trawestacja wiersza 
napisanego przez Paulina z Noli do Sulpicjusza Sewera, biografa Marcina. Paulin pisał w nim o sobie, po-
równując się do swego przyjaciela Marcina z Tours: Paulin z Noli, Epistula 32, 3: „Iste docet fusis redimens 
sua crimina nummis, Vilior ut sit res quam sua cuique salus”: CSEL 29 bis, G. Hartel (1 ed.), M. Kamptner 
(2 ed.), Vindobonae 1999, 278 (tłum. polskie: „Ten natomiast, odkupiwszy swoje grzechy poprzez bogactwa 
rozdane ubogim naucza, że dobra ziemskie stanowią dla każdego mniejszą wartość niż własne zbawienie”). 
Więcej na temat ascetyzmu monastycznego i relacji bogactwo – ubóstwo u św. Paulina z Noli zob. D. Ka-
sprzak, Il pensiero sociale di Paulino da Nola, 77-81; 161-184.

189 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 73: „Wysil się i wysłuchaj słów, które dotyczą zwłaszcza ciebie 
i gwarantują spełnienie niebieskiej obietnicy. Zważ najpierw, co Bóg w Ewangelii mówi do człowieka bo-
gatego: Idź, sprzedaj, co posiadasz, a będziesz miał skarb w niebie. Kieruje także ogólne wskazanie (prae-
cepto interdictorio generaliter) do wszystkich: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gromadźcie sobie 
skarby w niebie”: SCh 176, 294; por. Mt 19, 19-21. 

190 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 74: „Na koniec, do ciebie właśnie odnoszą się słowa, którymi 
napomina wszystkich posiadaczy dóbr tego świata, aby udzielali z jak największą szczodrobliwością jał-
mużny, w perspektywie wiecznej nagrody. On mówi, że każdy, kto okaże miłosierdzie w duchu pobożności 
i miłości względem Boga, i z tego powodu opuści swój dom, pole czy inne bogactwo, otrzyma w niebie sto 
razy więcej, a oprócz tego odziedziczy życie wieczne”: SCh 176, 294; por. Mt 19, 29.

191 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 75: „To, co zostanie ci ofi arowane przez Boga, będzie pozba-
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6.3.2.2. Praktyka jałmużny. Grzesznik ofi arujący jałmużnę, świadomy, że jedynie Bóg 
może darować ludziom winy oraz zbawić ich, powinien prezentować duchową postawę 
skłaniającą go do uznania własnej słabości, a w konsekwencji do przemiany wewnętrz-
nej. Dlatego też jałmużna pochodząca z dóbr własnych powinna być rozdawana przez 
wszystkich w duchu miłosierdzia, pokory wobec Boga, wiary w Niego i modlitwy.

Gdyby człowiek rozdał nawet cały swój majątek, to i tak powinien zawsze mieć we-
wnętrzne przekonanie, że pozostaje dłużnikiem Boga192. Każdy bowiem jest grzeszni-
kiem, więc kiedy oddaje swoje dobra na jałmużnę, nie może żywić przekonania, że wy-
nagrodził Bogu swoje przewinienia w nadmiarze, ponieważ trwają konsekwencje jego 
grzechów193. Ponadto nie istnieje relatywna odpłata za odpuszczenie win, a tym bardziej 
za zbawienie194. Grzesznik może zapewnić Boga o tym, że doznał wewnętrznej przemia-
ny i zawierzył Mu tylko poprzez pobożne uczynki195. Należy do nich jałmużna świadczo-
na z wiarą, której towarzyszy modlitwa i która ma stanowić zgodnie ze słowami Chry-
stusa, ofi arę dla Boga, wynikającą z aktu dobrej woli196. 

Jałmużna może być dawana jedynie z tego, co stanowi realną własność danego grzesz-
nika, nikt zaś nie powinien jej ofi arować z dóbr cudzych197. Należy przy tym zachować 

wione ograniczeń czasowych, to, co otrzymamy od Niego, będzie trwało zawsze. Dlatego powiedział, że 
kto otrzyma stokroć, dostanie dużo więcej, niż owo stokroć, które będzie trwało w wieczności, a zatem bez 
wątpienia więcej niż stokrotność”: SCh 197, 294.

192 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 55: „Ktoś pyta: Czy grzesznik winien ofi arować Bogu cały ma-
jątek? Jego dar z tego, co posiada nie jest całkowity, jeśli nie uzna, że powinien dać wszystko, co do niego 
należy”: SCh 176, 178.

193 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 55: „Powiem tylko: grzesznik nie oddaje całego majątku, jeśli 
uznaje, że jego dar stanowi nadwyżkę w stosunku do popełnionych przez niego grzechów”: SCh 176, 178.

194 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 56: „Nikt nie wie, czy jakość ofi ary jest adekwatna do jego 
grzechów czy też nie, a także czy zaangażowanie włożone w dopełnienie obowiązku przebłagania Boga jest 
proporcjonalne do uprzedniego zaangażowania w działanie, które Boga obraziło. Jeśli człowiek wierzy, iż 
kiedykolwiek pozna, za jaką cenę jest możliwe odkupienie jego własnych win (quanti redimere delicta po-
ssit), to niech użyje swego poznania dla własnego odkupienia (utatur scientia ad redemptionem). Jeśli na-
tomiast naprawdę nie zna tej ceny, to czy nie powinien dać w ofi erze tyle, ile może (tantum offerat quan-
tum potest)”: SCh 176, 178.

195 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 56: „Nawet jeśli ma świadomość, że grzechów nie odkupi hoj-
nie darowany pieniądz, to niech zrównoważy to chociaż przez pobożność umysłu. Sumienie wtedy wyda do-
skonałe owoce, kiedy nie będzie można mu nic zarzucić”: SCh 176, 178. 180.

196 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 55: „Immo nihil, si non cum fi de, immo nihil, si non cum am-
bitu, immo nihil, si non cum prece, immo nihil, si non hoc animo ut hoc ipsum inter praecipua benefi cia dei 
reputet quod animum offerendi dedit, et plus sibi in his quae deo relinquit praestari aestimet, quam in illis 
quae prius habuit”: SCh 176, 178 (tłum. polskie: „Niczego nie powinno się ofi arowywać, jeśli nie z wiarą; 
niczego, jeśli nie z modlitwą; niczego, jeśli nie z wewnętrznym przekonaniem, że jednym z największych 
dobrodziejstw przyznanych przez Pana jest wolna wola ofi arowania i że z dóbr pozostawionych Bogu otrzy-
ma się dobra nieporównanie większe niż bogactwo posiadane za życia”).

197 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 58: „Et ideo propheta: peccata inquit, tua in misericordis re-
dime, hoc est: «Aurum da indigentibus, quia non potest regnum dare; facultatem distribue, quia potestatem 
non uales prorogare». Ac per hoc uidetur iussisse ut totum daret, quem hoc solum non iussit distribuere quod 
non poterat erogare.”: SCh 176, 180 (tłum. polskie: „I dlatego prorok grzechy powiada swe okup uczynka-
mi miłosiernymi, to jest «daruj złoto potrzebującym, jeśli nie chcesz zostawić swego królestwa». Widzimy, 
że poleca rozdać to co posiadał, a nie takie dobra, którymi nie mógł swobodnie dysponować”). Salwian, ko-
rzystając z Wulgaty (Dn 4, 24: Quam ob rem, rex, consilium meum placeat tibi, et peccata tua eleemosynis 
redime, et iniquitates tuas misericordiis pauperum: forsitan ignoscet delictis tuis) ma do czynienia z teks-
tem interpolowanym przez Hieronima. W tłumaczeniach dzisiejszych, np. BT występuje bowiem tekst po-
dobny, lecz nie pokrywający się z Hieronimową interpretacją (BT, Dn 4, 24: Dlatego, królu, przyjmij moją 
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postawę pokory, gdyż nie można składać Bogu ofi ary i trwać w zarozumiałości198. Przebła-
ganiem za grzechy jest zawsze czynienie miłosierdzia, zwłaszcza pod koniec życia, gdy 
nie są już możliwe inne dzieła pokutne, pewnym zabezpieczeniem na wieczność może 
być ofi arowanie Bogu swych doczesnych bogactw199. Nagrodą za czynne miłosierdzie jest 
życie wieczne200. Dlatego wszyscy ludzie wiary, reprezentujący wszystkie stany społecz-
ne: małżonkowie201, wdowy202, dziewice203, kapłani Boży204 oraz mnisi205, wszyscy ludzie wiary 
są wezwani do świadczenia miłosierdzia.

6.4. Podsumowanie
Prawo posiadania. Obaj autorzy rozpatrywali prawo do posiadania wyłącznie w uję-

ciu religijnym. Chryzolog wywodził je z biblijnej koncepcji materii pojętej jako stwo-
rzona przez Boga ex nihilo, czasowa i dlatego wyraźnie ograniczona sobą. Wychodząc 
z takiego założenia jedynym trwałym dobrem wierzącego jest Bóg i dobra niebieskie. 
Natomiast ludzka władza posiadania dóbr materialnych ogranicza się jedynie do doczes-
nej władzy zarządzania i użytkowego posiadania. Dlatego, jako duszpasterz, radził wier-
nym, aby poddali dobra materialne Bogu, używali bogactw dla dobra innych oraz nie 
ulegali kultowi bogactwa. 

Dla Salwiana z Marsylii boskie pochodzenie wszelkich dóbr materialnych określało 
ich przeznaczenie – dla dobra wszystkich ludzi. Salwian nie zatrzymywał się nad istotą 
i pochodzeniem materii, natomiast wyraźniej niż Chryzolog podkreślał praktyczny aspekt 
wykorzystania dóbr przez wierzących: chrześcijanin powinien zawierzyć Bogu swój ma-
jątek oraz okazywać Mu wierność i wdzięczność. Jako tymczasowy użytkownik boga-
ctwa powierzonego mu na okres ziemskiego życia, winien kierować się miłosierdziem 
w zarządzaniu swoją fortuną, aby powściągać własną pożądliwość. Kwestia dziedzicze-
nia majątku powinna być rozstrzygana w ramach obowiązków religijnych i potrzeb Koś-
cioła. Salwian wyznawał ascetyczną interpretację Biblii, jeśli chodzi o stosunek wierzą-
cego do materii: Pismo Święte stopniowo ujawnia powołanie do wyrzeczenia się dóbr 
materialnych, czego kulminację stanowi ewangeliczna rada ubóstwa.

Bogactwo. Obaj pisarze upatrywali największe zagrożenie ze strony bogactwa w tym, 
że prowadzi ono posiadaczy do chciwości i niewłaściwego użytkowania dóbr. Chryzo-
radę i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; wte-
dy może twa pomyślność okaże się trwałą).

198 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 54: „Kto składa Bogu swe bogactwa, niech nie czyni tego z za-
rozumiałością dobroczyńcy, ale z pokorą dłużnika (humilitate soluentis)”: SCh 176, 176.

199 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 1: „Jak napomina nas słowo Boże, odkup jak najszybciej swo-
je grzechy poprzez akty miłosierdzia (statim peccata sua misericordiis redimat); na koniec, jeśli nie przeją-
łeś się tym wszystkim, a jesteś blisko śmierci, to chociaż złóż ostatnią ofi arę ze swoich dóbr (ultima sibi re-
rum suarum oblatione succurrat)”: SCh 176, 186.

200 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 70: „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych naj-
mniejszych dlatego, że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Nie ma bardziej 
przejrzystych słów: w przyszłym życiu ten, kto uczynił rzecz o tak małej wartości, otrzyma rekompensatę”: 
SCh 176, 292; por. Mt 10, 42.

201 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 28-29: SCh 176, 206. 208.
202 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 26-27: SCh 176, 206.
203 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 30-36: SCh 176, 208-212.
204 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 37-41: SCh 176, 212-216.
205 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 42: SCh 176, 216.
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loga cechowało wyraźnie pasterskie ujęcie tematyki bogactwa: użytkowanie dóbr winno 
być podporządkowane moralności i miłosierdziu. Odnosząc się do Mt 6, 19-20 nauczał, 
że wierzący powinien stale przeciwstawiać się pokusie chciwości, co ma się wyrażać 
w uczynkach miłosierdzia wobec potrzebujących. Chciwość obciąża sumienie bogacza 
(komentarz do Mk 2, 14), niszczy jego więzi z bliźnimi i rzutuje na jego moralność (ko-
mentarz do Łk 16, 19-31), a ostatecznie oddala go od Boga i przeradza się w idolatrię 
(komentarz do Łk 15, 11-32). Dlatego nieludzki bogacz stanie przed Bogiem na Sądzie 
Ostatecznym, a wtedy okaże się, że jest bezbożny i bezradny, nie mogąc wykazać się 
uczynkami miłosierdzia. Dlatego też Chryzolog nieustannie wzywał do używania dóbr 
materialnych z pożytkiem dla bliźnich i do czynienia miłosierdzia.

Salwian z Marsylii stwierdzał, że sposoby pozyskiwania i wykorzystywania bogactwa 
mogą być złe, natomiast bogactwo samo w sobie jest moralnie neutralne. Chciwość, któ-
ra jest konsekwencją bogacenia się, prowadzi ludzi żyjących na ziemi do nienawiści Boga 
i bliźnich, a ostatecznie do braku wiary, a to z kolei skutkuje potępieniem na Sądzie Ostatecz-
nym. Salwian przypominał zatem bogatym chrześcijanom, że celem gromadzenia bogactwa 
na ziemi jest zdobywanie zasług u Boga przez okazywanie szczodrobliwości biednym. 

Jałmużna. Obaj autorzy rozpatrywali to zagadnienie wyłącznie w aspekcie religijnym. 
Według Chryzologa jałmużna stanowi przejaw cnoty miłosierdzia, a jej praktykowanie 
świadczy o nawróceniu. Salwian zaś nakazywał, aby była ona naturalną konsekwencją 
cnoty wiary. Chryzolog twierdził, że motywacją dla jałmużny powinno być dostrzeganie 
potrzeb drugiego człowieka i chęć zaradzenia im. Bóg docenia religijną wartość jałmuż-
ny jako czynu miłosierdzia i ostatecznie odpuszcza grzechy temu, kto zwalczył w sobie 
chciwość i ofi arował własne dobra ubogim na znak nawrócenia. Dlatego Chryzolog, po-
wołując się na Łk 12, 33, zachęcał wiernych do swoistego „świętego handlu”: darowania 
biednym funduszy pochodzących ze sprzedaży dóbr ziemskich, aby w ten sposób odło-
żyć sobie skarb w niebie i przez zasługę miłosierdzia odziedziczyć życie wieczne. Jał-
mużnę należy traktować jako cnotę religijną, a jako akt szczerej pomocy bliźniemu ma 
być ona skromna, ukryta i znana przede wszystkim Bogu.

Salwian motywuje świadczenie jałmużny względami religijnymi, przede wszystkim 
odwołując się do faktu, że na Sądzie Ostatecznym każdy zda sprawę z tego, jak czynił 
miłosierdzie. Brak miłosierdzia charakteryzował według niego przede wszystkim ludzi, 
którzy posiadając bogactwa, ulegali ich kultowi, co doprowadziło u nich do zaniku wia-
ry i odpowiedzialności przed Bogiem. Salwian obserwował wśród nich znamienny brak 
chęci nawrócenia, więc napominał ich, że to sam Chrystus zagwarantował wieczną nagro-
dę dla praktykujących jałmużnę. Nauczał również, że jałmużnie, która powinna być ofi a-
rowana z dóbr będących realną własnością grzesznika, musi towarzyszyć postawa wiary, 
okazywanie małości wobec Boga, a także modlitwa i post. Zapewniał, że w ten sposób 
praktykowana ofi ara miłosierdzia stanowi swoiste zabezpieczanie na wieczność.

7. Nawrócenie i asceza
Obaj autorzy poruszali rozmaite wątki duchowości chrześcijańskiej, które można me-

todologicznie pogrupować w cztery grupy tematyczne dotyczące: nawracania umysłu, po-
kuty, monastycyzmu oraz duchowości i praktyk pobożnościowych. W opinii Chryzolo-
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ga nawracanie umysłu ma podporządkować Bogu całego człowieka. Monastycyzm jako 
szczególny stan ascezy chrześcijańskiej podejmowanej dla uzyskania królestwa niebie-
skiego nie był omawiany przez biskupa Rawenny. Chryzolog omawiał prawa modlitwy, 
wybrane rodzaje modlitwy (modlitwa prośby, Eucharystia – modlitwa wspólnotowa). Sama 
modlitwa jest zaś dla biskupa Rawenny praktyką religijną, która przez ufne zawierzenie 
spraw ziemskich i niebiańskiej przyszłości powierza istnienie człowieka jedynie Bogu. 
Nauka o praktyce postu występuje wyłącznie w nauczaniu Chryzologa. W kazaniach te-
matycznych, jak i innych biskup Rawenny wzywał do podjęcia postu, uzasadniał post 
jako praktykę duchową występującą łącznie z miłosierdziem i innymi praktykami wiary, 
uzasadniał zwyczaj Wielkiego Postu, wskazywał na post jako formę życia na przykładzie 
Jana Chrzciciela, uzasadniał znaczenie postu jako kontynuacji dzieła Chrystusa, wskazy-
wał na pożytek duchowy płynący z postu oraz na zagrożenia dla poszczącego. 

Dla Salwiana z Marsylii na drodze powrotu do Boga najważniejsza jest postawa za-
dośćuczynienia, naprawy i pokutowania za grzechy, świadomie przeżywanego podpo-
rządkowania Bogu w nadziei przebaczenia grzechów. Pokuta dla autora z Marsylii to zja-
wisko duchowe i ascetyczne przejawiające się w postawie zadośćuczynienia za grzechy. 
Salwian z Marsylii dostrzegał znaczenie monastycyzmu jako stanu ascetycznego i pokut-
nego wypływającego z gorliwości w służbie Bogu, a przejawiającego się w rezygnacji nie 
tylko z rzeczy godziwych i dozwolonych, ale przede wszystkim jako stanu wyrzeczenia 
się jakiejkolwiek formy tego, co złe czy niedozwolone dla chrześcijan. Salwian z Mar-
sylii opisuje głównie modlitwę prośby, która jest dla niego wyrazem zaufania Bogu. Sal-
wian zaleca dążenie do świętości, które jego zdaniem polega na potwierdzaniu życiem 
zgodności wiary i uczynków. Salwian zaleca tu wzorowanie się na Ewangelii.

7.1. Nawracanie umysłu
Dla Chryzologa człowiek w całości swojej natury (dusza i ciało) jest powołany przez 

Boga do istnienia. Dlatego też cały człowiek jest wezwany do nawrócenia, tak aby pa-
nował w nim Bóg. Na drodze do zjednoczenia z Bogiem człowiek powinien przeciw-
stawiać się diabłu, natomiast powinien wykorzystywać ukierunkowane na dobro wolną 
wolę i pragnienia, wszystkie swoje władze naturalne (wygląd, mówienie, poznanie, ro-
zumowanie i sądzenie) oraz poddawać się inspiracjom pochodzącym od Boga, a zawar-
tym w Biblii. Ewangeliczne nawrócenie jest pojmowane przez Piotra Chryzologa jako 
stałe odnawianie umysłu i życie zgodne z zasadami podanymi przez Jezusa Chrystusa. 
Salwian z Marsylii naucza natomiast o odkupieniu win i wynagradzaniu ich przez grzesz-
nika surowością życia. W procesie odchodzenia od grzechu niezbędne jest przyjęcie Bo-
żych norm postępowania oraz odrzucenie grzesznych uczynków. Ofi arne miłosierdzie też 
spełnia rolę zadośćuczynną, kiedy towarzyszą mu pobożność i duch składania darów sa-
memu Bogu jako jedynemu właścicielowi wszystkiego.

Chryzolog stwierdza, że człowiek, nawracając się do Boga, odzyskuje godność stworzenia: 
aktem nawrócenia się jest wyznanie wiary w Boga, potwierdzone sakramentalnym chrztem 
wyznania wiary w Boga Trójjedynego. Człowiek odkupiony przez Jezusa Chrystusa przez 
chrzest staje się wyobrażeniem Chrystusa, a sam chrzest rozpoczyna proces przebóstwienia 
człowieka. Dla Salwiana godność człowieka jest własnością stworzenia Bożego, przeżywa-
ną jako świadome podporządkowanie się Bogu, w życiu roztropnym i uregulowanym.
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7.1.1. Duchowość nawrócenia1

Piotr Chryzolog. Biskup Rawenny utrzymywał, że natura człowieka jest stworzonym 
złożeniem duszy i ciała2, jednocześnie podkreślał wiodącą rolę duszy jako elementu 
podtrzymującego życie3. Bóg powołał do istnienia całą naturę ludzką, jednak człowiek 
działając przeciwko Bogu pod wpływem swej ludzkiej woli popadł w grzech i postapił 
wbrew swej naturze stworzenia, co w końcowym efekcie doprowadziło go do śmierci4. 
Ciało jest postrzegane jako część wyraźnie słabsza i poddana rozmaitym czasowym cier-
pieniom. Jest ono jednak wspomagane przez łaskę Boga tak, że ostatecznie nawet jego do-
czesne braki prowadzą ku dobru: „Pan go pokrzepi na łożu boleści. Prorok ukazuje wszyst-

1 Pojmowanie i duszpasterskie wyjaśnianie znaczenia chrześcijańskiego nawrócenia w IV i V wieku po-
zostaje nadal pod wpływem teologii nowotestamentalnej: nawrócenie jest traktowane jako pozytywna prze-
miana całego człowieka w jego relacji do Boga, przemiana myślenia i działania wynikająca z wiary w Ewan-
gelię Jezusa Chrystusa, w myśl słów: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo niebieskie; nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15; por. Mt 4, 17; 18, 3; a także: Mt 11, 20 oraz teksty paralelne: Łk 13, 3, 5; 
19, 40; 23, 28). Ewangeliczna przemiana (meta/noia) jest pozytywną transformacją umysłu i przylgnięciem 
do wiary, którą określa Boże objawienie, tak myśli i woli, jak i zwyczajów oraz zachowań moralnych czło-
wieka. Przemiana (meta/noia) to podporządkowanie Bogu, ale już nie według Prawa, ale według Ewange-
lii. Por. J. Behm, E. metanoe/w und meta/noia im Neuen Testament; F. metanoe/w und meta/noia im Schrift-
tum der Kirche der nachapostolischen und altkatolischen Zeit, [w:] G. Kittel, G. Friedrich (red.), TWNT IV, 
Stuttgart 1990, 994-1004. W tym znaczeniu nawracający się do Boga chrześcijanie są dla świata jakby jego 
‘duszą’ – zobacz np. List do Diogeneta 5-6: SCh 33 bis, H. I. Marrou (ed.), Paris 19972, 62-66 (tłum. polskie: 
BOK 10, A. Świderkówna (tłum. polskie), M. Starowieyski (red.), Kraków 1998, 341-343). Chrześcijańskie 
nawrócenie, jak zaznacza P. Siniscalco, Conversione, [w:] A. di Berardino (red.), DPAC 1, Casale Monfer-
rato 1983, 772, nie jest zatem zewnętrzną zamianą z jednego bóstwa na inne, jak to miało miejsce w świecie 
greckim czy rzymskim, ani nie jest odzwierciedleniem kultów hellenistycznych. Zjawisko przypominające 
nawrócenie chrześcijańskie stanowi w II-III wieku tzw. konwersja fi lozofi czna oraz pewna forma prozelity-
zmu rozpowszechniana przez judaizm starożytny. Nowym elementem chrześcijańskiego nawrócenia/prze-
miany jest od IV w. podkreślanie zdecydowanego odchodzenia wiernych od zwyczajów i mentalności pogań-
skiej. Nauczanie duszpasterzy chrześcijańskich jest tutaj uwarunkowane, szczególnie po edykcie Galeriusza 
z 311 i edykcie Konstantyna z 312 r., masowym i dosyć formalistycznym przechodzeniem na chrześcijań-
stwo pogan pozostających jeszcze mentalnie i zwyczajowo w świecie wyobrażeń związanych z poprzednio 
wyznawanymi bóstwami pogańskimi. Od IV wieku zaczyna się też powoli proces przechodzenia na chrześ-
cijaństwo – w jego ariańskiej formie – całych plemion germańskich. Zasadniczą motywację dla tego procesu 
nie stanowi jednak ani wewnętrzne nawrócenie człowieka, ani wybór sprzyjającej koniunktury (jak w przy-
padku rzymsko-populistycznej mentalności IV w.). Rozstrzygającym jest tu głos germańskiego władcy za-
równo u Gotów w IV wieku czy u Franków w V wieku. Więcej na ten temat nawrócenia/przemiany w sta-
rożytności chrześcijańskiej zobacz podstawowe opracowania: A. Nock, Conversion. The Old and New in 
Religion from Alexander the Great to Augustine, Harvard 1933; G. Bardy, La conversion au Christianisme 
durant les premier siècles, Paris 1949; P. Aubin, Le problème de la «conversion». Etude sur un thème com-
mun à l’hellénisme et au christianisme des trois premiers siècles, Paris 1963; K. Schäferdiek, Germanen-
mission, [w:] T. Klauser et al. (red.), RACh 10, Stuttgart 1978, 492-548, szczególnie 492-519; E. Dassman, 
Germania, DPAC 2, Casale Monferrato 1984, 1462-1476.

2 Piotr Chryzolog, Sermo 12, 3: „corpus, mentis domicilium, animae uas, murum spiritus, uirtutum 
scholam, dei templum”: OSPC 1, 118 (tłum. polskie: „ciało, mieszkanie umysłu, waza dla duszy, mur du-
cha, szkoła dla cnót, świątynia Boga”). Podobnie o człowieku jako o bycie złożonym z elementu niebieskie-
go (dusza) i ziemskiego (ciało) Chryzolog mówi w Sermo 148, 2: OSPC 3, 152. 154.

3 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 2: „Ac ne multa, quod animae corpus est, ieiunio largitas hoc habetur: si-
cut enim mortifi cat corpus a corpore anima cum recedit, ita mors est ieiunii largitatis abscessus”: OSPC 1, 
96 (tłum. polskie: „Krótko: hojność dla postu jest tym samym, czym dusza dla ciała; kiedy dusza opuszcza 
ciało, to ostatnie umiera, tak też brak hojności jest śmiercią dla postu”).

4 Piotr Chryzolog, Sermo 111, 5: „Deus naturam ita facerat, ut homines crearet ad uitam, quae tamen dum no-
lens morti generat, illi se peccato fatetur obnoxiam, cuius poenae deseruit inuita”: OSPC 2, 340; por. Rz 5, 12.
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kie cierpienia wynikające z ludzkiej słabości. Pan go pokrzepi na łożu boleści. Czym jest 
łoże naszego cierpienia, jeśli nie naszym ciałem, w którym spoczywa dusza, jest cierpią-
ca, ponieważ pragnie znowu osiągnąć niebo, a jest uciskana przez ziemię ciała. W swej 
chorobie przewróciłeś całe swe łoże. Nie przewraca łóżka sprawiedliwy, lecz przewrócony 
w łóżku jest chory. Ciało zatem jest tym, co przewraca i jest przewracane; ciało jest tym, 
co jest przewracane w przeciwnościach, w perspektywie odwrócenia. Pan zatem odwraca 
nasze łóżko, kiedy zmienia przeciwności w sytuację nam sprzyjającą”5.

Szczególnym wyrazem troski Boga o zdesperowane i cierpiące ludzkie ciało było 
samo wcielenie Boga w postać człowieka, a praktycznym przedłużeniem Boskiej opieki 
ma być czynna jałmużna świadczona przez wierzących na rzecz biednych6. Chryzolog 
porównuje ciało ludzkie do dachu rozpiętego nad ludzką duszą: „tym dachem jest ciało, 
które okrywa duszę, skrywa miejsce ducha, zakrywa mieszkanie w sercu, oddziela wol-
ność umysłu od wizji niebieskiej […] dach naszego ciała”7.

Choć dusza jest składnikiem nadrzędnym wobec cierpiętliwego, grzesznego, dlatego 
i śmiertelnego ciała, to paradoksalnie właśnie ciało jest faworyzowane przez człowieka8. 
Dla samej duszy elementem podtrzymującym jest Bóg w osobie Jezusa Chrystusa9. Kie-
dy dusza oddala się od Boga, wtedy zaczyna przenikać ją zepsucie niewiary, niegodzi-
wości, wad, wyrzutów sumienia, marności i niewierności10. Bóg, wcielając się w czło-
wieka, przyjął marność i śmiertelność substancji cielesnej człowieka, aby cały człowiek 
w swej duchowo-cielesnej naturze został uznany za przybranego syna Bożego11. Czło-

5 Piotr Chryzolog, Sermo 14, 7: „Dominus adiuuet eum super lectum doloris eius. Exsequitur propheta 
omnes aerumnas fragilitatis humanae. Dominus autem adiuuet eum super lectum doloris eius. Quis est lectus 
doloris nostri, nisi corpus nostrum, in quo anima iacet, et iacet dolens, et dolet quod caelum repetere cupiens 
premitur corporis terra. Vniuersum stratum eius uersasti in infi rmitate eius. Iustum non uersat in stratum, 
sed in strato uersatur infi rmus. Caro ergo est quae uersatur et uersat; ipsa est ergo quae aduersis uoluitur, in 
prosperis uersat. Dominus ergo uersat stratum nostrum, quando nobis aduersa uertit in prospera”: OSPC 1, 
134; por. Ps 41 (40), 4. W wersji Vetus Itala, tekst Ps 40, 4, jakim posługiwał się Chryzolog, różni się nieco 
w zakończeniu (4b) od współczesnych tłumaczeń, ale jest bardzo zbliżony do tłumaczenia Wulgaty. Tekst 
Ps 40, 4 w wersji Vetus Itala czy Wulgaty stwarzał możliwość alegorycznej interpretacji, na co niezbyt po-
zwala tekst współczesnych tłumaczeń biblijnych: por. Ps 41 (40), 4: BT4: Pan go pokrzepi na łożu boleści: 
podczas choroby poprawi całe jego posłanie i Wulgata: Dominus opem ferat illi super lectum doloris eius; 
universum stratum eius versasti in infi rmitate eius.

6 Piotr Chryzolog, Sermo 176, 1-3: OSPC 3, 310.
7 Piotr Chryzolog, Sermo 102, 6: „hoc tectum corpus est, quod tegit animam, quod operit spiritus, 

quod cordis domicilium uelat, quod libertatem mentis a caelesti uisione secludit. […] tectum nostri coro-
pris”: OSPC 3, 286. 288; por. Łk 7, 6.

8 Piotr Chryzolog, Sermo 102, 2: „Si dominatur anima, corpus seruit; et homini nil corpore pretiosus. 
[…] Corpus ex infi rmitate natum, quidquid uiuit, infi rmatur ad mortem. Ergo centurio rogabat, ut Christus 
solus mortali corpori largiendo uitam perpetem subueniret”: OSPC 2, 284; por. Łk 7, 2-3.

9 Piotr Chryzolog, Sermo 19, 5: „Quod est anima corpori, hoc est animae Chrystus. Sine anima corpus 
non uiuit; non uiuit anima sine Christo”: OSPC 1, 162 (tłum. polskie: „Czym jest dusza dla ciała, tym jest 
Chrystus dla duszy. Bez duszy ciało nie żyje, nie żyje i dusza bez Chrystusa”).

10 Piotr Chryzolog, Sermo 19, 5: „Recende anima mox corpori fetor, corruptio, putredo, uermis, cinis, 
horror et omnia uisu detestanda succedunt; discedente deo confestim uenit in anima perfi diae fetor, corrup-
tio criminum, uitiorum putredo, conscientiae uermis, uanitatum cinis, infi delitatis horror, et fi t in corporis 
sepulchro uiuo funus animae iam sepultae”: OSPC 1, 162. 164.

11 Piotr Chryzolog, Sermo 68, 1: „Conditio mortalis, terrena compagno, limosa substantia, adpensa ui-
tae ac mortis, incerto labore adrita, consumpta poenis, putredini, pulueri subiecta natura capere non ualet, ae-
stimare non suffi cit, fucare non audet, credere pertimescit quod hodie se cogitur confi teri. […]. Consideraui, 
inquit, opera tua et expaui. Adoptatum se tunc stupuit in fi lium, quando perdiderat ipsius fi duciam seruitu-
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wiek w swym wnętrzu powinien poddawać się natchnieniom Ducha Bożego, aby przyjąć 
całym sobą dar przybranego synostwa i powołania do życia z Bogiem12. Dlatego wierzą-
cy, jak wierny żołnierz, winien modlić się do Chrystusa, aby w nim panował13.

Siłą przeciwstawiającą się ludzkiemu zjednoczeniu z Bogiem jest zarówno pokusa dia-
bła, owego starożytnego uciekiniera (antiquus refuga)14, jak i podwójny upadek czło-
wieka w grzech (prarodziców i osobisty)15. Powołując się na teksty z Rz 12, 1 i Mdr 9, 
15, Chryzolog wskazuje, że ciało winno oczyszczać się z grzechów, które je uciskają, aż 
zostanie uduchowione (ciało osiągnie jakościowe cechy duszy, tzw. ‘początek duszy’ – 
ut corpus ad originem animae conscendat16), a dusza jako bardziej subtelna nie powinna 
zniżać się do poziomu natury ciała, ale to „ciało ma towarzyszyć duszy do nieba, a du-
sza niech nie schodzi za ciałem na ziemię”17. Dusza zainspirowana Bogiem i dążąca do 
Niego wraz z uduchowionym ciałem mają tworzyć integralną i uduchowioną całość i ja-
ko takie stać się ofi arą miłą Bogu18.

tis”: OSPC 2, 46 (tłum. polskie: „Kondycja śmiertelnika, towarzyszka ziemska, substancja uczyniona z bło-
ta, rozpięta pomiędzy życiem a śmiercią, zużywająca się przez niepewny trud, niszczona przez cierpienia, 
poddana przez naturę prochowi i zepsuciu, nie jest zdolna pojąć, nie jest wystarczająco sprawna, aby doce-
nić, nie potrafi  się przeciwstawić, boi się wierzyć w to, co dziś jest zmuszona rozpoznać. […]. Uznałem, po-
wiada, twe czyny, i doświadczyłem trwogi. Trwał w zdziwieniu, że jest usynowiony, dlatego zaczął wątpić we 
własną niewolę”); por. Ha 3, 2a. Chryzolog korzystał z tekstu Księgi Habakuka w wersji Vetus Itala, której 
przekład różni się od tłumaczeń współczesnych (Ha 3, 2a w wersji Vetus Itala jest znowu bardziej zbliżony 
do wersji Wulgaty: Domine, audiui auditum tuum et timui, consideraui opera tua et expaui; niż do tłumaczeń 
współczesnych np. (BT4): Usłyszałem, o Panie, Twoje orędzie, zobaczyłem, o Panie, Twe dzieło).

12 Piotr Chryzolog, Sermo 68, 2: „Audi Paulum dicentem: Misit deus spiritum fi lii sui in corda nostra cla-
mantem abba, pater! Quod cum auditum ad interna transmitteret, tantum se meruisse mirabatur, et interna tota 
hominis pauebant. […] Quatinus ipse idemque homo sursum per gratiam iam leuatus, iacebat subtus pristinam 
per naturam, nec uirtutem caelestem uirtus poterat sustinere terrena. […]; quid caro faceret, cum descendit deus 
in carnem carni gratiam conlaturus? Venit pater, quia homo deum, seruus dominum non ferebat. […]”: OSPC 
2, 48; por. Ga 4, 6 (tłum. polskie: „Słuchaj słów Pawła: Bóg posłał do naszych serc Ducha swego Syna, któ-
ry woła: Abba, Ojcze. Człowiek, przyjmując do głębi swego serca to orędzie, zadziwił się, że zasłużył na tak 
wielki dar, i całe jego wnętrze poddało się trwodze. […] Ten sam człowiek już wyniesiony przez łaskę do góry, 
spoczywał niżej ze względu na starą naturę tak, że siła ziemska przeciwstawiała się mocy niebieskiej. […] co 
powinno uczynić ciało, kiedy Bóg zstąpił w ciele, aby przyznać łaskę ciału? Przybył jako Ojciec, ponieważ ina-
czej człowiek nie zniósłby obecności Boga, sługa nie mógłby znieść obecności swego Pana”).

13 Piotr Chryzolog, Sermo 68, 5: „Oremus ergo, carissimi, ut Christus semper suo regnet in milite, 
ut miles semper suo triumphet in rege”: OSPC 2, 50; Na temat stereotypowego wyobrażenia chrześcijan, 
szczególnie męczenników, jako żołnierzy Chrystusa zobacz opracowanie C. Truzzi, Linguaggio catecheti-
co e proposta di vita cristiana nei sermoni «De sanctis» di Pietro Crisologo, [w:] E. Manicardi, F. Ruggie-
ro (red.), Liturgia ed evangelizzazione nell’epoca dei Padri e nella Chiesa del Vaticano II. Studi in onore di 
Enzo Lodi, Bologna 1996, 279-290.

14 Piotr Chryzolog, Sermo 52, 2: „Antiquus refuga, ubi dominum terris repperit aduenisse, obstruit au-
res hominis, uinxit linguam, et, obseratis humani sensus foribus, speluncae sue latebram pectus fecit et pa-
rauit humanum, aestimans quod illuc auditus uerbi, uirtus diuini nominis non ueniret”: OSPC 1, 356. 358; 
por. Ap 12, 9; 2 Tes 2, 3 (tłum. polskie: „Starożytny uciekinier, kiedy dowiedział się, że Pan przybył na zie-
mię, zatkał uszy człowieka, zakleił język, zakratował drzwi ludzkiego intelektu, przekształcił wnętrze ludz-
kie na siedzibę, w której się schował, myśląc, że w ten sposób nie będzie mogło być wysłuchane słowo i nie 
przybędzie tam moc imienia Pana”).

15 Piotr Chryzolog, Sermo 111, 8: „quia grauius praeuaricatores quam peccatores; et non tantum paren-
tis uitio, sed suo iam lapsos fascinore saeua deuorauit”: OSPC 2, 342.

16 Piotr Chryzolog, Sermo 109, 1: OSPC 2, 326.
17 Piotr Chryzolog, Sermo 109, 1: „corpus animam comitetur ad caelum, non anima corpus sequatur ad 

terram”: OSPC 2, 326.
18 Piotr Chryzolog, Sermo 109: „Ergo non deponi animam, sed corpus apostolus uult leuari, ut et ani-
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Na drodze do zjednoczenia z Bogiem człowiek ma wykorzystywać nakierowane na 
dobro wolną wolę i pragnienia19, wszystkie swoje władze naturalne (wygląd, mówienie, 
poznanie, rozumowanie i sądzenie)20 oraz poddawać się inspiracjom pochodzącym od 
Boga, a zawartym w objawionym Prawie Pięcioksięgu21, a przede wszystkim w Ewan-
gelii, która jest służbą łasce i stanowi objawioną formę wolności od grzechu22. Bóg przez 
swoje słowo wzywa ludzi do nawrócenia, którego praktycznym świadectwem w życiu 
wierzącego jest stosowanie się do objawionego prawa dziesięciu przykazań23.

Praktyka słuchania i mądrościowego interpretowania słowa Bożego ma skutkować 
u wierzącego uznaniem autorytetu Boga i życiem według cnót24. Słowo Pisma Święte-
go kształtuje bowiem postawę człowieka, który dzięki niemu zaczyna być posłuszny Bo-
żej woli. Słuchający słowa Bożego osiąga cel, jakim jest jego kompleksowa przemiana 
zmierzająca do tego, aby był uformowany na wzór Chrystusa25. Pilne rozważanie słów 
Ewangelii skłania do wznoszenia myśli ku Bogu, aby przebywały wśród wyższych rze-
czywistości oświecających wnętrze człowieka26.

Komentując w różnych kazaniach wybrane fragmenty Listu św. Pawła do Rzymian 
(szczególnie Rz 1-12), Chryzolog dochodzi do szeregu praktycznych konkluzji duszpa-
sterskich, dotyczących chrześcijańskiego nawracania się i życia według łaski Chrystusa. 
Wierzący, który tak w ciele jak i w duszy („cały człowiek”) podporządkowuje się Bogu 
poprzez wybór dóbr przyszłych, stopniowo zapomina o dobrach czasowych i material-

mae corpus, id est, hominem totum ad hostiam sanctam, ad placitum deo sacrifi cium uult uenire”: OSPC 2, 
326. O wpływach teologii św. Pawła na antropologię teologiczną Ojców Łacińskich V wieku zobacz szerzej 
opracowanie: V. Grossi, Lineamenti di antropologia patristica, Roma 1983, 63-78.

19 Piotr Chryzolog, Sermo 5, 3: „Cognitorem pectoris non uoce petit iste, sed uoto; quia a deo bona, 
mala uero portat prima uoluntas in nobis”: OSPC 1, 72.

20 Piotr Chryzolog, Sermo 5, 3: „Habitus, sermo, scientia, ratio, iudicium, quae hominem prae ceteris 
animantibus in terrena habitatione contingunt”: OSPC 1, 74.

21 Piotr Chryzolog, Sermo 5, 3: „seniori quinque legis libros diuinitus inscribendos, per quo substantia inpar 
merito, numero par esset; humanum teneret ista ordinem, diuino illa subsisteret instituto”: OSPC 1, 74.

22 Piotr Chryzolog, Sermo 114, 5: „Obaudistis autem ex corde in eandem formam doctrinae. In qua? In 
euangelii nempe, ubi nouo libertatis genere non est omissa seruitus, sed mutata, quia melior est deuota fa-
mulatio, quam uaga et praesumpta libertas”: OSPC 2, 358; por. Rz 6, 16-17.

23 Piotr Chryzolog, Sermo 168, 3-4: OSPC 3, 272. 274.
24 Piotr Chryzolog, Sermo 156, 2: „Absit! Sic sentit mundus, sic gentiles intellegunt, sic fallit species lec-

tionis. Ceterum sermo euangelicus non humana loquitur, sed diuina; non usitata, sed noua; non arte fallen-
tia, sed ueritate subnixa; non oculis adludentia, sed cordibus infi xa; non coniecturis nutantia, sed auctoritate 
fi rmata; a deo uenientia, non a fato; non collecta numeris, sed uirtutibus adquisita”: OSPC 3, 196 (tłum. pol-
skie: „Nic z tego. W ten sposób myśli świat, tak interpretują to poganie, w taki sposób wprowadza w błąd 
powierzchowna lektura. Zresztą ewangeliczne opowiadanie nie mówi o faktach ludzkich, lecz boskich; nie 
opowiada rzeczy zwyczajnych, lecz nowe; zawiera koncepcje, które nie wprowadzają w błąd samą sztuką, 
lecz które są podporządkowane prawdzie; myśli, które nie zwodzą oczu iluzją, ale przenikają do serc; teo-
rie, które nie tyle opierają się na zmyślonych zarysach, lecz są zagwarantowane przez autorytet; pochodzą 
od Boga, a nie z przypadku; nie są sformułowane na bazie kalkulacji, lecz otrzymane dzięki cnotom”).

25 Piotr Chryzolog, Sermo 134, 2: „Huc, huc sanctus Paulus ueniat, qui iterum parturit, donec Christus 
formetur in homine”: OSPC 3, 62; por. Ga 4, 19.

26 Piotr Chryzolog, Sermo 169, 2: „quam diuinum spiret et redolet sensum, quam adtollat ad caelum 
mentis intellectum, quam collocet in supernis, quam cogat superni cordis accendere lucernam, et instar eu-
angelicae mulieris per dominicae lectionis obscura dragmam quaerere scientiae salutaris”: OSPC 3, 272; 
por. Łk 15, 4-10.
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nych27, służba łasce wyzwala człowieka od niewoli grzechu i daje szczęście wieczne28. 
Na drodze nawracania się do Boga należy odrzucić także postępowanie według norm 
świata zewnętrznego29, pełnego próżności, wad i grzechów30. Podczas gdy starotesta-
mentalny legalizm wypełniania Prawa wzmagał grzech31, to ewangeliczna nauka łaski, 
wprowadzona przez Jezusa Chrystusa wyzwala grzesznika z zależności grzechu i daje 
mu zbawienie i życie wieczne z Bogiem32. Postępowanie w myśl zasad ewangelicznych 
wpływa uzdrawiająco na grzesznika33, człowiek trwając przy nich stopniowo oddala się 
od ziemskich pożądliwości34 i działa według cnót35. 

Ewangeliczne nawrócenie jest zatem pojmowane przez Piotra Chryzologa przede wszyst-
kim jako stałe odnawianie umysłu i życie zgodne z zasadami podanymi przez Jezusa Chry-
stusa: „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. To jest jeżeli jesteście odnowieni w wa-
szym umyśle przez dzieło Chrystusa, odrzućcie fi gurę tego świata i wyrzućcie nieforemność 
jej odbitego wyobrażenia, zmieńcie zaś wasz wygląd na wygląd waszego Zbawiciela, aż 
odnowiony wasz sposób odczuwania zajaśnieje w was poprzez wasze dzieła i już człowiek 
niebiański będzie postępował na ziemi zgodnie z niebiańskim zachowaniem”36.

Jednak życie pod wpływem łaski Ewangelii, dochodzenie do cnót czy postepowanie 
według reguł sprawiedliwości i zachowywanie niewinności wśród ludzi złych nie są spra-
wami łatwymi37. Pragmatyczną motywacją dla wierzących mającą ich zachęcić do ży-
cia ewangelicznego jest przypominanie o prowizoryczności ziemskiego istnienia i zapo-
wiedź wieczności dla wytrwale postępujących według norm Ewangelii38. Oprócz nauk 
Ewangelii oraz ludzkiego kierowania się zdrowym rozsądkiem, najlepszym wzorem do 
naśladowania na drodze życia w łasce jest przykład Jezusa Chrystusa, a chrześcijanin, 
który Go naśladuje, stara się tym samym osiągnąć świętość39.

27 Piotr Chryzolog, Sermo 114, 6: OSPC 2, 360.
28 Piotr Chryzolog, Sermo 114, 7: „Beata est haec seruitus, quae dominationem generat sempiternam”: 

OSPC 2, 360; por. Rz 6, 18.
29 Piotr Chryzolog, Sermo 120, 2: OSPC 2, 390; por. Rz 12, 2.
30 Piotr Chryzolog, Sermo 120, 2-3: OSPC 2, 390. 392; por. Rz 1, 29-32.
31 Piotr Chryzolog, Sermo 112, 5: „Lex, inquit, subintrauit, ut abundaret delictum. Ecce, ut apostolus 

dicit, non inminutionem delictorum lex fecit esse, sed copiam”: OSPC 2, 346; por. Rz 5, 20.
32 Piotr Chryzolog, Sermo 112, 6: „Gratia in uitam, peccatum regnat in mortem. Recta fi des non mor-

tem, non interitum hominis auctori deo deputat, sed salutem. Mors sit hominis, sit peccati, ut uita creata et 
reddita solum credatur esse per Christum”: OSPC 2, 348; por. Rz 5, 20-21.

33 Piotr Chryzolog, Sermo 113, 3: OSPC 2, 350; por. Rz 6, 1-2.
34 Piotr Chryzolog, Sermo 113, 4: OSPC 2, 352; por. Rz 6, 2-6; 1 Kor 15, 54-56.
35 Piotr Chryzolog, Sermo 113, 5: OSPC 2, 352; por. Rz 6, 3-4.
36 Piotr Chryzolog, Sermo 120, 4: „Reformamini in nouitate sensus uestri. Hoc est, si estis per Christum 

sensibus innouati, abiecta saeculi huius fi gura et tota inueteratae imaginis deformitate proiecta, formam ue-
stram in formam uestri reducite saluatoris, ut nouitas sensuum uestrorum in uestris uobis actibus elucescat, 
et caelestis homo caelesti habitu iam graditur in terra”: OSPC 2, 392; por. Rz 12, 2.

37 Piotr Chryzolog, Sermo 113, 2: OSPC 2, 350; por. Rz 5, 20; 6, 1.
38 Piotr Chryzolog, Sermo 163, 2: OSPC 3, 240; por. Mt 7, 9; Łk 11, 11.
39 Piotr Chryzolog, Sermo 113, 7: „Vsque in fi nem autem lectionis hoc ingerit beatus apostolus, hoc de-

monstrat: illum posse cum Christo uiuere, illum regnare cum Christo, quo resurgentis Christi innocentiam 
sequitur, imitatur uitam, inplere nititur sanctitatem”: OSPC 2, 352; por. Rz 6, 6-11.

2437. Nawrócenie i asceza

7.1.2. Duchowość zadośćuczynienia
Salwian z Marsylii. Podkreślał on nie tyle ideę przemiany i stałego nawracania się do 

Boga, ale zadośćuczynienia, naprawy i pokutowania za grzechy w nadziei przebaczenia40. 
Proces odkupienia win i wynagradzania ich przez grzesznika surowością życia jest możliwy, 
kiedy jest on zdrowy i może podjąć się wypełniania uczynków ekspiacyjnych, do których 
grzeszne ciało jest wzywane przez duszę będącą surowym cenzorem jego upadków41. Pisarz 
z Marsylii nie rozważa specjalnie złożoności człowieka z ciała i duszy, zakłada wspomnianą 
złożoność jako oczywistą, podkreśla natomiast sposoby wyzwalania się z grzeszności.

W procesie odchodzenia od grzechu niezbędne jest przyjęcie Bożych norm postępo-
wania oraz odrzucenie grzesznych uczynków42. Należy także odrzucać pokusy diabła 
i zdecydowanie wyrzec się jego działań, jako prowadzących do potępienia43, nie popa-
dać w rozpacz z powodu grzechów, ale wewnętrznie zwrócić się ku Bogu44. Standardo-
wymi uczynkami chrześcijańskiego zadośćuczynienia za grzechy są post i jałmużna45.

Salwian radzi, aby grzesznik, który nie jest w stanie czynić zadośćuczynienia za swoje 
grzechy w jakiś inny sposób, okazywał biednym miłosierdzie, co jest sposobem skutecznym 
i jednocześnie ekwiwalentem kary dla grzesznika46. Ofi arne miłosierdzie spełnia rolę za-

40 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 49: „Quando lugebit qui dies lugendi perdidit? Quando satisfaciet 
qui tempus satisfactionis amisit? […]. ut mollitiem uidelicet praeteritae uoluptatis praesentium asperitatum dura 
conpenset et reatum longarum deliciarum offi cio patrocinantis iniuriae”: SCh 176, 174 (tłum. polskie: „Jak długo 
będzie płakał, jeśli nie odda na czas długu? Kiedy odda należne zadośćuczynienie, jeśli dopuścił do daremne-
go upływu czasu, wtedy kiedy zadośćuczynienie było możliwe? […]. Jeśli przez długi czas plamił się pożąd-
liwością, to będzie chciał to naprawić przez praktykę pokutną, która będzie zdolna go wykupić”). Duchowość 
wewnętrznego zadośćuczynienia chrześcijanina za grzechy dobrymi czynami, opisywana w tekstach Salwia-
na z Marsylii, jest często spotykaną postawą duchową, nie występuje jednak w związku z tzw. drugą pokutą, 
dlatego nie ma bezpośredniego odniesienia do średniowiecznej teorii św. Anzelma (zm. 1109), zgodnie z którą 
zadośćuczynienie jest jednym z warunków już sakramentalnej pokuty, gdzie obok wyznania grzechów stanowi 
jeden z wymogów godnego przyjęcia sakramentalnej pokuty w jej scholastycznym, nie patrystycznym rozumie-
niu. Jeśli dla Salwiana zadośćuczynienie jest stopniowym oczyszczaniem się z grzechu i dochodzeniem przez 
czyny pokutne do postawy miłosierdzia, to dla św. Anzelma i późniejszej duchowości katolickiej zadośćuczy-
nienie stanowi naprawę tzw. skutków grzechów w odniesieniu do Boga, bliźnich i siebie samego. Zadośćuczy-
nienie w ujęciu scholastycznym związane jest zatem z sakramentalnym oczyszczaniem chrześcijanina z grze-
chów, ma za zadanie usunąć wszelkie pozostałości grzechowe po uzyskaniu sakramentalnego rozgrzeszenia, 
pomóc pokonać niedomagania moralne i uodpornić na przyszłość w znaczeniu terapeutyczno-prewencyjnym. 
Więcej na temat teorii zadośćuczynienia w duchowości katolickiej zobacz W. Zawadzki, Zadośćuczynienie, 
[w:] M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków 2002, 931.

41 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 50: „Crucibus denique diuersarum aerumnarum reum in suo 
corpore hominem iudex fi dei seueritas subiugabit, ut indulgentiam scilicet absolutionis aeternae, praesen-
tis poene ambitione, mereatur. Sed fatiscente iam corpore, ubi exercebit districtionis offi cium censor ani-
mus?”: SCh 176, 174.

42 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 46: „Ergo in huiusmodi causis hoc primum medellae opus est 
ut morbos suos languentes horreant, curae plagas festinent saucii et ilico e corporibus sagittas rapiant uul-
nerati”: SCh 176, 172.

43 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 47: „Fugienda itaque primum haec peccatoribus mala sunt, nec 
dandus diabolo locus, ut qui stantes inpulit in ruinam, lapsos praecipitet in mortem”: SCh 176, 172. 174.

44 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 48: „Sed melius tamen est absque dubio quamius diuturna paralysi 
aridas manus aliquo tamen nisu ad caelum erigi quam letali penitus desperatione dissolui”: SCh 176, 172.

45 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 49: „Ad ieiunia uidelicet longa confugiet. Est quidem hoc aliquid, si 
eleemosynis misceatur, secundum illum: Bonum est ieiunium cum eleemosyna”: SCh 176, 174; por. Tb 12, 8.

46 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 51: „Vnum ergo est quod amissis omnibus adiumentis atque su-
bsidiis, nutanti ac destituto, opitulari queat, ut confugiat scilicet ad illud beatissimi Danielis sacrum ac salu-
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dośćuczynną, kiedy towarzyszą mu pobożność i duch składania darów samemu Bogu jako 
jedynemu właścicielowi wszystkiego. Praktykowanie jałmużny staje się wynagrodzeniem 
wcześniejszego nieposłuszeństwa grzechu. Jeśli jest ono efektem pobożności grzesznika, 
Bóg docenia zarówno użyteczność jego czynu, jak i jego wewnętrzną poprawę47.

7.1.3. Godność człowieczeństwa48

Piotr Chryzolog. Dla Boga każdy człowiek jest ważny od momentu swego poczę-

bre consilium qui Babylonio regi mederi uolens ulceribus de offensione contractis malagma de miseratione 
conposuit dicens: Propter quod, rex, consilium meum placeat tibi et peccata tua in misericordiis redime et 
inimtitias tuas in miserationes pauperum: fortasse erit patiens dominus delictis tuis. Ita ergo et iste faciat, ut 
ille dixit”: SCh 176, 174. 176; por. Tb 12, 8; Dn 4, 24.

47 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 52-53: „52. utatur medicamento alii oblato ad sua uulnera, ue-
reatur contumaciae inoboedientis exemplum, cogitet quid ipse sit passurus in morte, cum uideat quid rex As-
syrius pertulerit in uita. Euidens est de superbia ac rebellione documentum. Consideret an ipse, si non audie-
rit, mortuus euasurus sit, cum uideat quod rex ille, qui non audiuit, se ipsum uiuus amisit. Offerat ergo uel 
moriens ad liberandam de perennibus poenis animam suam, quia aliud iam non potest, satim substantiam 
suam, sed offerat tamen cum conpunctione, cum lacrimis, offerat cum dolore, cum luctu; 53. aliter quippe 
oblata non prosunt, quia non pretio sed affectu placent. Nec enim animus dantis datis sed animo commen-
dantur data, nec pecunia fi dem insinuat sed pecuniam fi des. Ac per hoc qui prodesse sibi uult quae deo of-
fert, hoc modo offerat. Neque enim homo deo praestat benefi cium in his quae dederit, sed deus in his homini 
quae acceperit, quia etiam quod homo habet dei ac domini sui munus est; ac per hoc in his quae offeruntur 
ab homine, homo non suum reddit, dominus suum recipit”: SCh 176, 176.

48 Tematyka godności ludzkiej była znana fi lozofi i klasycznej. Jak zaznacza J.-M. Breuvart, Le concept de 
dignité humanie, „Revue d’étique et théologie morale. Le Supplément” 191 (1994), 103, Protagoras sądził, że 
to Zeus ofi arował godność ludziom, których wcześniej obdarzył inteligencją, poczuciem honoru i świadomością 
prawa. Jeszcze bliższe biblijnej koncepcji godności człowieka były tezy stoików, którzy głosili, że ludzie mają tę 
samą naturę dzięki uczestnictwu w naturze pierwszego bytu Pneumy, ogarniającego i ożywiającego cały kosmos 
swym tchnieniem. Według Cycerona godność natury ludzkiej wyrażała się w jej rozumności i prawości (M. T. 
Cyceron, O powinnościach 1, 106: „A przy tym jeśli zechcemy zważyć, jakie jest dostojeństwo i godność w po-
stępowaniu zgodnym z naturą, zrozumiemy, jak haniebną rzeczą jest tonąć w rozpuście oraz pędzić życie znie-
wieściałe i wygodne, a jak szlachetne jest życie umiarkowane, wstrzemięźliwe, surowe i skromne”: Biblioteka 
Narodowa 52, seria 2, tłum. polskie K. Wisłocka-Remberowa, M. Plezia (red.), Wrocław 1954, 242). Przysługuje 
zatem każdemu człowiekowi, bo posiada on duszę, która partycypuje w bóstwie. Cyceron upatruje w tym właś-
ciwego źródła dobra i wielkości człowieka oraz przyczynę różnicy pomiędzy nim a światem zwierząt (por. M. T. 
Cycero, O państwie 1, 43-53: Biblioteka Narodowa 52, 286-293). Cyceron mówi też o prawdziwym, niezmien-
nym i wiecznym prawie powinności, zgodnym z naturą, które podkreśla godność działań etycznych człowieka 
(M. T. Cyceron, O państwie 3, 22, 33: „Rzeczywiste prawo to zatem prawdziwa roztropność zgodna z naturą, od-
wieczna i obecna w każdym człowieku, która jest władczym głosem obowiązku i stanowczym ostrzeżeniem przed 
zbrodnią. Nie na darmo wydaje polecenia i stawia zakazy szlachetnym, ale podli nic sobie z tego nie robią. Wspo-
mnianego prawa nie godzi się zmienić, zastąpić jego postanowień innymi lub całkiem znieść; senat ani ogół oby-
wateli nie zwolnią nas z jego przestrzegania. Pozbawione sensu byłoby szukanie komentatora lub znawcy, by usta-
lił odpowiednią wykładnię; w Rzymie i Atenach, teraz i w przyszłości to prawo niczym się nie różni; w każdym 
miejscu po wsze czasy pozostanie bez zmian, wieczne i jedno dla wszystkich niczym bóg, król i pan wszechrze-
czy, który to prawo stworzył, obmyślił i zatwierdził. Kto nie przestrzega jego postanowień, samego siebie utraci 
i odrzuciwszy własne człowieczeństwo będzie przez to cierpiał, choćby uniknął męki uważanej powszechnie za 
karę”: Biblioteka europejska, M. T. Cyceron, O państwie, O prawach, tłum. polskie I. Żółtowska, Kęty 1999, 71-
72). Co ciekawe, ten ostatni cytat z Cycerona jest wykorzystany przez Katechizm Kościoła katolickiego w kano-
nach charakteryzujących prawo moralne (por. KKK 1956; por. też wykorzystania tego cytatu Cycerona w KKK 
1956: W. Turek, Patrystyczne i klasyczne aspekty koncepcji godności człowieka w katechizmie Kościoła Katoli-
ckiego, [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki, (red.), Godność człowieka w nauczaniu Ojców Kościoła, Lublin 1996, 
24-26). Jak zaznacza F. J. Mazur, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, 2-25, biblijna 
koncepcja godności znajduje swą podstawę (choć brak tam samego pojęcia „godność”) w opisie stworzenia czło-
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cia49, które jest jego rzeczywistym zaistnieniem przed Bogiem50. Człowiekowi została 
przez Boga nadana godność Bożego stworzenia będącego administratorem tego świata 
w imieniu Boga51. Człowiek ma zarządzać ziemią, czynić ją sobie poddaną, odrzuciw-
szy jednak zło i pychę52. Godność człowieczeństwa (humanum), ofi arowana człowieko-
wi przez Boga, została przez niego utracona w wyniku grzechu Adama, popełnionego 
z poduszczenia diabła53.

Człowiek odzyskuje godność stworzenia przez wiarę w Boga, co potwierdza w mo-
mencie sakramentalnego chrztu i wyznania wiary w Boga Trójjedynego. Co więcej, dzię-
ki wartości wiary (fi des) i woli zawierzenia (credulitas) zostaje mu przywrócony wyższy 
rodzaj godności przysługujący nie tylko stworzeniu, ale również niebiańskiemu potom-
stwu (caelestem subolem)54. Dlatego Chryzolog przyrównuje chrzest udzielany w Koście-
le do powtórnego narodzenia, które staje się ciągłym odradzaniem (renati sunt permanen-
do), a ochrzczony zostaje przekształcony przez Ducha Świętego na wzór Stworzyciela 
(reformati ad nostri imaginem creatoris)55.

Przemiana człowieka nastepuje zatem dzięki wpisaniu go w wielkie dzieło Boże rozpo-
częte w stworzeniu, a dopełnione w odkupieniu. Piotr Chryzolog ujmuje godność człowie-
ka nie tylko w aspekcie chrystologicznym56, ale Sermo 117 zawiera ewidentne cechy sote-

wieka – na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1, 26-27). Człowiek jest godny: jako istota stworzona, podobna do 
Boga w rozumności, wolności woli i zdolności do panowania nad światem (por. też: Rdz 9, 6; Ps 8, 5-7) oraz po-
wołana do nieśmiertelności (Rdz 2, 22). Wcielenie Boga i odkupienie ludzkości w tajemnicy Jezusa Chrystusa 
podnosi jeszcze bardziej godność obrazu Boga w człowieku. Ojcowie Kościoła i pisarze wczesnochrześcijańscy 
będą rozwijali biblijną koncepcję godności ludzkiej, komentując teksty Pisma dotyczące stworzenia człowieka 
na obraz i podobieństwo Boże oraz na temat wcielenia Boga w osobie Jezusa Chrystusa i jego dzieła odkupienia 
ludzości. Więcej na temat wybranych koncepcji patrystycznych omawiających zagadnienie godności człowieka 
zobacz serię artykułów poświęconych tej tematyce, a zamieszczonych w pracy zbiorowej: F. Drączkowski, J. Pa-
łucki (red.), Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła, Lublin 1996, 3-186.

49 Piotr Chryzolog, Sermo 69, 6: „Prudens aestimet quid possit notura diuina, si tantum potest per deum 
humana conceptio”: OSPC 2, 58.

50 Piotr Chryzolog, Sermo 70, 3: „Hinc est quod iam sunt deo sibi adhuc non sunt, quoniam electi estis 
ante constitutionem mundi”: OSPC 2, 60; por. Ef 1, 4. por. też: Piotr Chryzolog, Sermo 72, 3: OSPC 2, 74. 
76; Piotr Chryzolog, Sermo 87, 5-6: OSPC 2, 186. 188; Piotr Chryzolog, Sermo 88, 4: OSPC 2, 192. 194; 
Piotr Chryzolog, Sermo 91, 7: OSPC 2, 216; Piotr Chryzolog, Sermo 143, 10: „aut quando deus non in ute-
ro plasmator est hominnis?”: OSPC 3, 120; por. Hi 10, 8. 10-12; Ps 139 (138), 5; Jr 1, 5.

51 Piotr Chryzolog, Sermo 125, 4: „Quem nisi hominem, cui ad colendum mundi tota fuerat commissa 
possessio?”: OSPC 3, 10; por. też Piotr Chryzolog, Sermo 148, 2: OSPC 3, 152. 154; por. Rdz 1, 26; 2, 7.

52 Piotr Chryzolog, Sermo 44, 3-4: OSPC 1, 308. 310. Sermo 44 jest kazaniem poświęconym Ps 1. W ko-
mentarzu Chryzologa można dostrzec pewne zależności od Orygenesa, Philocalia 2, 1: SCh 302, 240; tam-
że 2, 3: SCh 302, 244. Więcej na temat samej egzegezy Psalmów w ujęciu Chryzologa zobacz monografi ę 
G. G. Scimè, L’esegesi di san Pietro Crisologo su i Salmi, PUL, Roma 1992.

53 Piotr Chryzolog, Sermo 27, 2: „Et a diabolo sunt illa, quae fallunt specie, quae praetendunt bona, 
cum mala inferant, sicud illud ad Adam, cum nobis humana abstulit, dum diuina promittit”: OSPC 1, 208; 
por. Rdz 3, 5.

54 Piotr Chryzolog, Sermo 71, 2: „Quid ualeat fi des, credulitas quid possit, sit quanta confessio, ho-
die monstratur in uobis. Ecce trinitatis trina confesio in caelestem subolem de terrena uos sustulit seruitu-
te”: OSPC 2, 66. 

55 Piotr Chryzolog, Sermo 117, 4: OSPC 2, 376; por. 1 Kor 15, 48.
56 Wyłącznie chrystologicznie odczytuje fragment Sermo 117, 1-2, Chryzologa – W. Turek, Patrystycz-

ne i klasyczne aspekty koncepcji godności, 19-20, kiedy komentując zastosowanie fragmentu Sermo 117 
w KKK 359 stwierdza, że: „Aspekt chrystologiczny godności ludzkiej zostaje pogłębiony przez inny cy-
tat patrystyczny, wzięty z dzieł Piotra Chryzologa. […]”, tamże, 19 oraz „Cytat pochodzący z dzieł Piotra 
Chryzologa, w którym dostrzegane są wyraźne wpływy św. Pawła, odnosi się do aspektu chrystologiczne-
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riologii trynitarnej: „Błogosławiony apostoł Paweł poucza nas dzisiaj, że dwóch ludzi dało 
początek rodzajowi ludzkiemu: oczywiście Adam i Chrystus. Dwóch ludzi równych w ciele, 
ale różnych w zasługach, całkowicie podobnych przez doskonałą prawdę w równości człon-
ków, ale przez doskonałą prawdę różnych w swoim pochodzeniu. Stał się, powiada, pierw-
szy człowiek Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Pierwszy został 
stworzony przez ostatniego, od Niego też otrzymał duszę, aby żył. Chrystus został ukształ-
towany będąc on sam właśnie Stworzycielem, który nie oczekuje życia od kogoś innego, ale 
sam darowuje życie wszystkim. Adam został ukształtowany z niegodnego błota, Chrystus 
pochodził z najcenniejszego łona Dziewicy. W pierwszym ziemia przekształca się w ciało, 
w drugim ciało zostaje podniesione do Boga. Co powiedzieć więcej? Drugi Adam umieścił 
swój obraz w pierwszym, gdy go stwarzał. Dlatego przyjął jego ciało i imię, aby nie zginęło 
to, co uczynił na swe podobieństwo. Oto dlaczego podjął się zadania, przyjął imię – aby nie 
zagubiło się to, co stworzył na własne wyobrażenie. 2. Jest zatem pierwszy Adam i ostatni 
Adam: tamten pierwszy ma początek, ten ostatni nie ma końca, ponieważ w rzeczywistości 
jest pierwszy, co zresztą sam stwierdza: Ja jestem Pierwszy i Ostatni”57.

Chryzolog ukazuje odkupienie człowieka na tle ekonomicznej koncepcji Trójcy Świę-
tej58. Chrystus jest postrzegany jako współuczestniczący z Ojcem w akcie kreacji Stwo-
rzyciel, który jako Bóg daje człowiekowi swoje podobieństwo, wciela się i dokonu-
je odkupienia człowieka. Ochrzczeni są więc wyobrażeniem Chrystusa, a sam chrzest 
rozpoczyna proces przebóstwienia człowieka i „podniesienia do Boga” (promouetur in 
deum)59. Pewne elementy chrystologii łacińskiej ujawniają się dopiero pod koniec cyto-
wanego wyżej Sermo 117, kiedy Chryzolog wskazuje na konsekwencje moralne wyni-
kające z opisanego stanu rzeczy60. 

Komentując 1 Kor 15, 45-50, podkreśla doniosłość przemiany myślenia i postępowa-
nia w życiu chrześcijan: od momentu chrztu mają oni unikać pożądliwości, opierać się 
pokusom, natomiast postępować w myśl natchnień niebiańskich (caelestia aspirare), dą-
żyć do świętości i do uzyskania cnót niewinności, prostoty, łagodności, cierpliwości, ma-
łości, miłosierdzia oraz zgody61. Dzięki postępowaniu według wskazań Ducha Święte-

go koncepcji godności człowieka, tzn. ważności dzieła dokonanego przez «ostatniego Adama» na rzecz ca-
łego rodzaju ludzkiego”, tamże, 20.

57 Piotr Chryzolog, Sermo 117, 1-2: „1. Duos homines beatus apostolus hodie retulit humano generi dedisse 
principium, Adam uidelicet et Christum. Duos homines pares corpore, sed merito dispares; conpage membro-
rum tota ueritate persimiles, sed ipso sui principio tota dissimiles ueritate. Factus, inquit, primus homo Adam 
in animam uiuentem, nouissimus Adam in spiritum uiuifi cantem. Ille primus ab isto nouissimo factus est, a quo 
est et animam consecutus, ut uiueret. Hic est ipso se fi guratus auctore, qui uitam non expectaret ab altero, sed 
ipse uitam solus omnibus largiretur. Ille uilissimo plasmatur ex limo, ex utero pretioso uirginis hic procedit. In 
illo terra mutatur in carnem, in isto caro promouetur in deum. Et quid plura? Hic est Adam, qui suam tunc in 
illo, cum fi ngeret, imaginem conlocauit. Hinc est quod eius personam suscipit, nomen recipit, ne sibi quod ad 
suam fecerat imaginem deperiret. 2. Primus Adam, nouissimus Adam: ille primus habet initium, hic nouissi-
mus non habet fi nem, quia hic nouissimus uere ipse est primus, ipso dicente: Ego primus et ego nouissimus”: 
OSPC 2, 373; por. 1 Kor 15, 45-47; Iz 44, 6; Ps 85 (84), 13; Ps 67 (66), 7; Ps 132 (131), 11. 

58 R. Benericetti, OSPC 3, p. 1, 374; por. Piotr Chryzolog, Sermo 65, 5: OSPC 2, 36.
59 Więcej na temat wcielenia i przebóstwienia powiązanego z przebóstwieniem w rzeczywistości Koś-

cioła i przebóstwieniem jako początkiem zjednoczenia z Bogiem według chrześcijańskich pisarzy greckich 
i łacińskich zobacz pracę A. Eckmann, Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lub-
lin 2003, 149-236.

60 Piotr Chryzolog, Sermo 117, 5-6: OSPC 2, 376-378; por. też R. Benericetti, OSPC 3, p. 1, 375.
61 Piotr Chryzolog, Sermo 117, 5: OSPC 2, 376; por. 1 Kor 15, 49.
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go dokonuje się uduchowianie ciała w myśl 1 Kor 15, 50: staje się ono niezniszczalne, 
gdyż zanika jego grzeszność-zniszczalność, a człowiek żyje już dla Boga i zbliża się do 
końca swej ziemskiej kary62.

7.1.4. Salwian z Marsylii
Pisarz z Marsylii nie zajmuje się szczegółowo problematyką godności ludzkiej i tylko 

dwa fragmenty jego dzieł dotyczą tej tematyki. Godność ludzka jest w jego opinii włas-
nością stworzenia Bożego jako takiego, przeżywaną świadomie, podporządkowaną Bogu. 
Teksty (w wersji Wulgaty lub Veteres latinae) Syr 39 10; Mdr 12, 13; Mdr 12, 15. 18 świad-
czą według pisarza z Marsylii o tym, że każdy człowiek w swej stworzoności został ob-
darowany przez Boga godnością, która winna przejawiać się w jego podporządkowaniu 
woli Bożej, w życiu roztropnym i uregulowanym. Jeśli człowiek postępuje według powyż-
szych zasad, poddaje się tym samym mądremu władaniu Bożemu, a zarządzając światem 
sobie powierzonym podobnie jak czyni to Bóg, cieszy się godnością właściwie postępu-
jącego stworzenia Bożego63. Ludzie natomiast często uzależniają wielkość własnej god-
ności od przynależności do określonego stanu społecznego, dlatego domagają się za obra-
zę godności drugiej osoby kary adekwatnej do stanu osoby obrażonej64.

62 Piotr Chryzolog, Sermo 117, 6: „Hoc autem dico, fratres, quia caro et sanguis regnum dei posside-
re non possunt. Quemadmodum carnis resurrectio praedicatur, quia ibi caro possidebitur ab spiritu, non caro 
spiritum possidebit, sicut ex sequentibus elucescit: Neque corruptio incorruptionem possidebit. Vides quia 
non caro deperit, sed corruptio non homo, sed culpa; non persona, sed crimen, ut homo in deum t coram deo 
uiuens fi nem se delictorum tandem gaudeat consecutum”: OSPC 2, 378; o ciele „opanowanym przez du-
cha” w kontekście zmartwychwstania wypowiedział się już wcześniej św. Ireneusz z Lyonu, Adversus hae-
reses 5, 9, 4: SCh 153, 116-122.

63 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 8: „Sed si illud, ut supra iam diximus, magis quaeris, 
quod ad omnes homines, non quod ad solos pertinet Christianos, ecce euidenter dicit uolumen sacrum cun-
cta cotidie nutu diuinitatis regi et incessabiliter a deo omnia gubernari. Ipse enim, inquit, diligit consilium 
et disciplinam. Nec est enim alius deus, cuius cura est de omnibus. Cum sis ergo, inquit, iustus, iusie om-
nia disponis… et cum magna reuerentia disponis nos. Ecce habes iugiter disponentem deum, iugiter guber-
nantem, quamuis in isto scripturae loco non gubernatio tantum sacra sed etiam dignitas declaretur humana”: 
SCh 220, 164; por. Syr 39, 10; Mdr 12, 13; Mdr 12, 15. 18 (tłum. polskie: „Jeśli potem kładziesz nacisk na 
to zagadnienie, co miałem już zresztą okazję powiedzieć, że problem dotyczy całej ludzkości, a nie tylko 
chrześcijan, to posłuchaj z jaką jasnością święta księga oznajmia, że każda rzecz, dzień po dniu, zależy od 
Bożej woli i że Bóg włada wszystkim bez przerwy. Powiada bowiem: Pan kocha roztropność i życie zdy-
scyplinowane (et ipse diriget consilium eius, et disciplinam) oraz Nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę 
nad wszystkim i jeszcze Tyś sprawiedliwy i rządzisz wszystkim sprawiedliwie […] i rządzisz nami z wielką 
oględnością. Jeśli zatem mówi ci się o Bogu, że nieustannie kieruje i nieustanne zarządza, to w tym fragmen-
cie Pisma zostaje oznajmione nie tylko Boże władanie, ale także godność człowieka, ponieważ przy użyciu 
stwierdzenia rządzisz chce nam pokazać świętość rządów Bożych, a z kolei mówiąc z wielką oględnością 
oznajmia, jak wielka jest godność człowieka (sed etiam dignitas declaretur humana). Salwian najprawdopo-
dobniej korzystał tutaj z Wulgaty (względnie z Veteres Latinae), pierwszy tekst biblijny, tj. Syr 39, 10, któ-
ry zresztą Salwian nieco parafrazuje, istnieje tylko w wersji Wulgaty: „et ipse diriget consilium eius, et dis-
ciplinam, et in absconditis suis consiliabitur” (por. BT4: Syr 39, 10: „Mądrość jego opowiadać będą narody, 
a zgromadzenie wychwalać go będzie”). 

64 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 53: „Semper enim per dignitatem iniuriam perferentis 
crescit culpa facientis, quia necesse est, quanto maior est persona eius qui contumeliam patitur, tanto maior 
sit noxa eius qui facit”: SCh 220, 396. 398.
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7.1.5. Poznanie religijne. Wyłącznie opis Chryzologa
Władza poznania (cognitio, scientia, sapientia) ma według opinii Chryzologa ukie-

runkować człowieka na dobro pochodzące od Boga. Poznanie dobra i dochodzenie na tej 
drodze do Boga powinno pomagać w nawiązaniu głębszej więzi z Nim65. Jednak czło-
wiek, jeśli zwycięży w nim element pożądliwy i pragnienia woli, może wbrew wcześ-
niejszemu poznaniu Boga dokonywać wyborów także złych pod względem moralnym66. 
Zdolność poznania, obok pozostałych władz ludzkich, przynależy do porządku natural-
nego, wyróżnia ludzi od innych stworzeń ziemskich i umożliwia wprowadzenie na zie-
mi porządku ludzkiego67, natomiast porządek Boży uwidacznia się w objawionym Piśmie 
Świętym68. Zasady prawa Bożego są łatwe do rozpoznania (scire et nescire facile praestit 
lex diuina) w przeciwieństwie do mozolnego poznawania na sposób ludzki69.

65 Teologia chrześcijańska IV-V wieku starała się wyjaśniać prawdy religijne w konfrontacji z teologicz-
nymi i fi lozofi cznymi koncepcjami świata przedchrześcijańskiego. Większość Ojców i pisarzy tamtego cza-
su opisywała rzeczywistość w odniesieniu do perspektywy wiary, dlatego w konsekwencji przez wiarę uza-
sadniali oni także pozostałe akty poznawcze, a cel poznania upatrywali w osiągnięciu szczęścia w Bogu. 
Poznanie religijne było zatem poznaniem teologicznym opartym na Objawieniu i doświadczeniu osobistym 
i stanowiło rodzaj poznania fi lozofi cznego. Por. A. H. Armstrong, R. A. Markus, Christian Faith and Greek 
Philosophy, London 1960; H. A. Wolfson, The Philosophy of the Church Fathers. vol. I. Faith, Trinity, In-
carnation, Cambridge (Massachusetts) 19642; W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. 
polskie K. Bielawski, Bydgoszcz 1997; D. Dembińska-Siury, Chrześcijaństwo, hellenizm i tradycja grec-
ka w IV w., [w:] M. Manikowski (red.), Filozofi a wczesnochrześcijańska i jej źródła, Filozofi a 37, Wrocław 
2000, 53-81; B. Studer, Sapientia Veterum, [w:] A. di Berardino, B. Studer (red.), Historia teologii. t. I. Epo-
ka patrystyczna, tłum. polskie zbiorowe, Kraków 2003, 397-437. Natomiast współczesna fi lozofi a, w prze-
ciwieństwie do starożytnej, przeciwstawia religijne poznanie Boga poznaniu dyskursywno-fi lozofi cznemu. 
Poznanie religijne charakteryzowali w XX wieku m.in. R. Guardini, Objawienie. Natura i formy objawien-
ia, tłum. polskie A. Paygert, Warszawa 1957; J. Hessen, Religionsphilosphie, t. 1-2; München 19552; J. Hick, 
Faith and Knowledge. A Modern Introduction to the Problem of Religious Knowledge, New York 1957; A. 
Nossol, Cognitio Dei experimentalis. Nauka Jana Hessena o religijnym poznaniu Boga, Warszawa 1974; 
M. Jaworski, Religijne poznanie Boga według Romano Guardiniego, Warszawa 1967; Z. J. Zdybicka, Czło-
wiek i religia. Zarys fi lozofi i religii, Lublin 1978; Z. J. Zdybicka, Religia i religioznawstwo, Lublin 1988. 
Jak zaznacza P. Moskal, Czy istnieje Bóg? Zarys fi lozofi i Boga, Pelplin 2002, „Przez poznanie religijne ro-
zumie się na ogół poznanie, które dokonuje się «wewnątrz» religii. Chodzić tu może o różne rodzaje pozna-
nia”, 95. Według opinii P. Moskala, tamże, 96-97, można wyróżnić cztery typy poznania religijnego: 1. po-
znanie na zasadzie przyjęcia autorytetu w okresie dziecięcym: poznanie jakie otrzymuje dziecko, gdy jest 
wprowadzane w życie religijne, a zatem przyjęcie religii następuje na zasadzie praktyki i akceptacji autory-
tetu, a nie dowodów i teoretycznych wyborów danych koncepcji 2. poznanie na zasadzie przyjęcia autory-
tetu w życiu dorosłym: na zasadzie zawierzenia jakiemuś ludzkiemu autorytetowi, któremu człowiek jednak 
jakoś racjonalnie zaufał; 3. poznanie na zasadzie przyjęcia bezpośredniego objawienia lub objawienia prze-
kazanego w Biblii czy Tradycji Kościoła: treść tego objawienia człowiek przyjmuje wiarą, która zakłada in-
formację co do istnienia Boga i źródła Objawienia (Biblię i Tradycję); 4. poznanie religijne, które nastepu-
je przez tzw. konnaturalność z tym co Boże: człowiek przez miłość osiąga pewną zażyłość i pokrewieństwo 
z tym, co Boże. Żadne z tych typów poznania nie jest jednak sposobem uzasadniania prawdziwości tzw. tezy 
teistycznej. Według powyższego schematu współczesnej fi lozofi i Boga, u św. Piotra Chryzologa mielibyśmy 
zatem do czynienia z 2, 3 i 4 typem tzw. poznania religijnego.

66 Piotr Chryzolog, Sermo 5, 3: „Cognitorem pectoris non uoce petit iste, sed uoto; quia a deo bona, 
mala uero portat prima uoluntas in nobis”: OSPC 1, 72.

67 Piotr Chryzolog, Sermo 5, 3: „Habitus, sermo, scientia, ratio, iudicium, quae hominem prae ceteris 
animantibus in terrena habitatione contingunt. Haec est, iuxta apostolum, lex naturae. […] humanum tene-
ret ista ordinem”: OSPC 1, 74; por. Rz 2, 14-15.

68 Piotr Chryzolog, Sermo 5, 3: „seniori quinque legis libros diuinitus inscribendos […] diuino illa su-
bsisteret instituto”: OSPC 1, 74.

69 Piotr Chryzolog, Sermo 11, 1: OSPC 1, 112.
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Poznanie prawa Bożego daje człowiekowi także rozeznanie co do diabła i jego dzieł, 
czyli w kwestiach pochodzenia zła, powstania winy, mocy wad, popędliwości przestępstw, 
walki ciał, konfl iktów dusz, zamieszania życiowego oraz samej śmierci70. Poznanie rzeczy-
wistości naturalnych i objawionych przygotowuje człowieka na mające nadejść wydarze-
nia oraz umacnia go w jego działaniu71. Ludzka gorliwość w zgłębianiu tajemnic objawio-
nych przez Boga w Piśmie w połączeniu z łaską Bożego oświecenia, o którą należy prosić 
podczas zgłębiania Pisma, przybliża człowiekowi poznanie boskie na poziomie względnie 
dla niego dostępnym (ad scientiae diuinae quantum possumus claritatem)72. 

Ziemska władza poznania, jaką posiadają ludzie, jest zmącona przez cielesność 
i grzeszność. Poznanie prawd Bożych nie jest zatem skutkiem ludzkich zasług, lecz je-
dynie działania łaski73, dzięki której Bóg pozwala człowiekowi poznać i zgłębiać ta-
jemnice dotyczące takich zagadnień, jak na przykład wcielenie czy ocena zmartwych-
wstania Chrystusa74, poznanie Boga jako Ojca75. Łaska ta jest udzielana ludziom w zależ-
ności od ich indywidualnego doświadczenia, wiedzy o wierze. Głębszą wiedzę uzysku-
ją osoby religijnie doświadczone76, zaś prości ludzie otrzymują łaskę wiedzy koniecznej 
do uświadomienia sobie zbawienia77.

Moralność człowieka kształtuje się w wyniku poznania Boga i chęci upodobnienia się 
do Niego. Chryzolog w komentarzu do modlitwy Ojcze nasz z Mt 6, 9-13, wyraża prze-
konanie, że człowiek na drodze poznawania Boga rozpoznaje swoje niebiańskie pocho-
dzenie (tibi esse genus e caelo) i zaczyna zmieniać własne postępowanie tak, aby było 
coraz bardziej zgodne ze sposobem życia, do którego wzywa Bóg, to znaczy by było ży-
ciem według cnót, a nie według wad78. Po uznaniu Boga za Ojca i rozpoznaniu własnej 

70 Piotr Chryzolog, Sermo 11, 1: „Vnde malum, culpa unde, uitiorum uis unde, unde criminum furor, 
unde corporum bella, unde confl ictus animorum, unde uitae tempestas tanta, unde mortis naufragium tam 
crudele nesciret homo, nisi dei lex diabolum prodidisset”: OSPC 1, 112.

71 Piotr Chryzolog, Sermo 72 bis, 3: „Animum scita parant, confi rmant nuntiata, monent expectata, et 
reddunt per omnia fortiores”: OSPC 2, 82; por. Mt 20, 18-19.

72 Piotr Chryzolog, Sermo 64, 1: OSPC 2, 18. O licznych typologiach chrystologicznych stosowanych przez 
Chryzologa w Sermo 64 zobacz A. Olivar, Les exordes des sermons de saint Pierre Chrysologue, 98-99.

73 Piotr Chryzolog, Sermo 126, 11: „Deus autem scientiae et inluminationis inluminet corda uestra, et 
totam scientiae suae plenitudinem in uestrae mentis infundat archanum”: OSPC 3, 24; Piotr Chryzolog, Ser-
mo 81, 5: „quia depressae carnis pondere cogitationes humanae ad altum dei mysterium conantur ascende-
re, et conantibus in ipsis franguntur, ruunt, deponuntur ad terram, nisi ille iuuerit, qui donat homini cogitare 
diuina”: OSPC 2, 144; por. też: Piotr Chryzolog, Sermo 49, 1: OSPC 1, 338.

74 Piotr Chryzolog, Sermo 79, 5: „Fratres, qui causas capere dominicae natiuitatis potesti? Qui pensare 
pondus suffi cit dominicae resurrectionis? Extimare resurrectionis Christi negotium qui meretur? Ista cogita-
re, capere, aestimare, sapere, nisi qui ab ipso deo acceperit, non ualebit”: OSPC 2, 130; por. też: Piotr Chry-
zolog, Sermo 74, 1: OSPC 2, 98.

75 Piotr Chryzolog, Sermo 68, 3: OSPC 2, 48; Piotr Chryzolog, Sermo 69, 3: OSPC 2, 56; Piotr Chry-
zolog, Sermo 71, 2-4: OSPC 2, 66. 68.

76 Piotr Chryzolog, Sermo 62, 8: OSPC 1, 420. 422; Piotr Chryzolog, Sermo 62 bis, 4: OSPC 1, 426.
77 Piotr Chryzolog, Sermo 20, 1: „Ecclesiasticae lectiones sic diuino dispensantur archano, ut et peritis 

scientiam conferant altiorem, et simplicibus salutaris intelligentiae gratiam largiantur”: OSPC 1, 166; por. 
też: Piotr Chryzolog, Sermo 52, 1: OSPC 1, 356.

78 Piotr Chryzolog, Sermo 67, 3: „Sed intellege tibi esse genus e caelo, cuius pater habentur in caelo, et 
age ut sanctae uiuendo sancto respondeas patri. Dei fi lium ille se probat qui uitiis non obscuratur humanis, 
qui diuinis uirtutibus elucescit”: OSPC 2, 40. 42.
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natury jako niebiańskiej (caelestis natura) życie wierzącego (jego myśli i czyny – men-
te atque actu) ma korespondować z wyznawaną wiarą79.

7.1.6. Postawa obowiązkowości. Wyłącznie opis Salwiana z Marsylii
Pisarz z Marsylii nie przedstawia jak Piotr Chryzolog mądrościowego podejścia do 

kwestii religijności. Według niego przejaw nawrócenia stanowi natomiast postawa obo-
wiązkowości chrześcijanina wobec Boga oraz bliźnich. Tę mentalność jurydycznego trak-
towania religijności jako wypełniania prawa, które należy realizować w życiu, Salwian 
rozciąga na wszystkie stany wierzących. 

Podstawowym obowiązkiem rodziców jest miłość do dzieci w Bogu, która nie tylko 
wynika z naturalnej potrzeby kochania potomstwa, ale przede wszystkim ma być podpo-
rządkowana chrześcijańskiej hierarchii wartości. W przypadku relacji rodzice – dzieci, 
rodzice chrześcijańscy powinni przedkładać dobro własnych dzieci ponad inne wartości, 
z wyjątkiem Boga, którego jako wierzący winni kochać i zawsze stawiać najwyżej80. 
Rodzice, wpatrując się w przykład Bożych relacji Ojciec – Syn powinni czynić dar z sie-
bie samych i zawierzać swoje rodzicielstwo Chrystusowi81. Dlatego jako pierwszy dar 
dla swego potomstwa winni wykształcić u własnych dzieci postawę zaufania Bogu oraz 
wychować je w duchu karności i posłuszeństwa Bożym przykazaniom82.

Obowiązkiem wdów konsekrowanych jest w myśl 1 Tm 5, 5-6 pokładanie nadziei 
w Bogu, modlitwa83, asceza seksualna oraz czynne miłosierdzie, gdyż osoba zdekla-
rowana jako wdowa, a oddająca się przyjemnościom tego świata oraz bogactwu żyje 
w sprzeczności84. Powyższe obowiązki określają ‘regułę życia wdów’, której winny prze-
strzegać osoby pozostające we wdowieństwie kościelnym85.

Pobożnym obowiązkiem dziewic (legem deuotionis) jest poświęcenie Bogu swej czy-
stości seksualnej oraz czynne miłosierdzie, które potwierdza stan dziewictwa oddanego 
Bogu86. Salwian w alegorycznym tłumaczeniu przypowieści o pannach mądrych i głu-

79 Piotr Chryzolog, Sermo 72, 3: „Qui ergo se tanti patris fi lium confi tetur et credit, respondeat uita ge-
neri, moribus patri, et mente atque actu adserat quo caelestem consecutus est per naturam”: OSPC 2, 76; por. 
też Piotr Chryzolog, Sermo 67, 4: OSPC 2, 42.

80 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 16: „Non solum enim amandos dicimus fi lios sed praecipue ac 
super omnia amandos, nec quicquam his omnino anteponendum nisi deum solum. Nam et hoc est praecipue 
amare, illum fi liis anteponere quem non expediat omnino postponere”: SCh 176, 150; por. Mt 10, 37; Łk 14, 
26-27; Pwp 33, 9; podobnie pisze także w innych miejscach, por. Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 19-
20: SCh 176, 252. 254; Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 55-56: SCh 176, 280. 282.

81 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 16: „Neque enim est ullus melior fi liorum amor, quam quem 
ille dociut qui ipsos fi lios dedit. Neque possunt pignora melius amari quam si in eo ipso, a quo data sunt, 
amentur”: SCh 176, 150.

82 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 17: SCh 176, 150; por. Ps 78 (77), 7; Ef 6, 4.
83 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 26: „Et ideo dicit: quae uere uidua est, desolata sperat in domino, 

docens scilicet parum esse, si non sit uidua deliciosa, non diues, nisi fuerit deo adhaerens, nisi orationi dedi-
cta, nisi a cunctis mundi inlecebris desolata et per haec omnia uere uidua”: SCh 176, 206; por. 1 Tm 1, 5-6.

84 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 25: „Quae uere uidua est, desolata sperat in domino, instat ora-
tionibus nocte ac die; nam quae in delictis agit, uiuens mortua est. Vno eodemque praecepto duas apostolus 
formas uiduitatis expressit, unam uitae, alteram mortis: in deliciis mortem posuit. Ergo absque dubio diuitem 
esse non uult quam deliciosam esse non patitur, quia omnis fructus diuitiarum in usu est positus deliciarum; 
alioqui remoto usu deliciarum causae opum non relinquuntur”: SCh 176, 204. 206.

85 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 27: „Haec ergo uiduuitatis est regula”: SCh 176, 206.
86 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 30: „Transeamus ad sacras uirgines, quibus legem deuotionis salua-
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pich z Mt 25, 1-13 przyrównuje dziewice roztropne do tych, które swe dziewictwo łączą 
z miłosierdziem. Dlatego dziewice chrześcijańskie nie powinny gromadzić majątku czy 
ufać zabezpieczeniu ze strony bogactwa doczesnego87, lecz ich duchowa roztropność ma 
się wyrażać w okazywaniu miłosierdzia bliźnim88.

Obowiązkiem osób poświęcających się Bogu w życiu monastycznym jest ubóstwo 
ewangeliczne, pojmowane jako postawa wyrzeczenie się własności, ofi arowanie Bogu 
swego majątku i stałe poświęcanie siebie Bogu89. W myśl Rz 8, 35 osoba zakonna (re-
ligiosus) rezygnując z posiadania związuje się całkowicie z Chrystusem, a nie z materią, 
jako dłużnik zbawienia dokonanego w Chrystusie, poświęca Bogu poprzez praktykowa-
nie szeroko rozumianej cnoty ubóstwa – niejako składa w ofi erze – całą swą osobowość, 
wszystko, nie tylko bogactwa materialne, ale trudności, smutki, prześladowania, głód, 
zranienia, ograniczenia, przelanie krwi, agonię czy wreszcie samą śmierć90.

Obowiązkiem duchownych posiadających niższe święcenia oraz kapłanów hierar-
chicznych (ministris et sacerdotibus) jest przestrzeganie praw religijnych, jakim podle-
gają pozostali wierzący, lecz w duchu jeszcze większej doskonałości ewangelicznej, gdyż 
kapłani są zobowiązani stanowić przykład wiary dla innych wierzących, tak w godno-
ści, jak i w pobożności91. Kapłani mają być zatem mistrzami doskonałości, pociągający-
mi swoim przykładem do życia według zasad prawa nowotestamentalnego92. Jest to na-
wiązanie do Prawa zawartego w ST, które nakładało na lewitów ograniczenie dotyczące 
zarządzania zbożem i winnicami oraz posiadania ziemi93.

Według wykładni Salwiana Chrystus w NT nałożył na kapłanów bardziej rygorystyczne 
zobowiązanie – nie było to dobrowolne wezwanie (jak w przypadku bogatego młodzieńca 
z Mt 19, 21), ale kategoryczne podporządkowanie ich obowiązkowi (non ut ceteris uolun-
tarium, sed imperatium ofi cium perfectionis indicit)94 wyrzeczenia się prawa do posiadania 
majątku w duchu doskonałości ewangelicznej (Mt 10, 9-10)95. Podlegaliby oni zatem su-

tor ipse praescripsit exemplo scilicet. […]. Quo dicto euidenttissime docuit quanti pretii iudicarit largam miseri-
cordiam, sine qua dixit nec integritatem quidem ipsam uirgini profuturam”: SCh 176, 208; por. Mt 25, 1-13.

87 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 31-33: SCh 176, 210.
88 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 35-36: SCh 176, 212.
89 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 24: „unde intellegat omnes religiosi non satis se deo reddere, etiam-

si uniuersas dederint facultates, quia licet sua cuncta dispensent, ipsos se tamen debent”: SCh 176, 204.
90 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 24: „Non apostolus solam pecuniam nec solas deberi a nobis 

diuitias deo dicit, sed tribulationem, angustiam, famem, gladium, passionem, effusionem sanguinis, animae 
exhalationem, mortem denique omni poenarum genere conditam”: SCh 176, 224; por. Rz 8, 35.

91 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 37: „Superest de ministris et sacerdotibus quiddam dicere, licet 
superfl ue forte aliqua dicantur! Quidquid enim de aliis omnibus dictum est, magis absque dubio ad eos per-
tinet, qui exemplo esse omnibus debent et quos utique tanto antistare ceteris oportet deuotione, quanto anti-
stant omnibus dignitate”: SCh 176, 212. 214. 

92 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 38: „ac tam perfectam deus uiuendi regulam dedit, quanto uti-
que esse illos perfectiores iubet a quibus omnes docendi sunt ut possint esse perfecti, et quos tam magni esse 
exempli in omibus deus uoluit ut eos ad singularem uiuendi normam non nouae tantum sed etiam antiquae 
legis seueritate constringeret?”: SCh 176, 214.

93 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 38: „Nam licet decretum uetus largam cunctis ampliandarum 
opum dederit facultatem, omnes tamen leuitas et sacerdotes intra certum habendi limitem coartauit, quos sci-
licet neque segetem neque uineam neque ullum omnio fundum habere permisit”: SCh 176, 214; por. Lb 18, 
23; Pwt 18, 1; Pwt 26, 12-13; Joz 18, 7; Ne 10, 38-40.

94 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 39: SCh 176, 214.
95 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 39: „Qui enim eum laico illi adulescendi dixisse legimus? Si 

uis esse perfectum, uende quae habes et da pauperibus. Quid autem ministri suis? Nolite, inquit, possidere 
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rowszemu zakazowi bogacenia się, zabezpieczenia na drogę czy posiadania jakiegokolwiek 
środka transportu96. Powinni natomiast żyć w duchu wyrzeczenia i pozbawieni prawa do ja-
kiejkolwiek własności. Gdyby natomiast oczekiwali godności, zabiegali o dobra ziemskie 
czy odkładali spadkobierców, dawaliby w ten sposób wstydliwy dowód braku wiary97.

7.2. Pokuta
Pokuta dla Chryzologa to przede wszystkim akt wewnętrzny, ukierunkowujący człowieka 

na Boga, doprowadzający do oczyszczania z grzechu, czyli będący Bożą łaską wybaczenia 
i bliskości Boga. Możliwość pokuty jest zatem wyrazem życzliwości Boga wobec człowieka, 
gdyż na jej drodze Bóg oczyszcza człowieka z grzechów. Pokuta jest zawsze efektywna ze 
względu na uświęcającą rolę łaski Bożej, to nie człowiek uświęca sam siebie, lecz sam Bóg 
przyjmuje i uświęca powracających doń dawnych grzeszników, czyli właśnie pokutujących. 
Pokuta jest zatem dla Chryzologa łaską wybaczenia i bliskości Boga, który jako dobry Ojciec 
stale wzywa ludzi do przemiany wnętrz i do uzyskania bliskości z Nim, nie za pośrednictwem 
miejsc kultu, ale poprzez serce. Dla Salwiana pokuta jest duchową postawą zadośćuczynie-
nia Bogu za grzechy, a jako ekspiacja za grzechy kara pokutna powinna być proporcjonalna 
do ciężaru grzechów. Wyrazem prawdziwego nawrócenia poprzez pokutę, które przynosi od-
puszczenie grzechów są czyny miłosierdzia pokutującego wobec potrzebujących. Pokuta jest 
też pojmowana przez Salwiana jako ascetyczna walka z przeciwnościami.

7.2.1. Idea pokuty. Piotr Chryzolog
Chryzolog, mówiąc o pokucie, rozważał ją przede wszystkim jako akt wewnętrzny 

wyrażający powrót grzesznika do Boga. W jego refl eksjach brak natomiast odniesień do 
tzw. drugiej pokuty. Biskup Rawenny określał pokutę jako Bożą łaskę oczyszczenia czło-
wieka, która czyni zadość za grzechy oraz uświęca jego serce. Tak rozumiana pokuta była 
też ujmowana przez Chryzologa jako łaska wybaczania i bliskość miłosiernego Boga.

7.2.1.1. Pokuta jako akt wewnętrzny. Zdaniem biskupa Rawenny pokuta to przede 
wszystkim akt wewnętrzny, a jej modelowym przykładem jest postawa syna marnotrawnego 
powracającego do Ojca z Łk 15, 11-32. W swoich rozważaniach o pokucie św. Piotr Chry-
zolog nie odnosi się natomiast do tzw. drugiej, jednorazowej pokuty po chrzcie (poenitentia 
secunda) i nie podejmuje prób sakaramentalizacji idei pokuty chrześcijańskiej98. Syn mar-

aurum neque argentum neque pecuniam in zonis uestris: non peram in uia neque duas tunicas neque calcia-
menta neque uirgam”: SCh 176, 214; por. Mt 19, 21; 10, 9-10.

96 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 40: „Sed et hoc parum existimauit ut possessionem ei substan-
tiae amplioris auferret, nisi etiam peram ipsam acturo iter longum apostolo sustulisset et unius eum tunicae 
singularitate multasset. Et quid postea? Nec hoc satis est! Nudis quoque insuper seruos suos lustrare pedibus 
orbem terrarum iubet, et calciamenta plantis gelu rigentibus tulit”: SCh 176, 216.

97 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 41: „Et post haec parum est successoribus eorum, id est leuitis ac 
sacerdotibus, tanta diuinarum rerum administratione fungentibus, si ipsi tantum diuites fuerint, nisi etiam here-
des diuites delinquant. Erubescamus, quaeso, hac infi delitate. Suffi ciat nobis quod uidemur usque ad uitae ter-
minos deum spernere: cur id agimus ut contemptum ipsius etiam post mortem extendamus?”: SCh 176, 216.

98 Z podstawowej bibliografi i dotyczącej tematyki pokuty, pokutowania i tzw. II pokuty (poenitentia se-
cunda), czyli jednorazowego rozgrzeszenia sakramentalnego grzechów ciężkich udzielanego po ochrzczeniu 
i wyznaczonej przez Kościół ekspiacji w tradycji Kościoła zachodniego w IV i V wieku należy wymienić 
następujące opracowania: Β. Poschmann, Die abendlandische Kirchenbusse im Ausgang der christlichen 
Altertums, München 1928; E. Göller, Papsttum und Bussgewalt in spätrömischer und frühmittelalterlicher 
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notrawny z przypowieści – traktowany przez niego jako grzesznik, decyduje się na powrót do 
Ojca, który jest pełen dobroci i nieskończonego miłosierdzia99. Grzesznik wyobrażany przez 
postać syna marnotrawnego podnosi się (surrexit) zatem z grzechu zarówno duchowego, jak 
i cielesnego, czyli podnosi się i odchodzi od grzechu zagrożonego karą piekła, a zwraca się 
ku wartościom nieba100. Grzesznik udaje się do Boga jako Ojca ze świadomością, że prze-
baczenie ofi arowane przez Boga jest większe niż ciężar jego ludzkich win101.

Decyzja o powrocie do Boga postrzeganego jako wybaczający Ojciec jest natychmia-
stowa, ponieważ dokonuje się w umyśle jako błaganie Boga102. Zamiarem Boga zaś jest 
zawsze zbawienie człowieka, dlatego zawsze i wszędzie jest gotów przyjąć nawracającego 

Zeit, „Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte” 39 (1931), 71-267; 
P. Galtier, L’Eglise et la rémission des péchés aux premiers siècles, Paris 1932; J. A. Jungmann, Die late-
inischen Bussriten in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Innsbruck 1932; B. Poschmann, Paenitentia se-
cunda: die kirchliche Busse im ältesten Christentum bis Cyprian und Origenes: eine dogmengeschichtli-
che Untersuchung, Bonn 1940; J. Gaudemet, Les normes anciennes de l’excommunication, „Revue des 
Sciences Religieuses” 23 (1949), 64-77; S. Gonzales Rivas, La penitencia en la primitiva Iglesia Espańo-
la, Salamanca 1949; C. Vogel, La discipline pénitentielle en Gaule des origines à la fi n du VIIe siècle, Pa-
ris 1952, 17-77 (szczególnie Première partie: L’Époque Gallo-Romaine. IVe et Ve siècles); H. Weiswei-
ler, Die Aufl assung von der Busse in Spanien und Gallien bis zur späten Merowingerzeit, „Scholastik” 30 
(1955), 229-233; C. Vogel, La discipline pénitentielle en Gaule des origines au IXe siècle. Le dossier ha-
giographique, „Revue des Sciences Religieuses” 30 (1956), 1-26, 157-186; E. Grifee, Un exemple de pé-
nitence pubblique au Ve siècle, „Bulletin de Littérature Ecclésiastique” 59 (1958), 170-175; E. Grifee, La 
pratique religieuse en Gaule au Ve siècle. Saeculares et sancti, „Bulletin de Littérature Ecclésiastique” 63 
(1962), 241-267; K. Rahner, La penitenza della Chiesa: saggi teologici e storici, Roma 1968; J. Romer, Die 
Theologie der Sünde und der Busse beim hl. Ambrosius, St. Gallen 1968; H. J Vogt, Coetus Sanctorum. Der 
Kirchenbegriff des Novatian und die Geschichte seiner Sonderkirche, Bonn 1968; W. Lentzen-Deis, Busse 
als Bekenntnisvollzug: Versuch einer Erhellung der sakramentalen Bekehrung anhand der Bussliturgie des 
alten Pontifi cale Romanum, Freiburg 1969; H. Karpp, La Penitenza. Fonti sull’origine della penitenza nel-
la Chiesa antica, edizione italiana, Torino 1975; R. Marchioro, La prassi penitenziale nel IV secolo a Mi-
lano secondo S. Ambrogio, Roma 1975; C. Vogel, Le pécheur et la pénitence dans l’Eglise ancienne, Paris 
1982; P. Saint-Roch, La penitence dans les conciles et les lettres des papes des origines a la mort de Gre-
goire le Grand, Città del Vaticano 1991; C. Vogel, Les rituels de la pénitence tarifée, Aldershot 1994; C. Vo-
gel, Pénitence et excommunication dans l’Église ancienne et durant le Haut Moyen Âge, Aldershot 1994; 
G. Moioli, Il Quarto sacramento, Milano 1996; P. Rouillard, Histoire de la pénitence des origines à nos 
jours, Paris 1996; D. Khonde, Pénitence et réconciliation des religieux selon Arnobe le Jeune (ca. 450), 
Roma 1998. Z polskich opracowań omawiających zgadanienia pokuty w IV i V wieku na Zachodzie nale-
ży wymienić artykuły: K. Waliczek, Przepisy prawne o podmiocie chrztu do V wieku, AnCra 2 (1970), 371-
400; B. Kosecki, Wyznanie grzechów w praktyce Kościoła na Zachodzie, RBL 29 (1976), 65-81; A. Swo-
boda, Katecheza mistagogiczna w „De mysteriis” św. Ambrożego, „Vox Patrum” 10 (1990), z. 18, 97-106; 
B. Czyżewski, Odpuszczenie grzechów w katechezach chrzcielnych św. Ambrożego z Mediolanu, SACh 17 
(2004), 230-241; E. Staniek, Pytania pod adresem „drugiej pokuty”, SACh 17 (2004), 194-213.

99 Piotr Chryzolog, Sermo 3, 1: „Filii luxuriosi abscessum, regressum, culpam, poenitentiam cucurri-
mus hactenus sermone geminato; occursum patris modo, bonitatem patris, patris ineffabilem misericordiam 
prosequamur. Surgens, inquit, uenit ad patrem suum. Cum autem esset longe, uidit illum pater suus, et mi-
sericordia motus est, et adcurrit et cecidti supra collum eius, et osculatus est illum. Surgens uenit ad patrem 
suum”: OSPC 1, 60; por. Łk 15, 20.

100 Piotr Chryzolog, Sermo 3, 1: „Surrexit iste mentis et corporis de ruina, surrexit de profundo inferi, 
caeli alta contingens” OSPC 1, 60.

101 Piotr Chryzolog, Sermo 3: „Apud caelestem patrem fi lius surgit plus de uenia, quam corruit de rea-
tu”: OSPC 1, 60.

102 Piotr Chryzolog, Sermo 3, 1: „Surgens uenit ad patrem suum. Venit non gressu pedum, sed mentis 
incessu”: OSPC 1, 60. 
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się grzesznika. Ważna jest jednak ze strony człowieka rezygnacja z grzechu, wyrażająca się 
w obmyciu z brudu (czyli grzechu) i faktycznym powrocie do przebaczającego Boga103. 

7.2.1.2. Pokuta Bożą łaską oczyszczenia człowieka. Pokuta jest ściśle związana 
z grzesznością człowieka i jego winą wobec Boga, ale nie świadczy o pełni łaski, ale 
o tymczasowym powrocie do Boga. Chryzolog zaznacza, że grzesznik od chwili podjęcia 
decyzji o powrocie do Boga i związanym z tym oczyszczeniu z grzechu ulega przemia-
nie w człowieka łaski Bożej104. Pokuta to zatem długi proces polegający na oczyszcza-
niu się z ciemności, grzeszności, zamieszania spowodowanego grzechem105. Natomiast 
Bóg dzięki swej łasce wzbudza w grzeszniku chęć podjęcia samej pokuty, jak również 
inicjuje proces oczyszczania przez łaskę Bożą zaciemnionego przez grzechy intelektu, 
władz duchowych, sposobu postrzegania106.

Chryzolog napominał wiernych, aby nie byli obłudni, nie udawali żalu i nie skupiali się 
wyłącznie na zewnętrznych oznakach cierpienia, gdyż płacz czy lament może być kupiony za 
pieniądze i odgrywany tylko na pokaz107. Wzorem prawdziwej pokuty, także w jej zewnętrz-
nych przejawach pozostawał dla biskupa Rawenny przykład św. Jana Chrzciciela, którego 
życie wypełniało cierpienie wynagradzające (duris satisfactionis), a niewygodny ubiór z sier-
ści wielbłąda był znakiem ciężkiej pracy i poświęcenia w całkowitej służbie Bogu108.

Od momentu wcielenia Boga zgubne oddziaływanie świata i diabła jako pana doczesności 
jest osłabione, a bliskość rzeczywistości niebieskiej powinna zachęcać wiernych do pokuto-
wania za grzechy już za życia, aby mogli oni uniknąć kary za nie na Sądzie Ostatecznym109. 
Chrześcijanie, żyjąc już w czasach eschatologicznych, muszą mieć świadomość nadchodzą-
cego końca świata i niemożliwości zadośćuczynienia za grzechy po sądzie Boga. Chryzolog 
zachęcał zatem do odbywania pokuty zadośćuczynnej w życiu doczesnym, przypominając, 
że Bóg „nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył” (Ez 33, 11)110.

103 Piotr Chryzolog, Sermo 3, 1: „Longinqui terreni itineris non indiguit, quia conpendia uiae salutaris 
inuenit. Diuinum patrem nescit uiarum cursu quaerere, qui fi de quaerens ubique sibi illum inuenit esse prae-
sentem. Surgens uenit ad patrem suum”: OSPC 1, 60.

104 Piotr Chryzolog, Sermo 3, 2: „Cum autem esset longe. Quomodo longe est is qui uenit? Quia non-
dum peruenit iste qui uenit. Venit ad poenitentiam sed nondum peruenit ad gratiam; uenit ad domum patris, 
sed nondum peruenit ad gloriam pristini uel habitus uel honoris”: OSPC 1, 60; por. Łk 15, 20.

105 Piotr Chryzolog, Sermo 3, 2: „Cum autem esset longe, uidit illum pater suus. Vidit pater ille, qui in 
altis habitat, et humilia respicit, et alta de longe agnoscit. Vidit illum pater suus. Pater uidit illum, ut ille pa-
trem posset adtendere. Patris uisus inlustrauit fi lii uenientis aspectum, ut tota fugaretur obscuritas, quae cir-
cumfusa fuerat de reatu. Non sunt tales tenebrae noctis, quales illae sunt, quae de confusione ueniunt pec-
catorum. Audi prophetam dicentem: Conprehenderunt me iniquitates meae, et non potui uidere. Et alibi: 
Iniquitates meae grauatae sunt super me. Et post: Et lumen oculorum meorum non est mecum”: OSPC 1, 60; 
por. Łk 15, 20; Ps 113 (112), 5; 138 (137), 6; 40 (39), 13; 38 (37), 5; 38 (37), 11.

106 Piotr Chryzolog, Sermo 3, 2: „Nox sepelit hesternum lumen; peccata sensum, animum, membra con-
fundunt. Nisi ergo caelestis pater redeuntis fi lii radiasset in uultu, et totam confusionis caliginem respectus 
sui lumine sustulisset, num quam diuini uultus uidisset iste fi lius claritatem”: OSPC 1, 60; por. Piotr Chry-
zolog, Sermo 1, 5: OSPC 1, 50. 52; Piotr Chryzolog, Sermo 2, 1: OSPC 1, 54.

107 Piotr Chryzolog, Sermo 19, 5: „Numquid tales piaculum de pietate non faciunt, qui ad luctum musi-
cam, ad funera suorum extranea lamenta conducunt? Vbi uero planctus non est, ibi est empta et mercenna-
ria cantilena”: OSPC 1, 164; por. Mt 8, 19-23.

108 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 8: „labori duro, addixit magno ponderi, extremae tradidit seruituti”: 
OSPC 3, 264; por. Mt 3, 4.

109 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 3: OSPC 3, 260; por. Mt 3, 1-2.
110 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 5: „Nolo mortem peccatoris, tantum ut reuertatur et uiuat. Poeniteamur, 

fratres, et ne arto temporis pertimescamus.”: OSPC 3, 262; por. Ez 33, 11.
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O skuteczności pokuty podjętej jako pozytywna odpowiedź na zachętę Boga do na-
wrócenia świadczy przykład tzw. dobrego łotra z Łk 32, 40-43, który uznawszy swój 
grzech przed Bogiem w momencie śmierci, zostaje rozgrzeszony przez samego Boga 
i wstępuje do królestwa niebieskiego. Boże przebaczenie nie jest ograniczone czasem 
trwania pokuty, a Bóg zwraca uwagę na szczerość intencji i na stan wnętrza pokutujące-
go111. Pokuta zatem jest zawsze efektywna ze względu na uświęcającą rolę łaski Bożej, 
to nie człowiek uświęca sam siebie, lecz sam Bóg przyjmuje i uświęca powracających 
doń dawnych grzeszników, czyli właśnie pokutujących112.

7.2.1.3. Pokuta łaską wybaczenia i bliskości Boga. Bóg jako dobry Ojciec stale 
wzywa ludzi do przemiany wnętrz i do uzyskania bliskości z Nim, nie za pośrednictwem 
miejsc kultu, ale poprzez serce. Człowiek, który zawsze chwali Boga w swoim wnętrzu 
jest wolny od winy i dzięki wierze pewny nagrody nieba113. Ta świadomość bliskości 
Boga miłosiernego, Jezusa Chrystusa, który wybacza ludzkie grzechy, wzbudza w czło-
wieku pragnienie wytrwania w sprawiedliwości i miłosierdziu114. Chrystus zawsze prag-
nie wybaczać pokutującym grzesznikom i darować im nowe, boskie życie, dlatego zawsze 
jest pośród nich obecny115. Boże wybaczenie grzechów zachęca zatem grzesznika do po-
wrotu do Boga, uznania swojej stworzoności – synostwa Bożego i ufnego powierzenia 
się Bogu116. Nawracający się grzesznik ma świadomość bliskości Boga i Jego wybacze-
nia oraz odchodzenia od swoich grzechów, co umacnia go w woli nawrócenia117.

111 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 5: „Auctor temporis tempore nescit artari. Probat hoc euangelicus la-
tro, qui in cruce et in hora mortis rapuit ueniam, inuasit uitam, effregit paradisum, penetrauit ad regnum”: 
OSPC 3, 262; por. Łk 23, 40-43.

112 Piotr Chryzolog, Sermo 168, 3: „Peccatores recipit. Non dicunt suscipit. Quid amiserat qui recipit? 
Donat culpas, iram uerit in gaudium, dolorem mutat in gratiam, quiqumque inuenit quod amisit. Peccatores 
recipit. Recipit peccatores deus, sed deus peccatores esse non sinit, quos recipit. Peccator deum non uiolat 
adpropinquans. Deus peccatorem sanctifi cat, cum propinquat”: OSPC 3, 266.

113 Piotr Chryzolog, Sermo 6, 2: „Seruite domino in laetitia; intrate, inquit, in conspectu eius in exulta-
tione. Intrate non loco, sed corde. Intrate in conspectu eius in exultatione. Qui ingreditur in conspectu eius 
in exultatione est a reatu liber, est de praemio persecurus”: OSPC 1, 82; por. Ps 100 (99), 2.

114 Piotr Chryzolog, Sermo 6, 4: „Quia in aeternum misericordia eius. Vere suauis est per misericordiam, 
per quam solam totius mundi amarissimam dignatus est auferre sententiam. Ecce agnus dei, ecce qui tollit 
peccata mundi. Et usque in saeculum saeculi ueritas eius. Deus autem salua ueritate miseretur, qui sic dat 
peccatis ueniam, ut iustitiam in ipsa miseratiomne custodiat”: OSPC 1, 84; por. Ps 100 (99), 5; J 1, 29.

115 Piotr Chryzolog, Sermo 30, 3: „Arguitur deus, quare inclinatur homini, quare coniacet peccatori, 
quare esurit poenitenti, quare sitit reditum peccatorum, quare acceptat misericordiae fercula, quare sumit 
poculum pietatis. Fratres, uenit ad prandium Christus, uenit ad conuiuium uita, ut faceret secum conuiuere 
morituros; iacuit resurrectio, ut de sepulchris resurgerent, qui iacebant; decubuit indulgentia, ut peccatores 
leuaret ad ueniam. Venit ad humanitatem diuinitas, ut ad diuinitatem ueniret humanitas; uenit iudex ad reo-
rum prandium, ut reus perueniret ad humanitatis sententiam; uenit ad languentes medicus, ut refi ceret co-
nuescendo defessos. Inclinauit pastor bonus humeros suos, ut ouem perditam salutares reportaret ad caulas”: 
OSPC 1, 228; por. Mt 9, 10-11.

116 Piotr Chryzolog, Sermo 2, 2: „Illa qua pater est. Ego perdidi quod erat fi lii; ille quod pater est non 
amisit. Apud patrem non intercedit extraneus; intus est in patris pectore ipse qui interuenit et exorat affectus. 
Vrguentur patris uiscera iterum fi lium genitura per ueniam. Ibo ad patrem reus, sed pater uiso cooperit mox 
reatum; dissimulat iudicem, quia mauult inplere genitorem; et sententiam cito uerit in ueniam, qui redire cu-
pit fi lium, non perire”: OSPC 1, 54. 56; por. Łk 15, 17-19.

117 Piotr Chryzolog, Sermo 3, 1: OSPC 1, 60.
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7.2.2. Idea pokuty. Salwian z Marsylii
Salwian uważał pokutę jako zadośćuczynienie za grzechy oraz jako walkę z przeciw-

nościami. W swej jurydycznej wizji pokuty rozumianej jako zadośćuczynienie Bogu au-
tor z Marsylii podkreślał konieczność kary pokutnej proporcjonalnej do ciężaru grzechu. 
Pokuta oznaczała dla niego wewnętrzne nawrócenie i przemianę serca, dlatego wszelkie 
przeciwności pokutne winny być przezwyciężane w duchu wiary.

7.2.2.1. Pokuta jako zadośćuczynienie za grzechy. Salwian opierał się na jurydycz-
nej wizji pokuty jako ekspiacji za popełnione grzechy, zgodnie z którą kara powinna być 
proporcjonalna do ciężaru grzechów. Tak rozumiana pokuta jest jednak dla niego nadal 
zjawiskiem duchowym, ascetycznym, a nie sakramentalnym. Wypływa to przede wszyst-
kim z jego koncepcji duchowości zadośćuczynienia Bogu życiem, bez odwoływania się 
do jakichś warunków poenitentia secunda. Zadośćuczynienie zaś autor z Marsylii pojmo-
wał biblijnie: jako dzieła miłosierdzia wobec drugiego człowieka. W komentarzu do Dn 4, 
24 rozważa pojęcie szacowania, które w kontekście grzechów oznacza według niego wy-
mierne płacenie za to, co pragniemy wykupić czy za co chcemy się zrehabilitować. Jako 
że człowiek nigdy nie jest w stanie zapłacić Bogu adekwatnej ceny za swoje grzechy, je-
dynym właściwym zadośćuczynieniem pozostaje miłosierdzie wobec bliźnich118.

Salwian podkreślał, że z punktu widzenia człowieka w pokucie ważne są zarówno 
uczynki pokutującego (płacz, błaganie, skromny ubiór, samotność), jak i postawa we-
wnętrzna wyrażająca przemianę na lepsze (uznanie własnej winy, uniżenie, żal za po-
pełnione zło, przemiana serca)119. Najważniejsze jest jednak według niego wyznanie 
grzechów przed Bogiem i zawierzenie Bożemu miłosierdziu120, uznanie własnej grzesz-
ności121 i pokorne przyjęcie sprawiedliwego wyroku Bożego122. Pokuta, aby była sku-
teczna, musi oznaczać wewnętrzne nawrócenie i przemianę serca123, inaczej czyny po-
kutne nienawróconego będą tylko formalnym, zewnętrznym aktem bez znaczenia przed 
Bogiem124. Wyrazem prawdziwego nawrócenia poprzez pokutę, które przynosi odpusz-
czenie grzechów, są czyny miłosierdzia pokutującego wobec potrzebujących125. Pokuta 
czyniona u schyłku życia, kiedy pokutujący nie jest w stanie sprostać trudnym wymaga-
niom, winna przejawiać się świadczeniem szczodrej jałmużny wobec biednych126.

118 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 59: „Peccata, inquit, tua in misericordiis redime. Quid est ali-
qua redimere? Opinior, pretium rerum quae redimuntur dare. […]. Hoc factio quod propheta dixit: peccata 
tua in misericordiis redime. Noli tantum deo relinquere quantum habes, si pro peccatis tuis necessarium non 
putas quantum habes!”: SCh 176, 182; por. Dn 4, 24.

119 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 19: „Agnoscit scilicet reus culpam, humiliatur, compun-
gitur, confi tetur, luget, paenitet, deprecatur, gemmas regias abdicat, crispantia auro textili indumenta depo-
nit, purpura exuitur, diademate exhonoratur, cultu et corde mutatur, totum regem cum ornatibus suis abicit, 
prouidum paenitentem cum patrocinio ambitiosi squaloris adsumit, ieiunio exigitur, ariditate siccatur, fl etu 
effunditur, solitudine carceratur”: SCh 220, 174; por. 2 Sm 12, 14.

120 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 87-88: SCh 220, 300. 302; por. 2 Sm 2, 13.
121 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 49: SCh 220, 348; por. Rz 2, 4.
122 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 26: „Et bene pro conscientia bonae causae non tam suf-

fragium domini quam iudicium deprecatur, quia bonae causae optimum semper suffragium tribuetur, si cum 
iustitia iudicetur”: SCh 220, 180; por. Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 25.

123 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 53-54: SCh 220, 350. 352.
124 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 48: SCh 220, 222; por. Ps 109 (108), 7.
125 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 49-51: SCh 176, 174. 176; por. Tb 12, 8; Dn 4, 24.
126 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 63: SCh 176, 184; Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 13: SCh 

176, 248.
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7.2.2.2. Pokuta jako walka z przeciwnościami. Człowiek w swym dążeniu do szczęścia, 
które w pełni osiągnie w Bogu, musi działać według podstawowej zasady zgodności swoich 
myśli i pragnień (ex sententia sua atque ex uoto agunt). Kiedy na tej drodze napotyka cierpie-
nia i doświadczenia, Bóg obdarowuje go łaską wspomagającą go w ich przetrwaniu (2 Kor 
12, 9-10)127. Słuszny kierunek na drodze do Boga obiera ten, kto akceptuje napotykane trud-
ności i dąży do ich przezwyciężenia128. Przeciwieństwa wzmacniają człowieka jeśli są znoszo-
ne z wiarą129. Pojawiające się w życiu jako doświadczenia są też próbą dla grzesznych, złych 
sług, mających znieść z godnością ich surowość, aby zasłużyć na bycie z Bogiem130. Salwian 
jest zdania, że jako wierzący też jesteśmy źli i dlatego zawsze zasługujemy na to, by Bóg do-
świadczał nas, zsyłając nam rozmaite przeciwności131. Jednak wielu ludzi powodowanych 
zgubną i nieuzasadnioną dumą nie nawraca się pomimo przeżywanych doświadczeń132.

7.3. Monastycyzm
Biskup Rawenny nie wypowiadał się w swoich kazaniach na temat monastycyzmu 

jako stanu ascezy chrześcijańskiej. Natomiast Salwian z Marsylii wspominał o formach 
monastycyzmu w V wieku, omawiał znaczenie monastycyzmu oraz relacje pomiędzy 
ascezą a miłosierdziem.

7.3.1. Piotr Chryzolog
Biskup Rawenny nie wypowiadał się zasadniczo w swoich kazaniach na temat mona-

stycyzmu jako szczególnego stanu ascezy chrześcijańskiej podejmowanego dla uzyskania 
królestwa niebieskiego. Charakterystyczne, że w ogóle nie odnosił się do tzw. teologii rad 
ewangelicznych, a szczególnie nie traktował posłuszeństwa jako jakiejś charakterystycz-

127 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 8: „Et ideo non possunt cuiusquam falso iudicio esse 
miseri, qui sunt uere sua conscientia beati; nulli enim, ut opinior, beatiores sunt quam qui ex sententia sua 
atque ex uoto agunt. Humiles sunt religiosi, hoc uolunt. […]. Cum enim, inquit apostolus, infi rmor, tunc po-
tens sum. Nec immerito sic arbitratur, ad quem deus ipse sic loquitur: Suffi cit tibi gratia mea, nam uirtus in 
infi rmitate perfi citur”: SCh 220, 106. 108; por. 2 Kor 12, 9-10.

128 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 9: „Labor itaque et ieiunim et paupertas et humilitas et 
infi rmitas non omnibus sunt onerosa tolerantibus sed tolerare nolentibus; siue enim grauia haec siue leuia, 
animus tolerantis facit; nam sicut nihil est tamen leue quod non ei graue sit qui inuitus facit, sic nihil est tam 
graue quod non ei qui id libenter exequitur leue esse uideatur”: SCh 220, 108.

129 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 35: SCh 220, 132. 134.
130 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 10: SCh 220, 238. 240.
131 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 34: SCh 220, 260; Salwian z Marsylii, De Gubernatio-

ne Dei 4, 55: SCh 220, 250; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 27: SCh 220, 332; Salwian z Mar-
sylii, De Gubernatione Dei 6, 90: SCh 220, 420.

132 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 48: SCh 220, 348.
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nej cnoty monastycznej133. Kiedy rozważał cnoty ubóstwa134 i czystości135, traktował je 
jako wartości ogólnochrześcijańskie, a nie jako specyfi czne cechy stanu monastyczne-
go. Tylko raz aluzyjnie wspomniał o czystości jako o specjalnym stanie poświęcenia się 
Bogu, kiedy nawiązał do chrztu eunucha, skarbnika królowej etiopskiej (etiop. tytuł: kan-
daki) z Dz 8, 25-40. Stwierdził wówczas, że eunuch, który został przemocą wykastro-
wany przez ludzi królowej, podczas chrztu przyjął stan fi zycznego okaleczenia jako dar 
duchowej czystości dla Króla Niebios: „Eunuch przebył długą drogę w życiu, tak, że do-
browolna czystość poświęcona chwale królestwa niebieskiego podniosła i doprowadzi-
ła do zależności od Wiecznego Króla, tego, którego ludzka arogancja wykastrowała dla 
służby człowieka, czystość narzucona znalazła miejsce w pałacu króla. Błogosławiony 
ten, któremu pozwolono nie utracić godła pałacu, lecz je przemienić”136.

Chryzolog wspominał zatem o czystości ofi arowanej Wiecznemu Królowi, ale zai-
nicjowanej przez chrzest i będącej przemianą fi zycznego okaleczenia eunucha w jakąś 

133 Fakt ten nie jest tak zaskakujący, jeśli weźmie się pod uwagę, że Chryzolog zasadniczo nie wypo-
wiadał się na temat monastycyzmu. Natomiast większość pierwotnych reguł monastycznych kładła nacisk 
właśnie na cnotę posłuszeństwa: św. Pachomiusz (zm. 348) oparł swą regułę głównie na tej radzie ewange-
licznej; także św. Bazyli Wielki (zm. 379) podkreślał doniosłość posłuszeństwa monastycznego, choć już 
w stylu bardziej rodzinnym niż legionowy styl pachomiańskich cenobitów; w podobnym duchu wypowia-
dał się na temat ważności posłuszeństwa dla monastycyzmu Jan Kasjan (zm. 435). Zasługa św. Benedykta 
z Nursji (zm. 547), polegała na wprowadzeniu posłuszeństwa jako formalnego ślubu zakonnego i powiąza-
niu formuły profesji z miłością: „conversatio morum et oboedientiam coram Deo ejus”, por. T. Paszkowska, 
Posłuszeństwo, [w:] M. Chmielewski, Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków 2002, 678-683; na-
tomiast formalne wprowadzenie trzech ślubów – posłuszeństwa, czystości i ubóstwa miało miejsce po raz 
pierwszy dopiero w Regule Zakonu Trójcy Najświętszej (trynitarzy) w 1198 r., Regula sancti Johannes de 
Matha ab Innocentio papa III aprobata I, 1: „Fratres domus Sancte Trinitatis sub obedientia prelati domus 
suae, qui minister vocabitur, in castitate et sine proprio vivant”: Regola e Costituzioni dei Frati dell’Ordine 
della SS.ma Trinità, Roma 1986, 10; więcej na temat dość powolnego kształtowania się idei trzech ślubów za-
konnych zob. M. J. Sedano Sierra, Voti religiosi. I. Storia, [w:] A. A. Rodríguez, J. M. Casas, Dizionario teo-
logio della vita consacrata, ed. italiana, Milano 1994, 1923-1936; J. Gribomont, Voto. I. In Oriente, G. Roc-
ca (red.), DIP X, Roma 2003, 550-553; G. Rocca, Voto. II. In Occidente: visione storico-giuridica generale 
del voto solenne e del voto semplice, [w:] G. Rocca (red.), DIP X, Roma 2003, 553-564; natomiast na temat 
powstania trynitarzy oraz ich reguły zob. A. Witko, Trynitarze, Kraków 1999, 23-57.

134 Piotr Chryzolog, Sermo 28, 1-2: OSPC 1, 214. 216. Ubóstwo jest traktowane przez Chryzologa jako 
cnota wyrzeczenia się rzeczywistości ziemskiej. Było ono także postawą charakterystyczną dla niektórych fi -
lozofów pogańskich, gdyż jak powiadał Chryzolog w Sermo 28, 1: „Qui tendit ad philosophiam, totum quod 
in rebus est ante contempnit (tłum. polskie: „kto aspiruje do fi lozofi i, najpierw ma w pogardzie wszystko, co 
istnieje jako rzeczywistość materialna”)”: OSPC 1, 214. W NT ubóstwo było cechą szczególnie apostołów 
Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana oraz Mateusza; cnotą pomocną w przepowiadaniu Ewangelii i wspomagają-
cą różnorakie wyrzeczenia; u Chryzologa w tym fragmencie dotyczącym ubóstwa jako cnoty brak jakiego-
kolwiek odniesienia cnoty ubóstwa do monastycyzmu).

135 Piotr Chryzolog, Sermo 7 bis, 1: OSPC 1, 92 (post jako cnota wstrzemięźliwości od pokarmów łączy 
się z czystością – cnotą uspokajającą energię ciała. Brak tu odniesienia do czystości jako cnoty monastycz-
nej ex professione); Piotr Chryzolog, Sermo 22, 4: OSPC 1, 180 (cnota czystości jest znakiem szczególnym 
ogółu chrześcijan, gdyż powstrzymuje popędy ciała oczekujących na Chrystusa; bez wyraźnych odniesień do 
czystości monastycznej); Piotr Chryzolog, Sermo 24, 2: OSPC 1, 190. 200 (wezwanie do czystości jako do 
cnoty, która pozwala panować nad popędami ciała, aby nie popadło ono w grzech. Jest dla Chryzologa cno-
tą chrześcijańską w sensie ogólnym, w tekście Sermo 24, 2 brak jakiegoś specjalnego odniesienia do cnoty 
czystości podejmowanej ze względu na królestwo niebieskie w sensie monastycznym).

136 Piotr Chryzolog, Sermo 56, 2: „Eunuchus etiam generatur in uia, ut quem castrauerat humana teme-
ritas ad hominis seruitutem, et intra regis aulam inuita castitas conlocaret, uoluntaria castitas et uotiua ad ca-
elestis aulae gloriam, ad eaterni regis promoueret et transferret obsequium. Beatus iste, cui datum est ut pa-
latii infulas non amitteret, sed mutaret!”: OSPC 1, 378; por. Dz 8, 25-40.
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duchową formę poświęcenia cierpienia Bogu. Na podstawie powyższego cytatu trudno 
jednak orzec, czy czystość była tu traktowana jako specyfi czny i formalny ślub charakte-
rystyczny dla chrześcijańskich mnichów. Chryzologowi w powyższym fragmencie Sermo 
56, 2 chodziło raczej o sakramentalną przemianę dokonującą się przez chrzest i o uświę-
cenie człowieka w Chrystusie.

7.3.2. Salwian z Marsylii
Salwian z Marsylii wspominał o ówczesnych monasterach czy mnichach, odwoływał 

się do stanów życia poświęconego Bogu, omawiał znaczenie monastycyzmu chrześcijań-
skiego oraz odnosił się do form ówczesnej ascezy monastycznej. Najwyższą formą asce-
zy także dla mnichów pozostaje zawsze miłosierdzie.

7.3.2.1. Znaczenie monastycyzmu. W dziełach Salwiana występują incydentalne 
wzmianki o monasterach i mnichach V wieku. Autor ten zwraca się do wspólnoty mni-
chów w V-wiecznym Lerynie, aby przyjęła jego krewnego137, oraz wspomina zdawko-
wo o nienawiści i szyderstwie V-wiecznych Afrykańczyków wobec życia monastycznego 
w rzymskiej Afryce Północnej138. Odwołuje się do znanych mu stanów życia poświęco-
nego Bogu, tj. konsekrowanych wdów i dziewic, białych małżeństw ślubujących Bogu 
czystość, mnichów oraz kapłanów139. Wspomina też eremitów przebywających w oko-
licach Kartaginy, a pochodzących z monasterów egipskich, jerozolimskich oraz general-
nie z jakichkolwiek „świętych i wielebnych eremów pustyni”140. 

Salwian tłumaczył, że chęć wyrażenia większej miłości do Boga i uszanowanie wobec 
Chrystusa skłoniły go, aby wraz z małżonką zrezygnować z życia w małżeństwie i żyć 
odtąd w czystości i świętości141. Ten wybór życia ascetycznego w monasterze w Lerynie 
i przeżywania tam jako konwersi (conversi) – jak to sam określa: „naszego małego na-
wrócenia”142 – był podyktowany gorliwością w służbie Bogu. Jego zdaniem życie asce-
tyczne poświęcone Bogu powinno oznaczać nie tylko rezygnację z rzeczy godziwych 
i dozwolonych, jak pożycie małżeńskie, ale przede wszystkim musi być wyrzeczeniem 
się jakiejkolwiek formy tego, co złe czy niedozwolone dla chrześcijan143. W perspekty-
wie spotkania Boga w wieczności ludzie powinni doceniać osoby, które wyróżniają się 
jako słudzy Boży życiem cnotliwym. Jednak w opinii Salwiana wybór życia ascetyczne-
go najczęściej nie był w jego czasach doceniany przez ludzi bogatych144.

137 Salwian z Marsylii, Epistola 1, 10-11: SCh 176, 80. 82.
138 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 19-23: SCh 220, 522-526.
139 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 14: „uidua […] uirgo integritatem professa et inpolluti corporis 

sanctitate deuota? Quid, si coniugium sine opere coniugali, negans se ipsum sibi, et habens se quasi non ha-
bens? Quid, si monachus ab incunabulis deo militans? Quid, si clericus sacri ministerii seruitutem fi deli se-
ruitute consummans?”: SCh 176, 196.

140 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 8, 22: „Et si quando aliquis dei seruus aut de Aegyptiorum 
coenobiis aut de sacris Hierusalem locis aut de sanctis heremi uenerandisque secretis ad urbem illam offi cio 
diuini operis accessit”: SCh 220, 524.

141 Salwian z Marsylii, Epistola 4, 12: „Inuitauit me ad religionem, inuitauit ad castitatem. […]. Huc 
accessit etiam reuerentia Christi et affectus: honeste me facere credidi quicquid dei amore fecissem”: SCh 
176, 94.

142 Salwian z Marsylii, Epistola 4, 6: „conuersinculam nostram”: SCh 176, 90.
143 Salwian z Marsylii, Epistola 5: SCh 176, 107-110; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 5, 55: 

SCh 220, 352.
144 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 3, 35-36: SCh 176, 264. 266.
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Życie monastyczne stanowiło dla Salwiana specyfi czną, ślubowaną Bogu w sposób do-
browolny formę pokuty chrześcijańskiej. Mnisi czy konwersi postulowali długotrwały, bo 
trwający do końca życia, okres własnej ekspiacji za grzechy w stanie poświęcenia się Bogu. 
Taka asceza monastyczna nie mogła być podjęta pod koniec życia, kiedy i tak poświęce-
nie własnej cielesności nie było już możliwe145. Z duchowego punktu widzenia ważne dla 
Salwiana było zatem pokutowanie za grzechy i formalne poświęcenie się Bogu w tej spe-
cyfi cznej formie życia. Obok poświęconej Bogu czystości, konieczne było wyrzeczenie się 
dóbr materialnych i rozdanie ich biednym, co było traktowane jako oddanie ich Bogu146. 
Dobrowolne wyrzeczenie się posiadania ze względu na Boga świadczyło bowiem o tym, 
że to nie dobra tego świata, ale sam Bóg jest celem życia ascetów chrześcijańskich, a sko-
ro przed nastaniem Sądu Ostatecznego wyrzekają się posiadania, to na Sądzie Bóg nie za-
żąda od nich, aby zapłacili za użytkowane dóbr materialnych w doczesności147.

7.3.2.2. Asceza i miłosierdzie. Salwian wraz z małżonką Palladią i córką Auspicio-
lą byli konwersami żyjącymi w monasterze leryńskim, ale nie mnichami w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Przez siedem lat żyli razem – jako rodzina we wspólnocie mnichów, 
choć już na sposób ascetyczny i bardziej mniszy niż rodzinny we właściwym tego sło-
wa znaczeniu148. Salwian, wypowiadając się na temat sposobów przeżywania religjno-
ści, podkreślał istotną rolę wolnego wyboru określonej formy życia oraz konieczność ak-
ceptacji form ascezy, które z takiego stylu życia wynikają: „Osoby religijne natomiast są 
szczęśliwsze od wszystkich innych, gdyż posiadają to, czego chcą, jak również nie mo-
głyby posiadać nic lepszego niż to, co mają. Zatem trud, post, ubóstwo, niska ranga spo-
łeczna i choroby nie są ciężarem dla nikogo z tych, którzy nie czynią z tych rzeczy cię-
żaru, natomiast stają się nim dla tych, którzy nie chcą ich zaakceptować. Prawdą jest, że 
za uznaniem tych okoliczności za ciężkie lub lekkie, stoi usposobienie wewnętrzne oso-
by, która przeżywa dane stany. Dlatego ostatecznie – jak nie ma rzeczy lekkiej, która nie 
stałaby się ciężka dla tego, kto ją przyjmuje ze złym usposobieniem, tak nie ma nic cięż-
kiego, co nie wydawałoby się lekkie, dla tego, kto to chętnie akceptuje”149. 

Skoro pragnienia ciała są zawsze przeciwne pragnieniom duszy (Gal 5, 17), to czło-
wiek religijny preferuje duszę, a ciało ascety z zasady jest słabsze niż jego władze ducho-

145 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 49: „Sed quomodo ei exomologesis diuturna optiulabitur in ex-
tremis sito?”: SCh 176, 174.

146 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 28: „Hoc est dicere: si deuotus es, da quasi tuum, si indeuotus, red-
de quasi non tuum. Bene itaque posuit et dandi uoluntatem et soluendi necessitatem”: SCh 176, 158. 160.

147 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 29: „Hoc est utique dicere omni homini: Ad opus sanctum et hor-
tatione inuitaris et exactione constringeris; da, si uis, redde, si non uis”: SCh 176, 160; por. Salwian z Mar-
sylii, De Gubernatione Dei 3, 15-16: SCh 220, 198.

148 C. Vogel, La discipline pénitentielle en Gaule, dès orgines à la fi n du VII siècle, Paris 1952, analizując 
wypowiedzi ascetów i mnichów IV i V w. podkreślał, że praktykowanie pokuty jako sposobu życia było wyra-
zem troski o dusze (cura animarum), tamże, 68-77. Dla V-wiecznych konwersów ich stan pokutny oznaczał 
zmianę sposobu życia (habitus; mutato prius saeculari habitu; czyli wewnętrzne nawrócenie), wynagradza-
nie za grzechy w ukryciu (secreta satisfactio), lecz nie formalne zostanie mnichem (confesso religionis stu-
dio), tamże, 133-134 (szczególnie p. 30, 133).

149 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 9: „Religiosi autem hoc cunctis beatiores sunt quia et 
habent quae uolunt et meliora quam quae habent omnino habere non possunt. Labor itaque et ieiunium et 
paupertas et humilitas et infi rmitas non omnibus sunt onerosa tolerantibus sed tolerare nolentibus: siue enim 
grauia haec siue leuia, animus tolerantis facit; nam sicut nihil est tam leue quod non ei graue sit qui inuitus 
facit, sic nihil est tam graue quod non ei qui id libenter exequitur leue esse uideatur”: SCh 220, 108.
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we150. Na drodze do zjednoczenia z Bogiem konieczne jest zatem zaakceptowanie zasad 
podanych w Ewangelii przez Chrystusa, przezwyciężanie słabości i znoszenie cierpień, 
stopniowe osiąganie kolejnych etapów doskonałości chrześcijańskiej151 oraz praktyko-
wanie moralności chrześcijańskiej152. Wszyscy chrześcijanie, także mnisi i asceci, muszą 
zawsze mieć na względzie słowa Chrystusa (Mt 24, 31-46), że na Sądzie Ostatecznym 
nie asceza, posty i umartwienia fi zyczne będą usprawiedliwieniem człowieka przed Bo-
giem, lecz miłosierdzie czynione w praktyce wobec drugiego człowieka153.

7.4. Praktyki pobożnościowe
Piotr Chryzolog omawiał podstawowe praktyki pobożnościowe (modlitwę, post i mi-

łosierdzie). Mają one zawsze występować w życiu wierzącego łącznie i nie mogą być ni-
gdy separowane. Modlitwa winna być ciągła, cierpliwa i ufna, krótka, wzorowana na Ojcze 
nasz. Jako modlitwa prośby powinna mieć za przedmiot rzeczy godne, pobożne, niebiań-
skie, cnoty, przydatne do zgody. Skuteczność modlitwy wspólnotowej jest uzależniona od 
wiara i liczebności wiernych oraz od poziomu świętości i sprawiedliwości proszących. 

Dla Salwiana z Marsylii podstawową praktyką pobożną jest modlitwa rozumiana jako 
ufne błaganie Boga. Wzorem postawy modlitewnej wyrażającej całkowite oddanie się 
Bogu jest zawierzenie ewangelicznej wdowy (Mk 12, 41-44), powierzającej Bogu w ge-
ście ofi arowania (błagania) cały swój dobytek. Postawa ufności Bogu na ziemi przyno-
si w konsekwencji przedłużenie istnienia wierzącego w wieczności, a wyrazem ufności 
pokładanej w Bogu jest także powierzanie Mu spraw doczesnych.

7.4.1. Piotr Chryzolog
Biskup Rawenny, mówiąc o praktykach pobożnościowych, omawia prawa modli-

twy chrześcijańskiej, zachęca do przezwyciężania pokus występujących na drodze mod-
litwy oraz omawia modlitwę prośby i Eucharystię rozumianą jako modlitwa wspólno-
ty chrześcijańskiej.

7.4.1.1. Prawa modlitwy. Chryzolog do podstawowych praktyk religijnych zaliczał 
biblijną triadę uczynków pobożnych, tj. modlitwę, post i miłosierdzie. Ich funkcja pole-
ga na podtrzywaniu wierzących w wierze, pobożności i cnotach154. Mają one zawsze wy-
stępować w życiu wierzącego łącznie i nie mogą być nigdy separowane155. Chrześcijanin 
powinien wciąż wznosić modlitwę do Boga, a po jej zakończeniu ma obowiązek wyka-
zywać się cierpliwością i jako cierpliwy uczeń Pana oczekiwać Jego decyzji156. Modlitwa 
chrześcijańska poza tym ma być krótka. Chryzolog podkreślał, że jest to zalecenie same-
go Jezusa Chrystusa, który przekazując apostołom i uczniom modlitwę Ojcze nasz jako 

150 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 15-16: SCh 220, 116; por. 1 Kor, 9, 27; Ga 5, 17.
151 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 22: SCh 220, 202.
152 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 60: SCh 220, 230.
153 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 4, 30-33: SCh 176, 330. 332.
154 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 2: „Tria sunt, tria fratres, per quae stat fi des, constat deuotio, manet uirtus: 

oratio, ieiunium, misericordia. Quod oratio pulsat, impetrat ieiunium, misericordia accipit”: OSPC 1, 302.
155 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 2: „Haec nemo rescindat: nesciunt separari. Horum qui unum non habet, 

nullum habet; ista qui simul non habet, nihil habet”: OSPC 1, 302.
156 Piotr Chryzolog, Sermo 39, 6: „Iterando preces, et expectando iudicium largitoris; moras dantis pa-

tientissime suscipiendo”: OSPC 1, 282; por. Łk 11, 9-10.
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wzór wszystkich modlitw chrześcijańskich zanoszonych do Boga nauczał, że wierzący 
mają się modlić krótko, ponieważ On chce szybko przyznać im to, o co Go proszą157.

Modlitwie wierzącego towarzyszą pokusy, które ją utrudniają. Chryzolog w litur-
gicznym komentarzu do modlitwy Ojcze nasz, odnosząc się do zdania: „I nie wprowa-
dzaj nas w pokusę” stwierdzał, że samo życie na tym świecie jest jedną wielką walką – 
pokusą (por. Hi 7, 1). Modlimy się zatem, aby Bóg nie pozostawił nas własnym osądom 
i wyborom, ale by nas w nich ograniczał, tak jak dobry Ojciec powstrzymuje przed sza-
leństwem swe dzieci. Co więcej, słowa te stanowią także zdaniem Chryzologa prośbę do 
Boga, aby chrześcijanie posiadali w życiu pewność wiary, wewnętrzne umocnienie po-
chodzące od Boga jako ich przewodnika na drodze do zbawienia i w ten sposób nie zbłą-
dzili czy nie odeszli od właściwej interpretacji wiary158. 

7.4.1.2. Modlitwa prośby. Chryzolog, komentując Ojcze nasz jako modlitwę wzorco-
wą dla chrześcijan, określił też cechy właściwej modlitwy błagalnej. Modlitwa taka, aby 
była skuteczna winna być godnie kierowana do Boga, jako tzw. święta prośba. Jej przed-
miotem może być wszystko, jednak należy pamiętać o podstawowej zasadzie proszenia 
Boga tylko o rzeczy godne, pobożne, niebiańskie, cnoty, przydatne do zgody. Wierzące-
mu nie wolno natomiast prosić Boga o jakiekolwiek zło, rzeczy odrażające, niegodne, 
bezbożne, ziemskie, o przyzwolenie na uleganie pokusom, o rzeczy, których nie można 
pochwalić159. Pan Bóg jako dawca (Elargitor) dobrych darów wysłuchuje tylko próśb, 
które są doń kierowane w powyższy sposób160.

7.4.1.3. Modlitwa wspólnoty – Eucharystia. Chryzolog podkreślał też wartość mod-
litwy wspólnotowej, przede wszystkim w kontekście modlitwy eucharystycznej. Jej uza-
sadnieniem są słowa samego Chrystusa (Mt 18, 19-20), który obiecuje być pomiędzy dwo-

157 Piotr Chryzolog, Sermo 67, 1: „Christus breuiter orare docuit, qui cito uult postulata praestare”: OSPC 
2, 40. Sermi 67-72, jak zaznacza R. Benericetti, OSPC 2, p. 1, 40, pouczenia te stanowiły część rytu traditio 
orationis dominicae, czyli nauki i wyjaśnienia modlitwy Ojcze nasz przeznaczone dla katechumenów. Ryt 
traditio orationis dominicae był analogiczny do traditio symboli, czyli nauki i wyjaśniania praw wiary. Po-
uczenia były udzielane tuż przed ceremonią chrztu, a modlitwa oraz prawdy wiary były przyswajane pamię-
ciowo przez kandydatów do chrześcijaństwa. Wspomniany zwyczaj liturgiczny traditio orationis dominicae 
występował także w kościele Akwilei (Chromacjusz z Akwilei, Sermo 40: SCh 164, J. Lemarié (ed.), Paris 
1971, 224-228), a póżniej także w kościele Rzymu. Więcej na ten temat zob. V. Saxer, Les rites d’initiation 
chrétienne du IIe au IVe siècle. Esquisse historique et signifi cation d’après leur principaux témoins, Spoleto 
1988; F. Cavallotto, Il catechumenato antico. Diventare cristiani secondo i Padri, Bologna 1996.

158 Piotr Chryzolog, Sermo 67, 9: „Et ne inducas nos in temptationem. Quia in hoc saeculo est ipsa ita temp-
tatio. Temptatio, inquit, est uita hominis. Rogamus ergo ut nos arbitrio nostro non relinquat, sed in omni actu pa-
terna nos pietate constringat, et in uitae tramite caelesti moderatione confi rmet”: OSPC 2, 44; por. Mt 6, 13; Hi 
7, 1 (Wulgata): militia est vita hominis super terram; natomiast u Chryzologa wystepuje wersja: temptatio est 
uita hominis [super terram – uzupełnienie D. K.]. Być może Chryzolog korzystał tutaj z tekstu Hioba w jakiejś 
wersji Veteres Latinae albo po prostu zacytował fragment Hi 7, 1, interpolując jego treśc i zamieniając militia 
na temptatio, gdyż taka forma wydawała mu się bardziej odpowiednia pod względem fonetycznym.

159 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 3: „Audistis quantum possit et praeualeat sanctae petitionis adsensus: 
non dixit illud aut illud, sed totum se promittit, quicquid unitas postulationis concupierit praestaturum, cum 
dicit: De omni re quacumque petierint, fi et illis, salua tamen ea cautela et reuerentia, ut a deo quae digna 
sunt postulentur; qui enim mala a deo postulat, deum mali iudicat et sentit auctorem; et quia uilia et indig-
na precatur, praestantis potestatem et potentiam degener petitor ignorat. Non ergo impia, sed pia; non ter-
rena, sed caelestia; non inlecebris, sed uirtuti congrua; non digna odiis, sed apta concordiae”: OSPC 3, 54; 
por. Mt 18, 19.

160 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 3: „a tali semper exoranda sunt elargitore”: OSPC 3, 56.
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ma czy trzema modlącymi się w Jego imię i dać im to, o co Go proszą161. Skuteczność 
takiej modlitwy zależy od wiary modlących się, ale także od ich liczebności – im więcej 
jest osób zgodnie zgromadzonych w imię Pana, tym efektywność może być większa162. 
Kolejnym ważnym czynnikiem jest poziom świętości i sprawiedliwości proszących (Ps 
111 (110), 1): im jest większy, tym modlitwa prośby staje się skuteczniejsza163. 

Natomiast poważną wadą modlitwy wspólnotowej jest zawsze brak gorliwości osobi-
stej wiernych, związany z preferowaniem zajęć osobistych w wyznaczonych porach mod-
litw kościelnych, co jest wyrazem ignorowania poleceń Chrystusa i niechęci do Niego, 
co w konsekwencji poważnie dzieli cały Kościół164. Brak chęci uczestniczenia w modli-
twie eucharystycznej wynika zdaniem biskupa Rawenny albo z ignorancji religijnej, albo 
z lenistwa duchowego165 i niezależnie od powodów skutkuje zawsze rozbiciem jedności 
kościelnej, pozbawieniem chrześcijan zdrowego ducha modlitwy oraz honoru166. Dla-
tego Chryzolog jako biskup zachęca wiernych do wytrwałości w byciu członkami ciała 
Kościoła oraz w uczestniczeniu w Eucharystii, a także do trwania w jedności w oczeki-
waniu na powtórne przybycie Pana167.

7.4.2. Salwian z Marsylii. Prośba do Boga – zaufaniem Bogu
Podstawową praktyką pobożnościową jest dla chrześcijan modlitwa pojmowana jako 

ufne błaganie Boga. Taka modlitwa jest w opinii Salwiana wyrazem nadziei pokładanej 
przez wierzącego w Bogu. Wzorem postawy modlitewnej wyrażającej całkowite odda-
nie się Bogu jest zawierzenie ewangelicznej wdowy (Mk 12, 41-44), powierzającej Bogu 
w geście ofi arowania (błagania) cały swój dobytek: „Jeśli ktoś pragnie życia a nie śmierci, 
niechaj nie wierzy, że wystarczy powstrzymać się od rozkoszy i od pieniędzy ze względu 
na Boga. Konieczne jest zasłużyć poprzez modlitwy i dzieła, stać się jak wdowa Pana. 

161 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 4: „si duobus uel tribus compositis medium se futurum, et omnia se pro-
mittit quae postulatus fuerit praestaturum?”: OSPC 3, 56.

162 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 4: „Quid non dat plurimis? ”: OSPC 3, 56.
163 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 4: „Quid in conciliis et congregatione sanctorum poscentibus denega-

bit? Sic credens propheta hoc adeptum se gloriatur, cum dicit: Confi tebor tibi, domine, in toto corde meo, in 
consilio rectorum et congregatione”: OSPC 3, 56; por. Ps 111 (110), 1.

164 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 4: „Sed non nulli sub specie fi dei contemptus sui excusare nituntur 
ignauiam, ut neglecto uenerandi coitus et congregationis adore illud se tempus orationis deputare confi n-
gant, quod domesticis dederint et inpenderint curis, et dum propriis desideriis mancipantur, diuina contemp-
nunt et dispiciunt instituta. Isti sunt qui corpus Christi dissipant, membra dispergunt, nec ad decorem suum 
patiuntur formam dominici habitus peruenire, quam propheta cum uidisset in spiritu, sic canebat: Speciosus 
forma prae fi liis hominum”: OSPC 3, 56; por. Mt 18, 19-20; Ps 45 (44), 3.

165 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 5: „Hoc ergo interest inter congregationis plenitudinem gloriosam et se-
parationis praesumptam de ignorantia aut neglegentia uanitatem”: OSPC 3, 56.

166 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 5: „quod in salute et honore integri corporis species est unitas membro-
rum, et in separatione uiscerum est foeda, letalis, horrenda pernicies”: OSPC 3, 56.

167 Piotr Chryzolog, Sermo 132, 6: „Quisquis ille sese putat esse aliquid, tali institutus exemplo maneat 
in ecclesia, ut sit aliquid; alioquin, ubi defuerit illi, sibi esse mox desinit. Quod qui plenius nosse desiderat, 
apostoli de corpore Christi loquentis perlegat instituta, quia nos illa percurrere sermonis breuitas amica non 
patitur. Lex est data non uni, sed omnibus. Christus non pro uno, nec ad unum, sed ad omnes et pro omni-
bus uenit, ut redintegraret omnes in unum, quod solum bonum, solum iocundum propheta futuri praescius 
sic proclamat: Ecce quam bonum et quam iocundum habitare fratres in unum! Fratres, qui omnes unum, ne 
unus, quia deo non singularitas est accepta, sed unitas. Spiritus sanctus apostolis in unum congregatis uber-
tate tota suae fontis inlabitur, cuius ut simul discipuli operirentur aduentu, dominica sunt praeceptione com-
moniti”: OSPC 3, 58; por. Rz 12, 4-6; 1 Kor 12, 6-31; Ps 133 (132), 1; Dz 2, 1-4.
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Oczywiście ktokolwiek w tym czasie pokłada nadzieję w Chrystusie, ten będzie przeby-
wał w ciele Chrystusa. Jest bowiem napisane: do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Two-
ja mnie wspiera. Oczywiście prawica Boga podtrzyma w wieku przyszłym te dusze, któ-
re przylgnęły doń w tym wieku. Jest to reguła życia wdów”168.

Taka postawa świadczy o pragnieniu życia wiecznego, bezgranicznym zaufaniu Bogu 
i wierze w Boga. Pozytywnym efektem „reguły życia wdów” jest zatem zarówno wiara 
w Boga, jak i ufne zawierzenie Bogu okazywane przez uczynki. Postawa ufności Bogu 
na ziemi przynosi w konsekwencji przedłużenie istnienia wierzącego w wieczności, cze-
go gwarantem jest zawsze Bóg („prawica Boga”), któremu się wierzy i ufa.

Modlitwa na ziemi o dobra w niebie, o Boże miłosierdzie wobec wierzących jest wyra-
zem chrześcijańskiego oczekiwania na wieczność, cnoty teologicznej nadziei pokładanej 
wyłącznie w Bogu, a nie w jakiejkolwiek ludzkiej idei, bo człowiek i jego myślenie nie 
jest w stanie zapewnić niczego w wieczności169. Jedynym poręczycielem dla wiernych 
pragnących dóbr przyszłych jest Bóg, który zachęca ich do ufności i do modlitwy170.

Wyrazem ufności pokładanej w Bogu jest także powierzanie Mu spraw doczesnych171. 
Modlitwa wierzącego powinna być pełna zaufania i bojaźni Bożej, a sam modlący winien 
starać się urzeczywistniać w swym życiu coraz większą sprawiedliwość i świętość172. 
Cechy te świadczą o posłuszeństwie samemu Bogu, dlatego modlitwy posiadających je 
osób są przez Boga wysłuchiwane173.

Salwian zachęca do dziękczynienia Bogu przez sprawowanie liturgicznego kultu, składa-
nie wyrazów szacunku i czci174, lecz przede wszystkim nawołuje, aby chwalić Boga przez po-
prawę obyczajów i czynienie dobra – czyli „nowe nawrócenie – [nowy sposób postępowania] 
jako ofi ara” (nouae conuersionis hostias immolamus), będące najmilszą Bogu ofi arą175.

168 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 27: „Quod si ita est, quaecumque se uitae cupit esse non mor-
tis, nequaquam suffi cere sibi aestimet, si et delicias sibi ob deum et diuitias abnegarit, nisi et oratione et la-
bore id promeruerit ut uidua dei esse uideatur: quia non est dubium, quod quemadmodum quis in hoc sae-
culo Christo adhaeserit, ita in Christi corpore permanebit, secundum illud: Adhaesit anima mea post te, me 
autem suscepit dextera tua; quo declaratur, quod eam tantum animam, quae deo adhaeserit in hoc saeculo, 
dextera dei suscipiet in futuro. Haec ergo uiduitatis est regula”: SCh 176, 206.

169 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 21: „Nulla est enim nobis ratio precandi, si spes tollitur 
impetrandi. Vides ergo quam stulta atque inanis sit huius persuasionis adsertio, quae utique si recipitur, nihil 
penitus de religione seruatur”: SCh 220, 120.

170 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 22: „Pro praesentibus, ut uidemus, domino supplicari iu-
bet et orari, quod utique non iuberet nisi exorari posse confi deret”: SCh 220, 122; por. 1 Tm 2, 1-2.

171 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 23: SCh 220, 122.
172 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 3: SCh 220, 160; por. Ps 33 (32) 18: „Oto oczy Pana 

nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce”; Ps 34 (33), 16: „Oczy Pana [zwrócone są] ku 
sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie”; podobnie: Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 26-27; 
SCh 220, 180; por. Ps 43 (42), 1: „Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość, i broń mojej sprawy”; Ps 34 (35), 1-
2: „Wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną, uderz na moich napastników! Pochwyć tarczę i puklerz 
i powstań mi na pomoc”.

173 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 3-4: „3. […]. Quamuis per id quod dicit diuinas aures 
in precibus semper esse iustorum, non audientia tantum dei sed quaedam quasi oboedientia dei designetur. 
4. Quomodo enim in precibus iustorum diuinae aures sunt? Quomodo, nisi ut semper audiant, nisi ut semper 
exaudiant, nisi ut prompte audita trbuant, nisi ut ilico exaudita concedant? Semper ergo ad audiendas san-
ctorumpreces paratae domini nostri aures, semper attentae sunt”: SCh 220, 160. 162.

174 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 94: „Compensare, credo, domino deo nostro, cultu ho-
nore reuerentia, benefi cia quae ab eo acceperimus, adnitimur”: SCh 220, 424.

175 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 94: „aut certe, quod ei non minus cordi est, prioribus ui-
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7.4.3. Duchowość zawierzenia i zasługiwania. Piotr Chryzolog 
Modlitwa jest zatem praktyką religijną, która przez ufne zawierzenie spraw ziemskich 

i niebiańskiej przyszłości powierza istnienie człowieka jedynie Bogu. W tym duchu Chry-
zolog zachęca wiernych do modlitw porannych. Przez modlitwę i dobre życie człowiek bo-
wiem zyskuje niebo. Udziałem człowieka w dochodzeniu do dóbr niebiańskich jest doczes-
ne ziemskie życie, prowadzone od momentu nawrócenia według Bożych zasad. Wierzący 
każdego czasu przez uznanie prawa Boga do jego życia, przez przemianę umysłu i czynów 
– przez życie według cnót, oraz przez modlitewną wierność Bogu zasługuje na włączenie go 
do chwały, jaką już cieszy się przed Bogiem Mojżesz, do życia, jakie już przysługuje Elia-
szowi, do cnót, które są udziałem św. Jana Chrzciciela i wszystkich innych świętych176.

Chryzolog komentując Psalm 6, 2: „Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie, i nie karz 
w swej zapalczywości”177, stwierdza, że człowiek powinien pokładać ufność nie w swo-
ich zasługach (quia non confi debat de meritis), ale przede wszystkim w Bożym miłosier-
dziu. Dzięki postawie modlitewnego związania się z Bogiem i zawierzenia Mu wierzący 
zyskuje Bożą, a nie ludzką łaskę zbawczą178.

7.4.4. Salwian z Marsylii. Duchowość pozyskiwania nieba za pomocą świętości
Według Salwiana sposób życia proponowany przez Ewangelię polega na dostrzeżeniu 

wartości duchowych człowieka i jego cnót. Mt 6, 19-21 przedstawia dwa różne modele 
ludzkiego życia: jedni zabiegają o wartości ziemskie i w nie obfi tują, zaś inni troszczą 
się o wartości niebieskie i w ten sposób pozyskują niebo179. Aby otrzymać spodziewa-
ną nagrodę, należy aktywnie spędzać życie. Wierzący nie wypracowuje sobie jednak 
sam odpuszczenia grzechów czy zbawienia wiecznego, ale czynami potwierdza złożo-
ną w Bogu nadzieję na ich spełnienie. Życie dla wartości ewangelicznych jest realizacją 
wskazań samego Chrystusa, dlatego wierzący, wyrzekając się dóbr ziemskich, niejako 

tae uitiis renuntimus, operum bonorum uictimas caedimus et pro gaudis nouis nouae conuersionis hostias im-
molamus”: SCh 220, 220; Koncepcja nawrócenia jako ofi ary, przemiany obyczajów, osiągnięcia niewinności 
i czynienia dobra, rozumianych jako najwłaściwsza Bogu ofi ara, była obecna już u Minucjusza Feliksa, Ok-
tawiusz 32, 3: CUF, J. Beaujeu (red.), 55; POK 2, 68; a także u Laktancjusza, Diuinae Institutiones VI, 2, 
13: CSEL 19/1, S. Brandt (ed.), Vindobonae 1890, 484.

176 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 4: „Et nos, fratres, si uolumus Moysi gloriae, Heliae uitae, uirtutibus 
Iohannis, omnium sanctorum meritis applicari, insistamus orationi, uacemus ieiunio, misericordiae seruiamus. 
Qui in his uixerit, qui per ista fuerit communitus, iacula peccati, diaboli tela, mundi machinas, uitiorum cu-
neos, mala carnis, uoluptatum laqueos, arma mortis christianus armiger, bellator dominicus non timebit. Sed 
nos, qui ad incerta consurgimus, qui inter insidias diem ducimus, qui horarum uarietates, momentorum mo-
tus, uerborum lapsus, actuum pericula sustinemus, quid est quod ecclesiam mane nolumus intrare?”: OSPC 
1, 304. por. Piotr Chryzolog, Sermo 39, 5: OSPC 1, 280. 282.

177 Piotr Chryzolog, Sermo 45, 1: „Domine, inquit, ne in ira tua arguas me, neque in furore tuo corripias 
me”: OSPC 1, 314; por. Ps 6, 2.

178 Piotr Chryzolog, Sermo 45, 1: „Propheta ergo memor fragilitatis humanae, et carnalis substantiae 
conscius, quia non confi debat de meritis, ad auxilium misericordiae conuolauit, ut dei constaret circa eum 
de pietate, non de seueritate iudicium”: OSPC 1, 314.

179 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 1, 9: „Non utique. Et ideo effectus spiritalium rerum atque uirtu-
tes uis sacrae locutionis expressit; scilicet ut, quia cupiditati et auaritiae terrena atque tartarea, misericordiae 
autem ac largitati caelestia ac sempiterna debentur; idcirco diuersitas terreni et caelestis thesauri posita est 
ut qui cupiditati et auaritiae thesaurizarent in inferno se opes locare cognoscerent, qui uero misericordiae et 
humanitati caelestes thesauros praeparare gauderent. Loca itaque thesaurorum de meritis thesaurizantium no-
minauit; ibi enim dicuntur esse iam thesauri, ubi sunt thesaurizantes futuri”: SCh 176, 144. 
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zarabia duchowo na niebo dobrymi czynami, zawsze jednak w nadziei Bożego przeba-
czenia grzechów i nagrody nieba180. 

Salwian przypomina słowa psalmisty (Ps 34 (33), 17-18), że Bóg docenia zawsze lu-
dzi dobrych i strzeże ich, ponieważ chce ich zbawić. Widzi też ludzi złych, a tych za-
mierza ukarać i zniszczyć181. Akceptacja zasad Ewangelii jest wyrazem wewnętrznego 
potwierdzenia ich zasadności i skutkuje postępowaniem według ich wskazań182. Zatem 
dążenie do świętości chrześcijańskiej polega na potwierdzaniu życiem zgodności wiary 
i uczynków183. Salwian zaleca tu wzorowanie się na Ewangelii184.

7.5. Post – wyłącznie nauczanie Chryzologa
Św. Piotr Chryzolog w swoich kazaniach wzywających do postu (5 kazań tematycznych, 

plus incydentalnie w innych kazaniach) wzywał do postu jako praktyki pokutnej, wspoma-
gającej stałe nawracanie się człowieka do Boga. Każdy post chrześcijański jest material-
no-duchową reakcją wierzącego na grzech, w duchu podporządkowania się woli Chrystu-
sa. Abstynencja postu jest pierwszym środkiem zaradczym przeciwko wadom. Natomiast 
aby lekarstwo postu duchowego skutecznie uleczyło grzesznika, potrzeba też z jego stro-
ny uczynków miłosierdzia. Post powinien być zawsze łączony z modlitwą i miłosierdziem, 
dlatego łączne praktyki pobożne stanowią jedyną modlitwę, która przybiera potrójną for-
mę. Natomiast praktyka czterdziestodniowego postu w okresie liturgicznym Wielkiego Po-
stu jest wyprowadzana przez Chryzologa z Mt 4, 2 z religijnej abstynencji od pokarmów 
oraz przykładu samego Jezusa Chrystusa poszczącego 40 dni. Post jako forma życia był 
propagowany już przez Jana Chrzciciela. Post jako kontynuacja dzieła Chrystusa jest na-
śladowaniem praktyki podejmowanej przez samego Pana oraz przezwyciężaniem słabości 

180 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 54: „Sed esto illas quas supra diximus poenas non timeamus rei: 
numquid etiam praemium sperare possumus non merentes? Et ideo si opes non damus ob peccatorum redemp-
tionem, demus saltim ad emendam beatitudinem; si non damus ne damnemur, demus saltim ut muneremur; 
quia etiamsi praeterita mala non sint quae oporteat sanctos redimere, sunt tamen perennia bona quae magno 
debeant conparare: etiamsi poena non sit quae timeatur, est tamen regnum quod ambiatur; ac per hoc, etiam-
si non habent sancti quae redimant, habent tamen quae emant. Nisi forte aliquis damnum in emptione uerea-
tur, uidelicet ne plus commodet quam recipiat, ne grandia faeneranti parua reddantur, ne largitionem redhibi-
tio non repenset, et data semel pretii magnitudine pecunia periclitetur emptoris, ac si magnum quid domino 
commendarit in terra, non habeat Christus forsitan unde ei soluat in caelo”: SCh 176, 224.

181 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 5: SCh 220, 162.
182 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 1: „ac per hoc totum in id reuoluitur, ut qui Christia-

ni nominis opus non agit, Christianus non esse uideatur; nomen enim sine actu atque offi cio suo nihil est”: 
SCh 220, 232.

183 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 7: SCh 220, 106; Salwian z Marsylii, De Gubernatio-
ne Dei 1, 30: SCh 220, 128; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 4: SCh 220, 160. 162; Salwian 
z Marsylii, De Gubernatione Dei 2, 15-19: SCh 220, 170-174; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 
12: SCh 220, 194. 196; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 3, 46: SCh 220, 220. 222; Salwian z Mar-
sylii, De Gubernatione Dei 4, 2: SCh 220, 232. 234; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 32-33: 
SCh 220, 258. 260; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 49: SCh 220, 272; Salwian z Marsylii, De 
Gubernatione Dei 5, 18: SCh 220, 324; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 6, 29: SCh 220, 380. 382; 
Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 10: SCh 220, 436; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 
8, 15-25: SCh 220, 520-526.

184 Salwian z Marsylii, Ad Ecclesiam 2, 13: SCh 176, 194; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 
49: SCh 220, 272; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 4, 55: SCh 220, 278; Salwian z Marsylii, De Gu-
bernatione Dei 6, 28: SCh 220, 380; Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 7, 14: SCh 220, 438. 440.
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głodu i pokus diabła. Praktykowanie postu powoduje umocnienie i oczyszczenie duchowe, 
natomiast podstawowymi zagrożeniami dla poszczącego są postawa hipokryzji, brak miło-
sierdzia, ostentacyjność postaw religijnych, okazywanie smutku, rygoryzm jak i laksyzm 
podejmowanych form postu. Salwian z Marsylii nie posiada natomiast nauki o potrzebie 
postu, wygłasza jedynie kilka ogólnych uwag o poście jako praktyce religijnej.

7.5.1. Kazania wzywające do postu
Obecnie dysponujemy 5 kazaniami tematycznymi Chryzologa poświęconymi wyłącz-

nie zagadnieniu chrześcijańskiego postu, które zostały opublikowane w wydaniu krytycz-
nym jego dzieł185. Były one głoszone z okazji rozpoczynającego się liturgicznego okresu 
Wielkiego Postu albo w czasie jego trwania. Ich autor uzasadniał w nich zwyczaj podej-
mowania postu jako praktyki pokutnej wspomagającej stałe nawracanie się człowieka do 
Boga186. Podobną tematykę poruszał incydentalnie także w innych kazaniach tematycz-

185 Piotr Chryzolog, Sermo 41: OSPC 1, 290-294; Sermo 42: OSPC 1, 296-300; Sermo 43: OSPC 1, 302-
307; Sermo 166: OSPC 3, 254-258; Sermo 167: OSPC 3, 260-264.

186 Uzasadnianie postu jako praktyki pokutnej wyrażającej nawracanie się człowieka do Boga występuje 
już w ST (Kpł 16, 29; Tb 12, 8; Iz 58, 1-11). W NT zwraca się uwagę, że post jest naśladowaniem Chrystu-
sa (Mt 4, 2; Jn 5, 24), a jako praktyka pokutna musi być łączony z miłosierdziem (Mt 6, 16-18; 9, 14-15; Rz 
14, 1-22; 1 Kor 10, 23-31; 1 Tm 4, 1-5). Chrześcijanie, poszcząc, uczestniczą zatem w tajemnicy Chrystu-
sa. Post już od I w. jest opisywany jako codzienne męczeństwo, które wzmacnia modlitwę, wspomaga dobre 
dzieła chrześcijanina i zapobiega pokusom (por. Dz 13, 3; 14, 23; Homilia z II wieku (dawniej tzw. 2 Cle-
mentis) 16, 4: BAC 65, Padres Apostólicos. Edición bilingüe completa, D. R. Bueno (ed.), Madrid 19794, 
368. 369; BOK 10, 99; św. Polikarp ze Smyrny, Do Filipian 7, 2: BAC 65, Padres Apostólicos. Edición bi-
lingüe completa, D. R. Bueno (ed.), Madrid 19794, 666-667; BOK 10, 159). Chrześcijanin pości duchowo, 
kiedy powstrzymuje się od zła (por. Hermas, Pasterz 54 1, 1-5: SCh 53, 224. 226; BOK 10, 252), gdy za-
chowuje przykazania, kiedy powierza Bogu swe życie z czystym sercem (św. Cyprian z Kartaginy, De Do-
minica Oratione 18-21: CCSL 3 A, C. Moreschini (ed.), Turholti 1976, 101-103, (tłum. polskie O modlitwie 
Pańskiej: J. Sajdak, POK 19, Poznań 1937, 247-249). Od II wieku pojawiają się heretyckie interpretacje po-
stu chrześcijańskiego, a według opinii przedstawicieli niektórych takich sekt (enkratyci, ebionici, marcjoni-
ci, manichejczycy, a w IV w. – pryscylianie) powstrzymujących się od spożywania mięsa i wina, Jezus Chry-
stus miał być wegetarianinem. Jednak od II/III wieku pojawiają się nawoływania do roztropności i mądrości 
w podejmowaniu umartwień postu. Św. Klemens Aleksandryjski w Pedagogu II, 1, 1-2: SCh 108, H. I. Mar-
rou (red.), C. Mondésert (tłum. franc.), Paris 19912, 10-14, zaleca roztropność w materii postu. Według Ory-
genesa, Przeciwko Celsusowi 5, 49: SCh 147, M. Borret (ed.), Paris 1969, 140. 142; tamże, 8, 30: SCh 150, 
M. Borret (ed.), Paris 1969, 238. 240, post jest dobrowolnym doświadczeniem wolności, umartwieniem cia-
ła i świadectwem łączności z Chrystusem, zobacz też: Orygenes, Homilie o Księdze kapłańskiej 10, 2: In Le-
viticum, t. II. (Homélies VIII-XVI): SCh 287, M. Borret (ed.), Paris 1981, 132-140, tłum. polskie: PSP 31/2, 
S. Kalinkowski (tłum.), E. Stanula (red.), Warszawa 1984, 145-149. Monastycyzm egipski III i IV wieku 
podkreślał materialną konkretność wyrzeczeń postnych: św. Atanazy z Aleksandrii, Vita Antonii 7: SCh 400, 
G. J. M. Bartelnik (ed.), Paris 1994, 150-156, tłum. polskie: Żywot św. Antoniego 7: ŹM 35, tłum. polskie 
E. Dąbrowska, E. Wipszycka (red.), Kraków 2005, 83-85; Księga Horsiesiego 46: ŹM 11, W. Miliszkiewicz 
(tłum. polskie), M. Starowieyski (red.), Kraków 1996, 257-259). Od IV wieku monastycyzm chrześcijań-
skiego Wschodu zwracał szczególną uwagę na indywidualne znaczenie postu: św. Bazyli Wielki, Regulae 
brevius tractatae 128-130, 137-140; 277: PG 31, Paris 1885, 1063, 1075; tłum. polskie: Reguły krótsze 128-
130, 137-140; 277: ŹM 6, J. Naumowicz (tłum. polskie, red.), Kraków 1995, 305-307; 310-314; 416-417, 
natomiast chrześcijański Zachód akcentował umiarkowanie w praktykach postnych oraz społeczne znacze-
nie postu – połączonego z miłosierdziem wobec biednych: św. Benedykt z Nursji, Reguła 4, 11-13; 30, 3; 38, 
10; 42, 2-5; 53, 9-16: św. Benedykt z Nursji, Reguła, św. Grzegorz Wielki, Dialogi. Księga Druga. Tekst ła-
ciński według kodeksu 914 biblioteki opactwa St. Gallen (IX w.), przedruk za zgodą wydawcy z: Die Bene-
diktusregel. Lateinisch/deutsch, Beuron 1992), tłum. polskie: A. Świderkówna, Kraków 20053, 54. 55; 132. 
133; 150-153; 160-161; 186-189; św. Leon Wielki, Sermones 12-19: SCh 22 bis, Sermones, t. I, R. Dolle 
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nych. Dosyć charakterystyczne są tutaj Sermo 51187 i Sermo 139188, gdzie występują naj-
prawdopodobniej ślady instytucji rzymskiego ‘postu siódmego miesiąca’189.

7.5.2. Post duchowy 
W Sermo XLI Chryzolog określił post jako materialno-duchową reakcję chorego or-

ganizmu na grzech: post niweczy wady duchowe, tak jak przegłodzenie organizmu re-
guluje złe trawienie żołądka190. Aby jednak post jako lekarstwo duchowe był skutecz-
ny, chory, czyli grzesznik, musi najpierw całkowicie podporządkować się Chrystusowi, 
a sam post ma być podejmowany rozsądnie191. Post podejmowany w duchu wiary umac-
nia przede wszystkim duchowe wnętrze człowieka, gdyż słabość natury człowieka po-

(ed.), Paris 19642, 210-290; św. Leon Wielki, Sermones 39-50: SCh 49 bis, Sermones, t. II, R. Dolle (ed.), 
Paris 19692, 64-200; św. Leon Wielki 73-90 (86-94): SCh 200: R. Dolle (ed.), Paris 1973, 78-224 (tłum. pol-
skie: POK 24, K. Tomczak (tłum., red.), Poznań 1958, 39-70; 169-229; 401-429). Szerzej na temat postu 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jego społeczno-ascetycznych i liturgicznych konotacji zobacz opra-
cowania: F. Mugnier, Abstinence. IV. L’abstinence dans le christianisme, [w:] M. Viller et al. (red.), DSp 1, 
Paris 1937, 121-133; A. Guillame, Jeûne et charité dans l’église latine des orgines au XIIIe siécle, en parti-
culier chez saint Léon le Grand, Paris 1954; R. Arbesmann, Fasten, [w:] T. Klauser (red.), RACh 7, Stutt-
gart 1969, 447-524; P. Deseille, Jeûne, [w:] A. Rayez et al. (red.), DSp 8, Paris 1974, 1164-1175; H. J. Sie-
ben, Dossier patristique sur le jeûne, [w:] A. Rayez et al. (red.), DSp 8, Paris 1974, 1175-1179; P. Meloni, 
R. J. De Simone, Digiuno e astinenza, [w:] DPAC I, Casale Monferrato 1983, 953-957; M. Righetti, Manua-
le di storia liturgica, vol. II. L’anno liturgico, Capo IV. La Quaresima, Milano 19983, 121-177.

187 Piotr Chryzolog, Sermo 51: „Nunc ubi aerem temperies mitigauit autumpni, dominicum iubente do-
mino reuocamur ad uerbum”: OSPC 1, 350. 

188 Piotr Chryzolog, Sermo 139, 7: „Septimus numerus, cum per menses properat, septimi mensis festa 
consecrat tota nobis ieiunii sancitate”: OSPC 3, 88.

189 Post związany z instytucją Quattuor temporum, zwany też w V wieku ieiunium primi, quarti, sep-
timi, decimi mensis, licząc marzec jako pierwszy, według rzymskiego kalendarza cywilnego był celebracją 
ascetyczno-liturgiczną charakterystyczną dla kościoła Rzymu. Na początku każdej z czterech pór roku Koś-
ciół rzymski proponował wiernym szczególny czas postu i modlitwy, który obejmował z reguły trzy dni ty-
godnia (środę, piątek i sobotę). Od VIII w. post ten był nazywany po prostu Tempora. U Piotra Chryzologa 
znajdujemy prawdopodobnie jedne z najwcześniejszych wzmianek poświęconych tzw. Tempora Septembris, 
postowi siódmego miesiąca. Wskazuje to na istniejącą także w kościele Rawenny praktykę postu Quattuor 
temporum, oraz na duże wpływy liturgii rzymskiej w V-wiecznej liturgii kościoła Rawenny. Więcej na ten 
temat zobacz opracowania: A. Chavasse, Les Quatre-Temps, w A. G. Martimort, R. Béraudy, B. Botte (red.), 
L’Église en prière: introduction à la liturgie, Paris 1965, 758-761; A. Chavasse, Le sermon 3 de S. Leon et la 
date de la célébration des Quatretemps de septembre, RSR 44 (1970), 77-84; F. Sottocornola, L’anno litur-
gico, 493-442; M. Righetti, Manuale di storia liturgica. II. L’anno liturgico, Milano 19983, 41-47.

190 Piotr Chryzolog, Sermo 41, 1: „Bella gentium legimus superasse quamplurimos, quos tamen pugnas 
carnis legimus non uicisse; et audiuimus eos dedisse delictis pectora, qui dorsa hostibus non dederunt. Pro 
dolor! Victores gentium uitiorum captiuos, nationum dominos turpi seruisse criminibus seruitute, stetisse inter 
saeuientes gladios, et inter eneruata lenocinia corruisse, regnis fuisse terrori, ludibrio fuisse peccatis, aduersas 
acies contriuisse ieiunos, et crapulatos suarum castra dissoluisse uirtutum, iacuisse effusos uino, qui iacere 
effuso sanguine nescierunt, unde est? Vnde? Quia hoc non est ratio, sed languor; non uita, sed febris; frene-
sis, non natura. Namque quotiens ciborum cruditas uitalia deicit, infi rmat stomachum, corrumpit sanguinem, 
uitiat humores, succendit colera, extremum febris gignit incendium, totiens aeger mentem perdit, amittit sen-
sum, fertur desideriis, contrariis urgetur, salutaria respuit, quaerit noxia, fugit curam”: OSPC 1, 290.

191 Piotr Chryzolog, Sermo 41, 1: „Tunc medici studiose parant abstinentiae remedio subuenire, ut sanet ab-
stinentia, quod uoracitas sauciarat. Et si pro temporali cura aegri medicis seruiunt ardua parcitate, quare pro sem-
piterna salute sit durum Christo moderatis oboedire ieiuniis, corpus gubernare mensura, mentem regere parcitate, 
sensum sobrietate serenare? Sicut tetrae nubes caligant caelum, sic obscurant animas intemperata conuiuia. Sicut 
uentorum turbines elementa confundunt, sic fercula congesta conturbant. Vt nauem fl uctus, corpus ebrietas sic 
demergit, hominem dat profundo, lucra uitae aufert, mortis facit subire naufragium”: OSPC 1, 290.
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pycha go w stronę wad i namiętności (Por. Rz 7, 18), a te z kolei zniewalają człowieka 
i niszczą jego wolną wolę. Post, działając na zasadzie duchowego przeciwdziałania sła-
bości wewnętrznej, odciąga człowieka od wad i śmierci, a kieruje w stronę cnót i życia192. 
Natomiast człowiek trwający przy wadach i namiętnościach staje się wewnętrznie coraz 
słabszy i decyduje się na rzeczy, które nie są dlań konieczne193. 

Abstynencja charakterystyczna dla postu jest pierwszym środkiem zaradczym przeciw-
ko wadom. Natomiast aby lekarstwo postu duchowego skutecznie uleczyło grzesznika, po-
trzeba też z jego strony uczynków miłosierdzia194. Post połączony z uczynkami miłosierdzia 
wzmacnia wolę poszczącego oraz ma wartość zasługującą przed Bogiem – który darowu-
je grzechy tym, którzy czynią miłosierdzie na ziemi. Jako akt religijny podejmowany dla 
Boga przeciwdziała ludzkiej ignorancji religijnej oraz lenistwu duchowemu195.

Post połączony z miłosierdziem staje się odpowiedzią wierzącego na głos Bożego we-
zwania do miłosierdzia wobec potrzebujących196. Tak pojęty post nie jest zatem wyłącz-

192 Piotr Chryzolog, Sermo 41, 2: „Est ergo febris, est febris, quam beatus apostolus anhelare in huma-
nis uulneribus sic deplorat: Scio quia non habitat in me, hoc est, in carne mea bonum. Si non bonum, utique 
malum. Quod malum? Fragilitas certe quaedam serpit in carne, in uenis aestuat, intrat ossa, conditur in me-
dullis, febrit in sanguine, in uitiorum frenesim sic erumpit. Fragilitas febris naturae, languorum mater, ge-
netrix passionum. Fragilitas est, quae nobis ius necessitatis inponit; et ubi necessitas, non uoluntas, ibi ex-
tat de conditione captiuitas, iudicium de potestate non constat. Fragilitas est per quam uadit homo non quo 
inuitat uoluntas, sed qua necessitas ducit. Audi apostolum dicentem: Non quod uolo hoc ago. […]. Vnde si 
se homo taliter sentit aegrotum, medico se caelesti tradat, secure monitis adquiescat, a cibis temperet, men-
suram conseruet in posterum, ut possit sic fragilitatis superare languorem, fragilitatem fugere, passionum fe-
brem, frenesim mutare uitiorum”: OSPC 1, 290; por. Rz 7, 18.

193 Piotr Chryzolog, Sermo 41, 2: „Fragilitas, dum putat homini necessaria, facit illum ad non necessaria 
peruenire; dum parat cibum, perducit ad crapulam; ebrietatem suadet, dum potum ministrat; offert somnum, 
ut inertiam tradat; curas uentris onerat, ut salutis auferat curam; dat carni totum, ut animae nil relinquat; fa-
cit corpus passionum pompam; facit ut sit homo sua mors, uita uitiorum”: OSPC 1, 292.

194 Piotr Chryzolog, Sermo 41, 3: „Abstinentia est hominis prima medicina, sed ad plenam curam mise-
ricordiae requirit expensas. Abstinentia extinguit febrem; sed arefacta membra longae febris incendio, nisi 
largo infundantur unguento, nisi blandissimis rigentur fomentis, nisi iuuentur medicinae sumptu, ad integram 
sanitatem redire non possunt. Sic ieiunium, quamuis excludat uitiorum mor-bos, carnis amputet passiones, 
criminum causas propellat, tamen sine misericordiae unguento, sine pietatis riuo, sine elemosynae sumptu, 
perfectam salutem mentibus non reponit”: OSPC 1, 292.

195 Piotr Chryzolog, Sermo 41, 3: „Ieiunium sanat uulnera peccatorum, sed cicatrices uulnerum sine 
misericordia non emundat. Audi dominum dicentem: Date elemosynam, et tunc erunt uobis omnia munda. 
Ieiunii singularis cultus euellit uitia, eradicat crimina, ad fructus bonos agrum parat et mentis et corporis, 
sed nisi misericordia iecerit pietatis semen, ieiunantis… Ieiunium est sanctitatis hostia, sacrifi cium castita-
tis, sed sine misericordiae incenso ad diuinum non potest odorem suauitatis ascendere. Quod anima est cor-
pori, hoc misericordiam constat esse ieiunio. Quando ieiunium ex misericordia uiuit, tunc uiuifi cat ieiunan-
tem. Ieiunium, uirtutum nauis, portat quaestum uitae, lucrum salutis aduectat; sed qui intrat carnis pelagos, 
scindit uitiorum fl uctus, inter scopulos criminum transit, praeterit litora passionum, nisi cito portum pietatis 
intrauerit, exercere uirtutes non potest, lucrum non potest habere uirtutum. Qui stare nouit in huius uitae lu-
brico, qui se intellegit carnis uiam transire perlapsum, qui se sentit incursionibus ignorantiae, neglegentiae 
casibus subiacere, sic ieiunium teneat, ut misericordiam non relinquat. Ieiunium nobis aperit caelum, ieiu-
nium nos intromittit ad deum; sed nisi tunc adfuerit nobis misericordia, nostrarum patrona causarum, qui de 
innocentia constare non possumus, securi de uenia non erimus, dicente domino: Iudicium sine misericordia 
illi qui non fecerit misericordiam”: OSPC 1, 292; por. Łk 11, 41; Hi 2, 13.

196 Piotr Chryzolog, Sermo 41, 4: „Dies gratus, sed gratiosior serenus erit. Ergo ieiunium nostrum illo 
clarior, si nobis Quadragesimae dies splendor misericordiae det serenos. Clamat deus: Misericordiam uolo. 
Homo, da deo quod uult, si uis tibi dari a deo quod uis. Misericordiam uolo: dei uox est; deus a nobis mise-
ricordiam petit; et si dederimus, quid dicturus? Illud quod hodie lectum est: Esuriui, et dedistis mihi mandu-
care; sitiui, et dedistis mihi potum. Et quid? Venite, benedicti patris mei, percipite regnum, quod uobis para-
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nie ascezą, ale staje się dzięki uczynkom miłosierdzia aktem religijnym. Dlatego Chry-
zolog zachęcał do praktykowania postu właśnie w taki sposób: gdy poszczę, niech mój 
posiłek, którego nie spożywam, będzie ofi arowany głodnemu, bo Pan Bóg oddaje swe 
królestwo za miłość (jałmużnę) świadczoną ubogiemu197.

7.5.3. Post łączony z miłosierdziem
W Sermo XLII Chryzolog podkreślał, że post, aby był ważny przed Bogiem, musi być 

połączony z uczynkami miłosierdzia, w przeciwnym razie będzie niewystarczający i po-
zbawiony wartości duchowej198. Post bez miłosierdzia jako bezowocny duchowo, był 
przyrównany przez niego do pola nieobsianego ziarnem, które będąc nie przynosi plo-
nów199, albo do pałacu królewskiego bez króla200. Post jako wyrzeczenie podejmowane dla 
Boga jest traktowany przez Chryzologa jako jedna z cnót religijnych łącząca się z cno-
tami niewinności, czystości, uczynności, poprawnego zachowania, gorliwości, święto-
ści, przez co nabiera większego znaczenia. Jednak jeśli nie łączy się z miłosierdziem, nie 
prowadzi do chwały i czci i nie gwarantuje nagrody. Nie ma wówczas zasługi przed Bo-
giem, a modlitwa traci na ufności201. 

Natomiast post połączony z miłosierdziem jako akt religijny ma wartość zasługi wo-
bec Boga, mimo że miłosierdzie jest okazywane tylko ubogiemu, jest bowiem poboż-
nym wypełnieniem zaleceń Pisma Świętego, jak w przypadku Ps 111, 9; Ps 125, 5 czy 2 
Kor 9, 6-7202. Zarówno post religijny, jak również każda inna cnota, o ile nie łączy się 
z miłosierdziem, jest niepełna203. Cnoty chrześcijańskie są komplementarne i powinny 
występować łącznie, lecz ich zwornikiem jest miłosierdzie, i to z okazywania go przede 
wszystkim Chrystus osądzi każdego człowieka204. Dlatego Chryzolog wzywa wierzą-
cych do łączenia postu z miłosierdziem, gdyż „nic nas nie zatruje na ziemi, jeśli w nie-
bie naszym patronem będzie miłosierdzie”205.

tum est ab origine mundi. Qui dederit esurienti panem, dabit sibi regnum; negabit sibi fontem uitae, sitienti 
aquae calicem qui negarit. Amore pauperis deus regnum suum uendit, et ut emere illud omnis homo possit, 
fragmentum panis ponit in pretium, quia uult habere omnes, qui tantum petit pretii, quantum homines scit 
habere”: OSPC 1, 294; por. Mt 9, 13; 12, 7; Mt 25, 35.

197 Piotr Chryzolog, Sermo 41, 4: „Deus regnum suum fragmento panis uendit: quis excusare poterit 
non ementem, quem tanta uilitas uenditionis accusat? Fratres, prandium nostrum sit pauperis caena, ut men-
sa Christi nostrum paretur in prandium, promittente ipso cum dicit: Manducabitis in mensa mea et in regno 
meo. Fratres, sint deliciae pauperum nostra ieiunia, ut temporale ieiunium nostrum in aeternas possit nobis 
delicias inmutari. Homo, dando pauperi da tibi, quia quod pauperi non dederis, habebit alter; tu solum quod 
pauperi dederis, hoc habebis”: OSPC 1, 294; por. Łk 22, 30.

198 Piotr Chryzolog, Sermo 42, 1: „Sed quia ieiunium sine misericordia defi cit, ieiunium sine pietete 
ieiunat”: OSPC 1, 296.

199 Piotr Chryzolog, Sermo 42, 2: „Est ager cultus sine semine sine miseratione ieiunans”: OSPC 1, 296
200 Piotr Chryzolog, Sermo 42, 2: „Quod est sine rege aula regis, hoc est sine largitate ieiunium”: OSPC 

1, 296. Według opinii R. Benericetti, OSPC 1, p. 3, 297, Piotr Chryzolog czynił w tym momencie wyraźną 
aluzję do wspaniałego pałacu cesarskiego w Rawennie.

201 Piotr Chryzolog, Sermo 42, 3: „sed sine misericordia gloriam non habet, mercede caret, palmam non 
tenet, perdit fi duciam supplicandi, impetrandi meritum non capessit”: OSPC 1, 296; por. Prz 21 13.

202 Piotr Chryzolog, Sermo 42, 3: OSPC 1, 298.
203 Piotr Chryzolog, Sermo 42, 6: „Probatum est ergo tibi non ieiunium solum, sed omnes sine miseri-

cordia nutare uirtutes”: OSPC 1, 300.
204 Piotr Chryzolog, Sermo 42, 6: OSPC 1, 296; por. Mt 25, 35-40.
205 Piotr Chryzolog, Sermo 42, 6: „Nichil nos nocebit in terra, si nobis in caelo misericordia sit patro-
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7.5.4. Komplementarność praktyk wiary
Chryzolog uważał, że post powinien być zawsze łączony z modlitwą i miłosierdziem, a naj-

bardziej należy się skupić na miłosierdziu206. Praktyki te nie mogą występować oddzielnie, 
gdyż stanowią różne przejawy tej samej rzeczywistości wiary, a ich łączne praktykowanie 
zapewnia wierzącemu życie wiarą, wzmaga w nim także pobożność oraz cnotliwość207.

„Kto modli się, niech pości; kto pości, niech stosuje miłosierdzie. Ten, kto prosząc, 
chce być wysłuchany, niech wysłucha także tego, kto prosi. Otwiera na siebie uszy Boga 
ten, kto nie zamyka własnych na błagania. Kto pości, rozumie tego, kto również pości, 
pojmuje głodnego, kto chce, aby Bóg pojął, że on jest głodny. Okazuje miłosierdzie, kto 
oczekuje miłosierdzia; kto szuka miłosierdzia, sam je stosuje; kto chce, aby jemu okazano 
miłosierdzie, sam je okazuje. Natomiast nieuczciwie postępuje ten, kto prosi o to, czego 
sam odmawia innym. Człowieku, niech to dla ciebie będzie prawo miłosierdzia: w tym, 
czego chcesz, kiedy chcesz, kiedy nagle chcesz, aby okazano tobie miłosierdzie, z tym 
większą gotowością – bardziej dla siebie niż dla innych – bądź miłosierny”208.

Chryzolog nie waha się ich nazwać jedyną obroną u Boga, wstawiennictwem, albo je-
dyną modlitwą, która przybiera potrójną formę209. Ich wypełnianie ma wartość pojednaw-
czą z Chrystusem Sędzią, który daruje winy modlącym się, dającym jałmużnę i miłosiernym 
grzesznikom210. Na ziemi ukierunkowują one człowieka na właściwy cel, oddalają przeciwno-
ści wiary, gaszą wady, a rozpalają cnoty211. Dlatego kto nie stosuje choćby jednego z powyż-
szych aktów pobożności, tak naprawdę nie praktykuje żadnego z nich w ogóle212.

7.5.5. Praktyka Wielkiego Postu
Czterdziestodniowy post chrześcijański podejmowany w okresie liturgicznym Wiel-

kiego Postu ma swoje uzasadnienie biblijne, choć sama praktyka postna jest pobożnym 
zwyczajem dopiero Kościoła powszechnego213. Uzasadnienie dla 40-dniowego okresu 

na”: OSPC 1, 296.
206 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 2: „Tria sunt, tria, fratres, per quae stat fi des, constat deuotio, manet uirtus: 

oratio, ieiunium, misericordia. Quod oratio pulsat, impetrat ieuiunium, misericordia accipit”: OSPC 1, 302.
207 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 2: „Oratio, misericordia, ieiunium: sunt haec tria unum; dant haec sibi 

inuicem uitam. Est namque orationis anima ieiunium: ieiunii uita misericordia est. Haec nemo rescindat: ne-
sciunt separari”: OSPC 1, 302.

208 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 2: „Ergo qui orat, ieiunet, qui ieiunat, misereatur. Audiat petentem, qui 
petens optat audiri. Auditum dei aperit sibi, qui suum supplicanti non claudit auditum. Ieiunum ieiunator in-
tellegat, esurientem sentiat, qui uult deum sentire quod esurit. Misereatur, qui misericordiam sperat; pieta-
tem qui quaerit, faciat; qui praestari sibi uult, praestet. Improbus petitor est, qui quod aliis negat, sibi postu-
lat. Homo, esto tibi misericordiae forma, si quod uis, quantum uis, quam cito uis misericordiam tibi esse, 
tam cito tibi quantum aliis ipse miserere”: OSPC 1, 302.

209 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 3: „Ergo oratio, ieiunium, misericordia sint unum patrocinium nobis ad 
deum, pro nobis haec aduocatio sint unum, una haec pro nobis oratio sit triformis”: OSPC 1, 302.

210 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 3: „Haec sunt, fratres, haec sunt, quae tenent caeli arcem; quae secretum 
dei iudis pulsant; quae ante tribunal Christi causas humani generis exsequuntur; quae in forum petunt ue-
niam, reorum ueniam promerentur”: OSPC 1, 302. 

211 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 3: „Haec regunt prospera, haec aduersa propellunt, uitia extinguunt ista, 
uirtutes ista succendunt”: OSPC 1, 302.

212 Piotr Chryzolog, Sermo 43, 2: „Horum qui unum non habet, nullum habet; ista qui simul non habet, 
nihil habet”: OSPC 1, 302.

213 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 2: „Ecce Qadragesimae ieiunium, quod deuotione sollemni die crasti-
no suscipit uniuersalis ecclesia”: OSPC 3, 254 (tłum. polskie: „Oto czterdziestodniowy post, który według 
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jego trwania Chryzolog wyprowadzał z Mt 4, 2214. Wskazywał także na religijną absty-
nencję od pokarmów oraz przykład samego Jezusa Chrystusa poszczącego 40 dni, jako 
jego najważniejsze przyczyny215. Były to motywacje formalne, które miały pomóc wie-
rzącym w odkryciu ascetycznych powodów poszczenia, takich jak: umartwienie ciała, 
wykorzenienie wad i duchowe zainspirowanie umysłów216.

Aby ukazać duchowe znaczenie 40-dniowego postu biskup Rawenny stosował alego-
ryczne tłumaczenia liczby 40 w odwołaniu do tekstów biblijnych. Liczba 40 symbolizo-
wała według niego okres znoszenia trudności i wyzwalania się z nich: „ponieważ ta święta 
liczba wskazuje na nieprawości, aby je wyeliminować, ukazuje więzienia, aby położyć im 
kres; doświadcza łańcuchów, aby je zerwać”217. Taki 40-dniowy post, rozumiany jako okres 
oczyszczenia, był przez Chryzologa przyrównywany do 40 dni opadów deszczu w czasie 
potopu: wielki post oczyszcza z wad i grzechów, tak jak potop oczyścił świat z ludzkiej 
niegodziwości218. Post ten, jako okres odrodzenia, był też porównywany do 40 lat odży-
wiania się przez Izrael manną na pustyni: 40-dniowy post oczyszcza duchowo i prowadzi 
do odrodzenia w wodach chrztu i do zbawienia tak samo, jak i Izrael był żywiony przez 
Boga na pustyni przez 40 lat219. 40-dniowy post jako mozolny okres przygotowania ducho-
wego i odnowy moralnej był odnoszony do 40 lat trudnej eksploracji ziemi Kanaan przez 
oddziały Izraela220. Rozumiany jako przygotowanie do duchowej przemiany umożliwiają-
cej spotkanie z Bogiem, był odnoszony do 40-dniowego postu Mojżesza, dzięki któremu 
mógł on spotkać Boga na górze Synaj i zatwierdzić Boże Prawo221. Wielki Post, pojmowa-

pobożnego zwyczaju jest rozpoczynany przez Kościół powszechny w dniu jutrzejszym”).
214 Piotr Chryzolog, Sermo 11, 4: „Gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Widzicie bracia, 

że fakt poszczenia podczas Wielkiego Postu (Quadragesima) nie jest ludzkim wymysłem, lecz rozkazem bo-
skim. […] Post czterdziestodniowy (Quadragesima) zawiera w czterech dekadach poczwórną regułę wiary, 
ponieważ poczwórność jest zawsze znakiem doskonałości”: OSPC 1, 114; por. Mt 4, 2; por. też Piotr Chry-
zolog, Sermo 166, 1-3: OSPC 3, 254. 256.

215 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 2: „multi putat abstinentiae tantum studio uel nobis traditum, uel pro 
nobis dominum peragisse”: OSPC 3, 254. 

216 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 2: „nec altioris intelligentiae continere mysterium, sed solummodo de 
castigandis corporibus, resecandis uitiis, temerandis mentibus hoc prouisum. Porro quadragenarius iste nu-
merus tam sacratus esse a saeculi, tam mysticus repperitur, ut semper in effi dendis rebus diuinis et maximis 
dei negotiis explicandis adhibitus lege inuiolabili perscribatur”: OSPC 3, 254.

217 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 7: „Quia sacratus numerus iste suscipit iniquitates, ut deleat; capituita-
tes, ut absoluat, ingreditur; uincula patitur, ut relaxet”: OSPC 3, 258.

218 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 3: „qaradraginta diebus et noctibus expiaturrus terram caelestis imber 
effunditur”: OSPC 3, 254; por. Rdz 6, 5-6; 7 12; Oczyszczenie ludzkości z niegodziwości i złego usposobie-
nia, jakiego Bóg dokonał w potopie, jest dla Chryzologa zapowiedzią chrześcijańskiego chrztu, wyłącznego 
dzieła Boga. Piotr Chryzolog, Sermo 166, 3: „gauderet tali baptismate se renatum, scieretque quod est non se 
naturae, sed auctoris suis gratiae iam debere, ipsamque nostri baptismatis formam terra, nostra corporis ori-
go, praelibaret, ut aquae ante natos homines producebat ad mortem, hos ad uitam perduceret iam renatos”: 
OSPC 3, 254. 256. Chryzolog jest tutaj najprawdopodobniej najstarszym świadkiem rzymskiej tradycji litur-
gicznej związanej z celebracją Wielkiej Soboty, tzw. Benedictio Fontis. Więcej na ten temat: F. Lanzoni, La 
«Benedictio Fontis» e i sermoni di san Pier Crisologo, „Rassegna Gregoriana” 7 (1908), 425-429; S. Benz, 
Zur Vorgeschichte des Textes der römische Taufwasserweihe, 218-255; A. Olivar, Los sermones, 405-414.

219 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 4: OSPC 3, 256; por. Wj 16, 13-35.
220 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 5: OSPC 3, 256; por. Lb 13, 26.
221 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 6: „Et quia nichil omittendum est, Moyses ipse dierum quadraginta ie-

iunio ita humano defaecatus est et exinanitus a corpore, ut totus diuinitatis mutaretur in gloriam, et adhuc in 
nostri cordis obscuro toto fulgeret lumine deitatis, neque intueri eum mortalium uisus posset, qui substan-
tia dei diu pastus tota mortalis cibi oblitus fuerat adiumenta, unde didicit coram deo et cum deo commoran-
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ny jako mozolne przygotowanie ciała na spotkanie z niebem, był zapowiedziany w trwa-
jącym 40 dni przejściu przez proroka Eliasza drogi na górę Horeb, gdzie rozmawiał z Bo-
giem, a później był porwany z ciałem na wozie ognistym do nieba222. Jako okres wyrze-
czeń koniecznych dla osiągnięcia wyzwolenia był zapowiedziany przez proroka Ezechiela 
leżącego na prawym boku przez 40 dni, co symbolizowało stawianie czoła przewinieniom 
pokolenia Judy, dla przyszłego wyzwolenia223.

Alegoryczne wyobrażenia czterdziestodniowego Wielkiego Postu były dla Chryzo-
loga zapowiedzią właściwego znaczenia postu objawionego jedynie przez Jezusa Chry-
stusa. Mesjasz, poszcząc przez 40 dni, wypełnił i wyjaśnił dzieło patriarchów i proroków 
ST (rozpoczęte, niejasne)224, „aby wzmocnić to, co słabe; zakończyć, co było rozpoczę-
te; potwierdzić przykładem, co było ustalone przez przykazania”225. Najważniejsze było 
jednak to, że Chrystus sam pościł, dając chrześcijanom przykład i wzywając ich w ten 
sposób, aby pościli, a nie szukali powodów do poszczenia226. 

7.5.6. Post jako forma życia – przykład Jana Chrzciciela
Chrystus wzywał, aby nawracać się do Boga przede wszystkim na drodze łaski. Dla 

Chryzologa wzorem człowieka nawołującego wiernych do nawrócenia na drodze poku-
ty i wyrzeczenia była postać św. Jana Chrzciciela227, ewangelicznego mistrza pokuty 
i przykład właściwego poszczenia: „mistrza w słowach i w czynach, który jako prawdzi-
wy mistrz ukazuje własnym przykładem to, co oznajmia poprzez słowa”228. Jan Chrzci-
ciel poprzez zgodność własnych słów i czynów był przedstawicielem prawdziwej, Bo-
żej wiedzy, połączonej z cnotą229. Pokutowanie, jako forma życia św. Jana Chrzciciela, 

tibus uitae subsidia non deesse. Et reuera, fratres, nescit lassari, mori non potest, cui panis, cui uita deus est. 
Merito hic talis legem sancire meruit, qui totum quicquid in homine lex urguere poterat, peramisit. Praesti-
terat hoc Moysi iuge fortasse ieiunium, sed nondum reddiderat talem, si defuisset quadragenarius hic sacra-
tus”: OSPC 3, 256 (tłum. polskie: „Nie należy również pomijać czegokolwiek, co dotyczy samego Mojże-
sza, który przez czterdziestodniowy post był tak oczyszczony i pozbawiony ciała ludzkiego, że zmienił się 
cały w chwale boskości; i podczas gdy był jeszcze w ciemności serca jak my, jaśniał jednak doskonałym bla-
skiem boskości. Śmiertelne oko mogło go widzieć, ponieważ odżywiał się przez długi czas substancją Bożą, 
zapomniał jednak o jakimkolwiek pożywieniu ludzkim, dzięki czemu pojął, że nie brakuje środków do ży-
cia tym, którzy przebywają w obecności Boga i z Bogiem. Rzeczywiście bracia, kto odżywia się chlebem 
Bożym, ten nie zna zmęczenia, kto żyje Bogiem, nie może umrzeć. Z tej racji zasłużył, aby zatwierdzić Pra-
wo, jako ten, który zatracił w sobie całkowicie to wszystko, do czego mogła go zmuszać ludzka kondycja”) 
por. Wj 24, 18; 34, 28-35; Pwt 9, 25; Wj 21-31; 34.

222 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 7: OSPC 3, 256; por. 1 Krl 19, 7-14; 2 Krl 2, 1-12.
223 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 7: OSPC 3, 256. 258; por. Ez 4, 6.
224 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 8: „Hinc est ergo quod dominus, auctor a saeculis in hoc numero ab-

sconditi sacramenti, intrat ipsum numerum dierum quadraginta ieiunii, ut quod adumbrauerat in famulis, ipsa 
per se iam ueritate facta, et coepta perfi ceret”: OSPC 3, 258; por. Mt 4, 2.

225 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 8: „fi rmaret tenera, inchoata suppleret, et quae praeceptis instituerat, ro-
boraret exemplo”: OSPC 3, 258.

226 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 8: „Verae deuotionis est, fi delissimae seruitutis est, quid fi eri uelit, non 
quare uelit dominator, inquirere”: OSPC 3, 258.

227 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 6: „Reuocat per poenitentiam Iohannes, Christus per gratiam uocat. Hinc 
est quod Iohannes uestitu, uictu, loco totus poenitentiae formatus incedit”: OSPC 3, 262.

228 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 1: „doctor dicto factoque. Magister uerus quod uerbo adserit, demon-
strat exemplo”: OSPC 3, 260.

229 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 1: „Doctrina in dictis scientia est, in factis uirtus. Scientia ergo illa uera est, 
quae fuerit mixta uirtuti. Illa, illa diuina est, non humana, euangelista probante cum dicit: Quae coepit Iesus facere 
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było zatem wyrazem służenia wyłącznie Bogu, a nie przemijalnemu światu i diabłu230. 
Pokutny ubiór Jana – z ciężkiej sierści wielbłąda231 oraz postne pożywienie (szarańcza 
i miód leśny)232 podkreślały trud i autentyzm pokuty zadośćuczynnej za grzechy, która 
jako ewangeliczna wąska brama pozwala przejść do nieba tylko odnowionym przez prze-
mianę dokonującą się w pokucie233. Pojawienie się Chrzciciela, przepowiadającego w du-
chu proroka Eliasza, oraz samo wydarzenie wcielenia Boga, które zwiastuje pełnię życia 
– ‘królestwo niebieskie’ i jest przeciwieństwem osłabionego świata – czyli rzeczywisto-
ści czasowej i przemijalnej, winny zachęcać wierzących do pokuty234. Misterium Bożego 
Narodzenia niesie z sobą zapowiedź końca świata, zawężania się perspektywy stworzo-
ności i czasu wobec nieskończoności Boga, dlatego wezwanie do pokutowania za winy 
jest tym bardziej naglące, że jest ono możliwe tylko w doczesności235.

et docere. Preceptor cum docenda facit, et auditu instruit, et informat exemplo”: OSPC 3, 260; por. Dz 1, 1.
230 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 2: „Poenitentiam agite. Poeniteat plane, poeniteat qui diuinis praetulit 

humana, qui seruire uoluit mundo et dominationem mundi cum mundi domino non habere”: OSPC 3, 260; 
por. Mt 3, 1-2.

231 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 8: OSPC 3, 264; por. Mt 3, 4; 19, 24.
232 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 9: OSPC 3, 264; por. Mt 3, 4
233 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 8: „Ipse autem Iohannes habebat uestimentum de pilis camdorum. Po-

tuit de caprarum, sed cilicio opus non erat; sed accepit tortuosissimi pilos animantis, nichil habentis recti, 
nichil gratiae, nichil decoris, quem natura dedit labori duro, addixit magno ponder extremae tradidit seruitu-
ti. Tali poenitentiae magister indui debuit uestimento, ut qui a recto detorserant disciplina, et deforme se to-
tos formis reddiderant peccatorum, magnis poenitentia sarcinis subderentur, addicerentur duris satisfactio-
nis angoribus suspiria conpunctionis laboriosa portarent, ut directi et adtenuat in modum acus per angustam 
poenitentiae foramen ampla remissionis intrarent, et impleretur dominicum dictum, camelum pei foramen 
acus posse transire”: OSPC 3, 264 (tłum. polskie: „Sam Jan nosił ubiór z sierści wielbłądziej. Mógłby no-
sić ubiór ze skór kozy, ale nie było potrzeby włosiennicy. Wybrał natomiast skórę zwierzęcia pełną zagięć, 
zwierzęcia, w którym nie ma nic prostego, żadnego piękna, żadnej atrakcyjności, z samej natury przezna-
czonego do ciężkiej pracy, przypisanego do noszenia dużego ciężaru, przenaczonego do całkowitej służby. 
Taki ubiór powinien nosić mistrz pokuty, aby ci, którzy odstąpili od właściwej dyscypliny i zostali uzna-
ni za całkowicie zdeformowanych przez popełnione grzechy, mogli być poddani wielkim ciężarom poku-
ty, aby byli przeznaczeni do ponoszenia wielkich cierpień naprawy, aby odczuli męczące oddechy skruchy, 
aby ostatecznie naprostowani i wychudzeni, mogli wejść, jak przez dziurkę od igły, przez wąskie gardło po-
kuty – do obszarów przebaczenia, aby wypełniła się na nich sentencja Pana, że wielbłąd może przejść przez 
dziurkę od igły”); por. Mt 3, 4; Mt 19, 24.

234 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 3: OSPC 3, 260; por. Mt 3, 2.
235 Piotr Chryzolog, Sermo 167, 5: „Poeniteamur, fratres, poeniteamur cito, quia nobis spatium tem-

poris iam negatur, iam nobis ipsa hora concluditur, iudicii praesentia iam nobis locum satisfactionis exclu-
dit. Currat poenitentia, sententia ne praecurrat, quia dominus quod non uenit adhuc, quod adhuc expectat, 
quod, oras facit, nos sibi redire desiderat, non perire, quos pietate tali semper est adlocutus: Nolo mortem 
peccatoris, tantum ut reuertatur et uiuat. Poeniteamur, fratres, et ne arto temporis pertimescamus. Auctor 
temporis tempore nescit artari. Probat hoc euangelicus latro, qui in cruce et in hora mortis rapuit ueniam, 
inuasit uitam, effergit paradisum, penetrauit ad regnum”: OSPC 3, 262, (tłum. polskie: „Pokutujmy bracia, 
natychmiast pokutujmy, ponieważ teraz jest już zamknięty przedział czasu, teraz wybiła nasza godzina, te-
raz bliskość sądu wyklucza dla nas możliwość naprawy. Niech biegnie pokuta, aby nie wyprzedził jej wy-
rok, gdyż Pan, przez fakt, że jeszcze nie przyszedł, że jeszcze czeka, że jeszcze zwleka, pragnie, abyśmy 
wrócili do Niego, abyśmy nie odpadli od Niego my, którzy zawsze jesteśmy wzywani przez następujące 
słowa litości: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. Pokutujmy zatem bracia i nie bójmy 
się ograniczoności czasu. Stwórca czasu nie może być ograniczony czasem. Ukazuje to złodziej z Ewan-
gelii, który na krzyżu i w godzinie swojej śmierci kradnie przebaczenie, zdobywa życie, włamuje się do 
bram raju i przenika do królestwa”); por. Ez 33, 11.

2757. Nawrócenie i asceza

7.5.7. Znaczenie postu
Post jest kontynuacją dzieła Chrystusa236, a chrześcijanin poszcząc, naśladuje przy-

kład Pana i przez przezwyciężanie słabości głodu zwycięża pokusy diabła237 oraz staje 
się członkiem „wojska niebieskiego” i „milicji sakramentów”238. Post umacnia wierzą-
cych na ich drodze do Boga, dlatego Chryzolog nazywa go „skałą Bożą, obozem Chry-
stusa, murem duchowym, sztandarem wiary, znakiem czystości, trofeum świętości”239. 
Będąc praktyką ascetyczną jest zawsze skierowany przeciw wadom240 oraz przyczynia się 
do ich wykorzenienia241. Chrześcijański post jest przede wszystkim praktyką dobrowol-
ną, a nie wynikającą z jakiegoś nakazu Prawa, przed Bogiem posiada wartość zasługu-
jącą, właśnie jako czyn dobrowolny242. Jako taki jest zatem wysiłkiem duchowym wspo-
magającym ascetę w dochodzeniu do Boga243. Asceza postu nie jest łatwa, dlatego jest on 

236 Piotr Chryzolog, Sermo 11, 5: „Kiedy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Bóg pości w to-
bie, w tobie odczuwa głód; co więcej – pości dla ciebie, odczuwa dla ciebie głód, ponieważ jako Bóg nie 
spożywa pokarmów, tak też i nie może odczuwać głodu”: OSPC 1, 114; por. Mt 4, 2; Piotr Chryzolog, Ser-
mo 11, 2: OSPC 1, 112; por. Mt 4, 2-3.

237 Piotr Chryzolog, Sermo 12, 7: „W imię Chrystusa, w imię tego, kto pości, rozpoczyna się wyrzucanie 
diabła z ciał przezeń zawładniętych, a diabeł drżąc oddaje chwałę Temu, wobec którego w pysze kierował prze-
biegłe oskarżenia. Chrystus zwyciężył przez post, aby darować nam w ten sposób siłę do zwyciężania, sposób 
na zwycięstwo. Ten rodzaj, powiada, wyrzuca się tylko postem i modlitwą. Pośćmy zatem bracia, jeśli chcemy 
naśladować Chrystusa, jeśli chcemy zwyciężać podstępne zło diabła”: OSPC 3, 123; por. Mt 17, 21.

238 Piotr Chryzolog, Sermo 13, 2: „Qui ergo ista noluit audire, qui statuta regis nostri talia et tanta sci-
re contempsit, iudicate si non ipse se exuit nostrae militiae sacramentis, et a caelesti contubernio reddidit et 
fecit extorrem”: OSPC 1, 124; więcej na temat militarnych określeń, za pomocą których Chryzolog oddaje 
brak walki duchowej i postu, co jest równoznaczne ze zdradą przysięgi ‘wojska niebieskiego’ i samowyklu-
czeniem się z ‘milicji sakramentów’: F. J. Dölger, „Militiae sacramenta” bei Petrus Chrysologus, 150-151.

239 Piotr Chryzolog, Sermo 12, 4: „ieiunium, fratres, scimus esse dei arcem, Christi castra, murum spi-
ritus, uexillum fi dei, castitatis signum, sanctitatis trophaeum”: OSPC 1, 120.

240 Piotr Chryzolog, Sermo 7 bis, 1-2: OSPC 1, 92; Chryzolog, tamże, porównuje dalej kojące działanie 
postu do wiosny w przyrodzie (która uspokaja zimowe zawieruchy), albo do steru statku, kierującego okręt 
ciała ludzkiego do właściwego portu. Por. Piotr Chryzolog, Sermo 14, 4: OSPC 1, 132. 

241 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 3: „post bez wątpliwości jest śmiercią dla wad, a życiem dla cnót”: OSPC 
1, 96. W Sermo 8, 1: OSPC 1, 94, Chryzolog przyrównuje trud postu do ciężkiej pracy marynarzy.

242 Piotr Chryzolog, Sermo 31, 2: „Quia penes uos est de lege, non de uoluntate ieiunium. Ieiunium non 
ieiunantem respicit, sed iubentem. Et quis uobis ieiunii fructus est, qui ieiunium ieiunatis inuitum?”: OSPC 
1, 234; por. Mt 9, 14 (tłum. polskie: „Dlatego, że u was post zależy od Prawa, a nie od waszej woli. Post do-
tyczy nie tyle tego, kto pości, ale tego, kto czyni to dobrowolnie. Jaki jest bowiem owoc postu dla was, któ-
rzy pościcie wbrew waszej woli?”).

243 Piotr Chryzolog, Sermo 2, 1: „Et si tantum praestitit uel inuita fames, probate quid uoluntarium pos-
sit conferre ieiunium. Oneratus uenter ad uitia cor deponit, premit mentem, ne supernam ualeat sentire pie-
tatem. Corpus, inquit, quod corrumpitur, adgrauat animam, et deprimit sensum multa cogitantem. Vnde et 
dominus: Ne grauentur corda uestra crapula et ebrietate. Vacuandus est ergo uenter moderatione ieiunii, ut 
exoneratus animus possit ad alta pertendere, conscendere ad uirtutes, possit ad ipsum pietatis auctorem to-
tus aliger peruolare. Hoc Elias probat, qui dominica continuatione ieiunii defaecatus, a carnali pondere mor-
tis uictor euolauit in caelum”: OSPC 1, 54 (tłum. polskie: „Jeśli nawet niechciany głód doprowadza do ta-
kich rezultatów, to osądźcie jak bardzo jest tu konieczny post dobrowolny. Wnętrze obciążone pogrąża serce 
w wadach, uciska umysł, ponieważ nie jest zdolne poznać dobroć Boga. Ciało, powiada, śmiertelne przygnia-
ta duszę i obciąża umysł wielością myśli. Dlatego także sam Pan powiada: niech wasze serca nie będą ocię-
żałe wskutek obżarstwa i pijaństwa. Wnętrze zatem powinno być opróżnione przez stosowanie postu, aż od-
ciążona dusza będzie mogła wznieść się wyżej, osiągnąć cnoty, będzie mogła wznieść się cała aż do Twórcy 
miłosierdzia. Ukazał to Eliasz, który oczyszczony przez post podjęty dla Pana, uwolniony od ciężaru ciała, 
wzniósł się do nieba jako zwycięzca śmierci”); por. Mdr 9, 15; Łk 21, 34; por. 1 Krl 19, 8-14.
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przyrównany do walki wewnętrznej, skierowanej przede wszystkim przeciwko podstęp-
nym pokusom diabła244, do pracy rolników245 albo do ciężkiej pracy marynarzy na wzbu-
rzonym morzu246.

Aby post przyniósł właściwy efekt w postaci duchowego oczyszczenia grzesznika i zbli-
żenia go do Boga, powinien być połączony z innymi cnotami, a przede wszystkim z miło-
sierdziem247. Post bez miłosierdzia jest bezcelowy, natomiast łączony z jałmużną staje się 
bardziej owocny, podobnie jak jałmużna przez post pomaga w większym uświęceniu248. 
Tak więc podstawowymi wartościami wynikającymi z praktykowania postu chrześcijań-
skiego są: brak legalizmu i całkowita wolność w jego podejmowaniu, uświęcenie i umoc-
nienie duchowości wierzących, wykorzenienie wad, ujawnienie nieprawości, obnażenie 
wad, zasiewanie miłości, ożywienie szczodrości i umocnienie niewinności249.

7.5.8. Pożytek z postu
Post uwzniośla dążenia ludzkie i nakierowuje człowieka na Boga. Szczególnym tego 

przykładem jest według Chryzologa prorok Eliasz, który w taki właśnie sposób dostąpił 
wniebowzięcia250. Praktykowanie postu powoduje umocnienie i oczyszczenie duchowe, 
gdyż wykorzeniając wady i uspokajając poruszenia zmysłów, prowadzi ascetę poprzez 
oczyszczenie z grzechów i przywar do stanu czystości duchowej251. Post przygotowuje 
ciało, aby wierzący mogli przyjąć duchem prawdy wiary, szczególnie jest im zatem po-
lecany przy przyjmowaniu pouczeń dotyczących Symbolu wiary252. Niezawodną pomo-
cą przy znoszeniu trudów Wielkiego Postu jest śpiewanie psalmów, co biskup Rawenny 
zaleca wiernym, gdyż „niebiańska melodia uspokoi i złągodzi ciężar abstynencji”253. 

244 Piotr Chryzolog, Sermo 12, 1-3: OSPC 1, 118; por. 1 P 5, 8.
245 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 5-6: OSPC 1, 88
246 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 1: OSPC 1, 94.
247 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 4: „Kto nie pości dla biednego, ten udaje przed Bogiem. Kto poszcząc, nie 

ofi aruje innym swego posiłku, ale odkłada go na bok, pości oczywiście z łakomstwa, nie dla Chrystusa. Po-
szcząc, bracia, złóżmy nasz posiłek w ręce ubogiego, ponieważ ręka ubogiego zachowa dla nas to, co nasze 
wnętrze zdołało już zgubić”: OSPC 1, 96; O społecznym znaczeniu postu według św. Piotra Chryzologa zobacz 
M. Spinelli, Il ruolo sociale del digiuno in Pier Crisologo, „Vetera Christianorum” 18 (1981), 143-156. 

248 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 2: OSPC 1, 94.
249 Piotr Chryzolog, Sermo 31, 3: OSPC 1, 234. 
250 Piotr Chryzolog, Sermo 2, 1: OSPC 1, 54; por. 1 Krl 19, 8-14; 2 Krl 2, 1-11.
251 Piotr Chryzolog, Sermo 7 bis, 1: „scire debemus quia quo corporibus humanis nitrum praestat, hoc 

ieiunium confert mentibus christianis, sensuum sordes mundat, delicta lauat animorum, diluit cordis crimi-
na, maculas cordis tollit, et ad candorem castitatis hominem totum miro splendore perducit”: OSPC 1, 92 
(tłum. polskie: „powinniśmy wiedzieć, że post umożliwia duszom chrześcijańskim to, co saletra powoduje 
w ciałach ludzkich; uspokaja wzburzenie zmysłów, czyści winy duszy, niszczy wady serca, eliminuje plamy 
i prowadzi całego człowieka we wspaniałym splendorze do bieli czystości”). O wartości oczyszczającej po-
stu Chryzolog w podobny sposób mówi także w Sermo 166, 3: OSPC 3, 254.

252 Piotr Chryzolog, Sermo 60, 2: OSPC 1, 402. Według opinii F. Sottocornola, L’anno liturgico, 78, ak-
centowanie przez Chryzologa praktyki postu podczas przepowiadania Sermo 60, będącego kolejnym kaza-
niem tematycznym poświęconym wyjaśnianiu prawd wiary ma świadczyć, że głosił on Sermi 55-62 bis pod 
koniec okresu Wielkiego Postu.

253 Piotr Chryzolog, Sermo 10, 1: „sic nos fratrem, Quadragesimae ieiunio cantica diuna iungamus, ut 
abstinentiae pondus celestis temperet et subleuet symphonia”: OSPC 1, 106.

2777. Nawrócenie i asceza

7.5.9. Zagrożenia dla poszczącego
Jedną z podstawowych nieprawidłowości postu jest postawa hipokryzji, kiedy po-

szczący jedynie symuluje właściwą postawę religijną, a przez to w praktyce marnuje za-
sługę wyrzeczenia i „niszczy post postem”254. Innym zjawiskiem negatywnym jest brak 
miłosierdzia, gdyż „post bez miłosierdzia jest okazją do chciwości, a nie propozycją po-
wściągliwości”255. Ubytek wagi ciała poszczącego nie jest świadectwem czynu pokut-
nego, kiedy wyrzeczenie pokarmu czy napoju nie łączy się z uczynkami miłosierdzia, 
a wręcz przeciwnie prowadzi go do bogacenia się. Takie praktykowanie postu jest wy-
łącznie przejawem powierzchownej osobowości i pozorem cnoty256. Chryzolog przypo-
mina również zalecenie Chrystusa unikania ostentacyjności postaw religijnych oraz nie-
okazywania smutku257. Apelował też do wiernych o rozsądek w praktykach postnych, 
kierowanie się wskazaniami Chrystusa zawartymi w Ewangelii, i unikanie krańcowości 
– zarówno rygoryzmu, jak laksyzmu. Jeśli ktoś nie może pościć, niech zamiennie ofi a-
ruje jałmużnę biednym: „Jeśli zatem zostaliśmy pouczeni przez Pana, że post czterdzie-
stodniowy ma być prosty, czysty, zrównoważony, co potwierdziły tak liczne świadectwa, 
sama liczba wyrażająca tak wielkie misterium, to skąd ta różnorodność, ta nowość, skąd 
tygodnie albo rozluźnione, albo surowe, albo zbyt pobłażliwe, albo zbyt srogie? Skąd ten 
zwyczaj postu nieregularnego, który albo dręczy bez ofi arowania przebaczenia, albo po-
zostawia czas na obżarstwo i pijaństwo? Skąd skrupulatne przeznaczanie do użytku od-
dzielnie tego co jest gorące i co zimne, sal i potraw, a z drugiej strony – całkowite zanie-
dbywanie Stwórcy życia. Niechby chociaż ci, którzy przyprawiają pożywienie cielesne, 
nauczyli się przyrządzać z mądrością pożywienie duszy, aż najbardziej posolone lub cał-
kowicie mdłe nie spowoduje śmiertelnego znudzenia zdrowym jedzeniem. Post niech bę-
dzie zrównoważony i podtrzymuje dyscyplinę ciała i duszy, tak jak zostało nam to prze-
kazane. Ten, kto nie może pościć, niechaj chociaż nie usiłuje wprowadzać nowości, ale 
niech wyzna, że pofolgowanie zależy od jego własnej słabości; i niechaj wynagrodzi po-
przez jałmużnę fakt, że nie może zachowywać postu, gdyż Bóg nie wymaga wzdychania 
od tego, kto w taki sposób wykupił na swoją korzyść westchnienia ubogich”258.

Co ciekawe, u Salwiana z Marsylii nie znajdujemy rozbudowanej koncepcji postu, autor 
ten wspominał jedynie ogólnie o potrzebie fi zycznego umartwienia ciała i wyrzeczeń postu, 

254 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 1: „Hypocrisis secura simulat, fallit prospera, curiosa mentitur, et crudeli 
arte uirtutes truncat mucrone uirtutum; ieiunium ieiunio perimit”: OSPC 1, 86.

255 Piotr Chryzolog, Sermo 8, 3: „sine pietate ieiunium occasio est auaritiae, non est propositum parci-
tatis”: OSPC 1, 96.

256 Tamże; Chryzolog używał tektu biblijnego w wersji Vetus Itala, por. Wulgata, Ps 84, 11: „misericor-
dia et veritas occurrerunt”; Mt 6, 16.

257 Piotr Chryzolog, Sermo 7, 4: OSPC 1, 88; por. Mt 6, 17-18.
258 Piotr Chryzolog, Sermo 166, 9: „Si ergo quadraginta dierum simplex, purum, aequale, tantis testi-

moniis, sub tanti numero sacramenti traditum, nobis a domino ieiunium perdocetur, unde ista uarietas, unde 
nouitas ista, unde ebdomadae nunc resolutae, nunc rigidae, nunc indulgentes nimium, nunc seuerae? Vnde 
intemperati ieiunii usus iste, qui aut adfi ciat sine uenia, aut remittat ad crapulam? Hoc est separatim calida, 
separatim frigida, separatim sales, separatim cibos suis usibus deputare, et totum uitae neglegere condito-
rem. Certe qui corporis cibos condiunt, sapienter discant animae pabulum temperare, ne aut plus salitum, aut 
penitus insulsum salutaris cibi generet letale fastidium. Ieiunium sit aequale, et ut est nobis traditum serue-
tur ad corporis et animae disciplinam. Certe qui ieiunare non potest, non praesumat inducere nouitatem, sed 
fateatur esse fragilitatis propriae quod relaxat, et redimat elemosinis quod non potest supplere ieiuniis, quia 
illius gemitus deus non requirit, qui pro se gemitus pauperum sic redemit”: OSPC 3, 258.
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koniecznych do uświęcania się nie siłą ludzką, lecz łaską Boga. Dlatego ciało ascetów jest 
słabe, a duch silny i święty: „Odpowiem ci zwięźle: jeśli święci znajdują się w takim stanie, to 
właśnie dlatego, że jeśli byliby zdrowi i silni, trudno byłoby im być świętymi. Według mnie, 
wszyscy ludzie, jeśli są silni, to dlatego, że jedzą i piją, a jeśli są słabi, to przez wstrzemięź-
liwość, to przez głód i posty. Nie ma w tym nic dziwnego, zatem jeśli są święci, to są słabi, 
wziąwszy pod uwagę, że odmawiają sobie tego, co czyni innych silnymi. Wyraża to dobrze 
apostoł Paweł, mówiąc o samym sobie: lecz poskramiam swoje ciało i biorę je w niewolę, 
abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego”259.

7.6. Podsumowanie
Nawrócenie. Obaj autorzy mówiąc o nawróceniu proponują odmienne perspektywy 

teologiczne. Dla św. Piotra Chryzologa nawrócenie jest przemianą wewnętrzną polegają-
cą na przyjęciu Bożych zasad, aby dusza zapanowała nad pożądliwościami ciała oraz od-
rzuciła normy świata zewnętrznego i pokusy diabła. Uduchowienie ciała następuje stop-
niowo przez ukierunkowanie umysłu i woli na prawo Ewangelii. 

Ta duchowość nawracania się Chryzologa ma swój odpowiednik w duchowości za-
dośćuczynienia Salwiana z Marsylii. Pisarz ten postrzega człowieka przede wszystkim 
w perspektywie grzechu, dlatego wypowiada się raczej o zadośćuczynieniu, naprawie zła 
i pokucie niż o nawróceniu. Ważną kwestią tak pojmowanej duchowości jest sposób wy-
zwalania się z grzeszności i uczynki zadośćuczynne. Szersza perspektywa teologiczna 
charakteryzuje niewątpliwie duchowość nawracania się Piotra Chryzologa. Nawrócenie 
ogarnia w niej całość władz ludzkich, a przemiana nie jest ograniczona, jak u Salwiana, 
wyłącznie do uczynków pokutnych i zadośćuczynnych za grzechy.

Dla obu autorów godność ludzka wynika ze stworzoności. Chryzolog prezentuje dy-
namiczną wizję godności ludzkiej od stworzenia i zaistnienia człowieka przez jej utra-
tę w grzechu, odzyskanie w wierze i chrzcie aż po wypełnienie w całkowitej przemianie 
człowieka po końcu świata, w niebie. Salwian zatrzymuje się natomiast moralizatorsko 
na szacowaniu godności ludzkiej według jakości życia po chrzcie.

Odmienne jest też u obu autorów stawianie akcentów teologicznych w przypadku kwe-
stii uzyskiwania przez człowieka pogłębionej świadomości religijnej. Według Chryzolo-
ga zależy to od właściwego poznania religijnego, ukierunkowanego na Boga i pomagają-
cego w spotkaniu z Bogiem, a także od wiedzy i gorliwości religijnej człowieka. Salwian 
pomija kwestię poznania religijnego, a podkreśla zagadnienie obowiązkowości, poprzez 

259 Salwian z Marsylii, De Gubernatione Dei 1, 14: „Respondeo igitur non unius tantum religiosi nomine 
sed uniuersorum. Quaeris igitur, quisquis ille es, qua ratione infi rmi sint sancti uiri? Respondeo breuiter: quia 
ideo sancti uiri infi rmiores se esse faciunt quia, si fortes fuerint, sancti esse uix possunt. Opinor enim omnes 
omnino homines cibis ac poculis fortes esse, infi rmos autem abstinentia, ariditate, ieiuniis. Non ergo mirum 
est quod infi rmi sunt qui usum earum rerum respuunt per quas alii fortes fi unt. Et est ratio cur respuant, di-
cente Paulo apostolo de se ipso: Castigo corpus meum et seruituti subicio, ne forte, cum aliis praedicaue-
rim, ipse reprobus effi ciar”: SCh 220, 114. Rozumowanie tego typu o słabości fi zycznej związanej z posta-
mi i świętością było koncepcją znaną już przez Plotyna, Eneida I, 4, 14. Salwian, powołując się na 1 Kor 
9, 27, wyraża koncepcję obecną także u wcześniejszych Ojców Kościoła, by wymienić choćby Hieronima 
ze Strydonu, Tractatus de Psalmo 108, 24: CChSL 78, G. Morin (ed.), Turnhout 1958, 217-218; Augustyn 
z Hippony, Contra Secundinum Manichaeum 10, 1-2: NBA 13/2, G. Sfameni Gasparo, F. Monteverde (red.), 
Roma 2000, 570-574; Paulin z Noli, Carmen 24, 617-644: CSEL 30, 226-227; por. też Salwian z Marsylii, 
Epistula V, 3-6: SCh 176, 108-110; Tenże, De Gubernatione Dei 2, 19: SCh 220, 174.

2797. Nawrócenie i asceza

którą każdy chrześcijanin ma się podporządkować autorytetowi Boga. Zatem o ile dla 
Chryzologa religijność człowieka wynika zasadniczo z jego wiedzy i gorliwości religij-
nej, to według Salwiana religijność to efekt obowiązkowości w zachowywaniu praw wy-
nikających z bycia chrześcijaninem.

Pokuta. Obaj autorzy wypowiadają się o pokucie nie w znaczeniu sakramentalnym, ale 
jako o postawie duchowej charakteryzującej odpowiedzialnych chrześcijan. Jednak sta-
nowiska obu duszpasterzy są odmienne. Dla Chryzologa pokuta to postawa wewnętrzna, 
wyrażająca dążenie człowieka do powrotu do Boga, postrzeganego jako Ojciec. Moment 
podjęcia pokuty jest natychmiastowy i wyraźny, natomiast proces oczyszczania w pokucie 
przez łaskę Bożą i uczynki pokutne dokonuje się stopniowo. Pokuta to także łaska wy-
baczania i bliskości Boga, a skutkuje u człowieka przemianą wewnętrzną. Dla Salwiana 
pokuta to przede wszystkim zadośćuczynienie za grzechy, które winno być w jakiś spo-
sób proporcjonalne do ciężaru win. Jako że człowiek nie jest w stanie wymierzyć owego 
adekwatnego zadośćuczynienia przed Bogiem, dlatego najistotniejsza jest w jego dzia-
łaniu przemiana serca wyrażona w miłosierdziu wobec bliźnich. W ujęciu Salwiana po-
kuta rozpatrywana jako ludzka aktywność to walka z przeciwnościami polegająca na in-
dywidualnym dążeniu do zgodności myśli i pragnień człowieka z wolą Boga.

Perspektywa pokuty w ujęciu Chryzologa wyraźnie odnosi się do działania łaski Bo-
żej, a ze strony człowieka do idei powrotu grzesznika-syna do Boga-Ojca. Natomiast 
Salwian nie wypowiadał się w ogóle na temat roli Boga w procesie pokuty, ani o uświę-
cającym działaniu łaski, podkreślał za to konkretność działań ludzkich w pokucie za-
dośćuczynnej i proporcjonalnej do wagi grzechów, której pełnia realizuje się w miło-
sierdziu wobec bliźniego.

Monastycyzm. Dla Chryzologa to temat marginalny, nie poświęca mu szczególnej 
uwagi. Natomiast Salwian wspomina o przejawach życia monastycznego w ujęciu hi-
storycznym oraz o zorganizowanej instytucji ascezy kościelnej. Motywacją dla takiego 
życia jest pragnienie służenia Bogu z większą gorliwością religijną. Monastycyzm wy-
raża się według niego w ofi arowaniu Bogu całego życia aż do śmierci według norm zor-
ganizowanej pokuty. Celem wyrzeczenia jest odpokutowanie za indywidualne grzechy 
i wskazywanie ludziom celu ich dążeń, czyli królestwa niebieskiego. Ukoronowaniem 
ascezy pozostaje jednak dla Salwiana czynne miłosierdzie.

Duchowość i uczynki pobożne. W pismach Chryzologa dostrzegalny jest zarys ducho-
wości zawierzenia i zaufania Bogu przez myśli, nawracanie się we wnętrzu, odchodzenie 
od pokus i pożądliwości oraz stopniowe zdobywanie cnót. Salwian z Marsylii prezentuje 
wizję duchowości zasług i pozyskiwania nieba poprzez indywidualną świętość. Wierzący 
ma potwierdzać swą wiarę przez urzeczywistnianie poszczególnych cnót i w ten sposób 
współpracować z Bogiem, który wspiera dobrych ludzi w dążeniu do nieba.

Opis obu rodzajów duchowości jest zgodny z systemami pojęć wypracowanymi przez 
ich autorów. Reprezentują oni biblijne ujęcie pobożności. Podstawowymi uczynkami ludzi 
religijnych są: modlitwa, post i miłosierdzie. Dla Chryzologa modlitwa będąca wewnętrz-
ną więzią z Bogiem wyraża się w formie indywidualnej prośby oraz modlitwy wspólnoto-
wej, której punktem kulminacyjnym jest Eucharystia. Salwian, mówiąc o modlitwie, kon-
centruje się głównie na jej aspekcie indywidualnym, gdy jest ona wyrazem zaufania do 
Boga. Zagadnienia związane z postem są podejmowane głównie przez Chryzologa. Sal-
wian mówił tylko o potrzebie postu, który jako rodzaj wstrzemięźliwości stanowi wyraz 
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podporządkowania ciała duchowi, a całego człowieka Bogu. Tak więc niewątpliwie na-
uczanie Chryzologa odnoszące się do postu jest pełniejsze. Według bpa Rawenny jest on 
postawą duchową, która poprzez umartwienie ciała ma podporządkować grzesznika Bogu. 
Winien być łączony z miłosierdziem i traktowany jako forma przemiany duchowej, zasłu-
gującej na uznanie u Boga. Chryzolog akcentuje komplementarność czynów pobożnych, 
które wspomagają wiarę człowieka. Natomiast post 40-dniowy, Wielki Post, to praktyka 
wynikająca z naśladowania postu samego Jezusa Chrystusa (Mt 4, 2). Post podejmowany 
przez chrześcijan stanowi w opinii Chryzologa formę kontynuacji dzieła Chrystusa, naśla-
dowania Jego postu. To typ ascezy, której praktykowanie umożliwia poprzez przezwycię-
żanie słabości głodu pokonanie słabości własnego ciała i pokusy diabła. Pożytkiem z postu 
jest zatem sublimacja dążeń ludzkich i ich ukierunkowanie na Boga. Głównymi przeszko-
dami dla chrześcijańskiego postu są natomiast ludzka hipokryzja, brak zdrowego rozsąd-
ku w praktyce postnej oraz brak miłosierdzia podczas przeżywaniu postu.

Zakończenie
Zarówno św. Piotr Chryzolog, jak i Salwian z Marsylii w swoich pismach pozostawili za-

rys nauczania duszpasterskiego, charakterystyczny dla Kościoła zachodniego V wieku. Nie 
uprawiali w swoich dziełach teologii systematycznej, lecz starali się formować chrześcijan 
w duchu teologii biblijnej, duszpasterskiej i ascetycznej. Obaj autorzy pochodzili z zachodniej 
części Imperium Romanum. Działali duszpastersko w obszarze zurbanizowanym i schrystiani-
zowanym. Żyli i pracowali w podobnym czasie: Piotr Chryzolog (ur. ok. 380 – zm. ok. 450), 
Salwian z Marsylii (ur. ok. 390 – zm. po 470) byli postaciami znaczącymi dla sobie współ-
czesnych, a poprzez pozostawione piśmiennictwo wywarli wpływ także na potomnych. Obaj 
przeszli szkołę retoryki, obaj prawdopodobnie byli prawnikami. Będąc teologami odwoływa-
li się przede wszystkim do Biblii. Chryzolog w egzegezie Pisma Świętego posługiwał się naj-
częściej alegorią, natomiast Salwian preferował egzegezę literalną i poszukiwał sensu moral-
nego. Język obu autorów obfi tował w środki przekazu retorycznego, a styl charakteryzował 
się sentencjonalnością. Zasadnicze różnice między nimi wynikały z indywidualnej percep-
cji Biblii oraz charakteru przepowiadania. Obaj autorzy byli duszpasterzami, lecz Chryzolog 
jako biskup Rawenny nauczał w sposób ofi cjalny przede wszystkim poprzez głoszenie kazań. 
Salwian zaś, będąc kapłanem i ascetą, wzywał w swoich pismach do radykalizmu.

Podobieństwa myśli
Podając charakterystyki ocen społeczności chrześcijańskiej V wieku omawiani autorzy 

nie proponowali żadnych istotnych zmian systemowych, lecz przechodzili od obserwacji 
wydarzeń do oceny zjawisk z religijnego punktu wiedzenia. Najczęściej byli zgodni w są-
dach ogólnych. Obaj zwracali uwagę na fakt, że osłabienie wiary chrześcijańskiej było po-
średnio spowodowane strukturą ówczesnego społeczeństwa oraz czynnikami zewnętrz-
nymi (zamieszki wojenne, zamieszki na tle socjalnym). Trwanie wierzących w grzechach 
zdaniem obu duszpasterzy prowadziło chrześcijan do jeszcze większej eskalacji grzeszno-
ści. Obaj podejmowali próby zapobieżenia negatywnym zjawiskom społecznym przez ka-
znodziejskie nawoływanie wiernych do ewangelicznej przemiany.

Obaj autorzy dostrzegali powszechne wady u wiernych, takie jak niewierność Bogu 
i życie w grzechu. Obaj starali się napominać i nakłaniać do powrotu do życia według 
Bożych zasad. Dla obu duszpasterzy herezje niszczą jedność Kościoła.

Obaj autorzy sądzili, że przyczyną niewiary jest odrzucenie autorytetu Boga prowa-
dzące do idolatrii, natomiast źródło zła w człowieku stanowi chciwość. Wspólna dla obu 
duszpasterzy jest nauka, że praktykowanie cnót powinno być oparte na wierze, a cnoty 
zawsze mają prowadzić do postawy miłosierdzia.
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Obaj autorzy rozpatrywali prawo do posiadania wyłącznie w ujęciu religijnym. Obaj 
pisarze upatrywali największego zagrożenia ze strony bogactwa, uważając, że prowadzi 
ono bogaczy do chciwości i niewłaściwego użytkowania dóbr. Jałmużna dla obu auto-
rów była rozpatrywana wyłącznie w aspekcie religijnym.

Godności ludzka wynika dla obu autorów ze stworzoności. Pokuta nie ma jeszcze 
u żadnego z autorów znaczenia sakramentalnego, ale jest postawą charakteryzującą od-
powiedzialnych chrześcijan. Uczynki pobożne to dla obu autorów biblijna triada: mod-
litwa, post i miłosierdzie.

Rozbieżności myśli
Jedynie Salwian z Marsylii szerzej poruszał kwestię barbarzyńców, dla Chryzologa 

zagadnienie to jest zadziwiająco ‘nieobecne’. Chryzolog dostrzegał zasadniczy problem 
duszpasterski w fałszywości nawróceń na katolicyzm, a Salwian bardziej mówił o złu 
wynikającym z grzechu społeczności rzymskiej.

Eklezjologia u Chryzologa jest zarysowana obszerniej i podkreślana uniwersalność 
wiary prowadzącej człowieka do zbawienia w Bogu. Salwian posiada eklezjologię mora-
lizatorską, ogólnokatechetyczną, o ascetycznym i zradykalizowanym podejściu do zagad-
nień kościelnych. Genezą herezji według Chryzologa jest zakorzenienie wiary w ludzkiej 
fi lozofi i i niedoskonałość ludzkiego rozumowania, a dla Salwiana herezje są spowodo-
wane błędnymi przekładami Biblii oraz niedostatkami w wykształceniu.

Nauka o grzechu i związana z nią nauka o człowieku: antropologia Chryzologa to an-
tropologia odkupienia człowieka w Bogu i nauka o ciągłej woli zbawczej Boga. Ujęcie 
Salwiana jest dydaktyczne i ascetyczne, skupiające się na grzechu indywidualnym i tzw. 
adekwatnej karze za grzech.

Chryzolog w nauce o cnotach skupiał się na uczynkach wspomagających wiarę i na 
aktach ją osłabiających, natomiast Salwian posiadał jurydyczną wizję wiary, którą mają 
potwierdzać uczynki i zachowywanie przykazań.

Chryzolog wywodził prawo do posiadania z biblijnej koncepcji materii pojętej jako 
stworzonej przez Boga ex nihilo, czasowej i wyraźnie ograniczonej sobą. Dlatego jedy-
nym trwałym dobrem wierzącego jest Bóg i dobra niebieskie. Salwian, uznając boskie 
pochodzenie wszelkich dóbr, określał tym samym ich przeznaczenie – zawierzyć mają-
tek Bogu i kierować się miłosierdziem w zarządzaniu ziemską fortuną. 

Dla Chryzologa użytkowanie dóbr winno być podporządkowane moralności i miło-
sierdziu. Natomiast dla Salwiana bogactwo samo w sobie jest moralnie neutralne, lecz 
celem gromadzenia bogactw ziemskich jest zdobywanie zasług u Boga przez okazywa-
nie szczodrobliwości biednym. 

Jałmużna dla Chryzologa była rozwinięciem cnoty miłosierdzia, natomiast dla Salwiana 
obowiązkiem wypływającym z nauki Chrystusa o czynieniu miłosierdzia wobec bliźnich.

Nawrócenie jest dla Chryzologa przemianą wewnętrzną, prowadzącą do życia według 
zasad Boga. Dla Salwiana duchowość nawracania się jest postrzegana w perspektywie 
grzechu, dlatego mówi o zadośćuczynieniu, naprawie zła i pokucie.

Chryzolog mówiąc o właściwej religijności stwierdza, że wynika ona z jego wiedzy 
i gorliwości religijnej, a według Salwiana religijność to efekt obowiązkowości człowie-
ka w zachowywaniu praw i przepisów religijnych.
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Pokuta dla Chryzologa jest postawą wewnętrzną wyrażającą dążenie człowieka do po-
wrotu do Boga, natomiast dla Salwiana jest to aktywność ludzka pojmowana jako walka 
z przeciwnościami i dążenie do zdolności myśli i pragnień człowieka z wolą Boga. 

Chryzolog posiada duchowość zawierzenia i zaufania Bogu przez myśli, wewnętrzne 
nawracanie się i odchodzenie od pokus a zdobywanie cnót. Salwian prezentuje ducho-
wość zasługi i pozyskiwania nieba poprzez indywidualną świętość.

Myśli odrębne
Małżeństwo jest dla Chryzologa instytucją Bożą i naturalną, natomiast Salwian traktował 

kwestię małżeństwa marginalnie i proponował spirytualizację małżeństwa.
Cele pracy pasterskiej Kościoła określił wyłącznie Chryzolog (zmierzanie wiernych 

w Kościele na drodze wiary do zbawienia w Chrystusie). Także podmiotowe nauczanie 
kościelne stanowi domenę Chryzologa.

Specyfi czną dla Chryzologa jest nauka o grzechu pierworodnym, o złu grzechu, ko-
nieczności łaski Bożej i konsekwentnej pokuty. Natomiast wyłącznie nauczaniem Sal-
wiana było mówienie o Bożej pedagogii kary i miłosierdzia wobec grzesznika.

Ogólna charakterystyka cnót występuje tylko w przepowiadaniu Chryzologa, gdzie 
cnoty są darami pozwalającymi na zbliżenie się do Boga.

Perspektywa pokuty w ujęciu Chryzologa odnosi się wyraźnie do działania łaski Bo-
żej; u Salwiana brakuje perspektywy działania Boga w dziele pokuty, natomiast jest za-
akcentowana konkretność ludzkich działań pokutnych oraz pełnia zadośćuczynienia re-
alizowana w miłosierdziu wobec bliźnich. 

Monastycyzm jest nauczaniem wyłącznym dla Salwiana, natomiast wyłączną nauką 
Chryzologa jest rozbudowana katecheza o poście chrześcijańskim.

Aktualność myśli
Szczególnie aktualna wydaje się być kwestia przeciwdziałania połowiczności nawró-

ceń, stałego rozpoznawania i jednoznacznej walki z grzechem strukturalnym; likwidowanie 
niemoralności ustawodawstwa państwowego w zakresie obciążeń fi nansowych, niewłaś-
ciwych stosunków pracowniczych, zwalczaniu korupcji czy egzekwowaniu prawa karne-
go wobec wszystkich obywateli; podkreślana przez Chryzologa kwestia uniwersalności 
wiary prowadzącej człowieka do zbawienia w Bogu. Z drugiej strony wyakcentowanie 
jako podstawowego przewinienia: niewierność Bogu i życia w grzechu; chryzologiańska 
antropologia odkupienia człowieka w Bogu i nauka o ciągłej woli zbawczej Boga. Pod-
kreślenie, że przyczyną niewiary jest odrzucenie autorytetu Boga, które ostatecznie pro-
wadzi do idolatrii. Zapobieganie chciwości poprzez właściwe używanie bogactw ziem-
skich (Chryzolog) i odrzucanie pokusy nieumiarkowanego wzbogacania się według życia 
w myśl zasady: posiadania tego, co konieczne (Salwian); biblijne pojmowanie materii jako 
stworzonej, czasowej, ograniczonej. Zasada użytkowania bogactwa jako podporządkowa-
nego moralności i miłosierdziu; duchowość nawracania pojętego jako postawa wewnętrz-
na, wyrażająca dążenie człowieka do powrotu do Boga, ogarniająca całość władz ludz-
kich. Pojmowanie pokuty jako współpracy człowieka z łaską Boga.

Zestawienie podobieństw i różnic myśli obu autorów, myśli odrębnych oraz aktu-
alności wybranych refl eksji św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii wskazuje, że 
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w sądach ogólnych obaj duszpasterze byli zbieżni. Różnice w przepowiadaniu Ewan-
gelii wynikały z reprezentowania odmiennie ukształtowanych mentalności eklezjal-
nych oraz ze sposobu przepowiadania biskupa-pasterza i kapłana-ascety. Teologiczna 
perspektywa biskupa jest bardziej uniwersalna niż często moralizatorskie i radykalne 
stanowisko kapłana-ascety. Wydaje się, że część myśli omawianych autorów może być 
wykorzystana także w dzisiejszym duszpasterstwie.

Niektóre ujęcia problematyki pastoralnej występujące u analizowanych duszpasterzy 
winny być poddane krytyce z teologicznego i duszpasterskiego punktu widzenia. U Pio-
tra Chryzologa nagannym było wręcz ‘programowe’ ignorowanie w przepowiadaniu te-
matyki zagrożeń społecznych wynikających z najazdów barbarzyńskich. Takie nastawie-
nie duszpasterza nie odnoszącego się wprost do niebezpieczeństw, jakie dotyczyły jego 
wiernych, w efekcie osłabiało prorocki wymiar przepowiadania słowa Bożego. U bpa Ra-
wenny nie słyszymy też o podejmowaniu zewnętrznych akcji duszpasterskich i organi-
zowaniu działalności dobroczynno-społecznej, a ograniczanie się jedynie do duszpaster-
stwa zwyczajnego (przepowiadanie słowa Bożego, katechizacja, celebracja liturgiczna 
i chrześcijański styl życia) oraz wyłączne kierowanie do wiernych nauk, wezwań i za-
chęt grozi pozostawaniem na poziomie duszpasterstwa życzeniowego. Natomiast w myśli 
duszpasterskiej Salwiana z Marsylii wątpliwą wydaje się przesadna interpretacja ascetycz-
na Ewangelii, w konsekwencji której autor ten popada często w surowe moralizatorstwo 
i przesadną retorykę (chwali wyłącznie Germanów, gani wyłącznie Rzymian; uogólnia 
warunki panujące w Galii na całe cesarstwo zachodniorzymskie; jako asceta ma zbyt ne-
gatywny stosunek do wielu elementów kultury rzymskiej). W duchu monastycyzmu le-
ryńskiego autor ten ascetycznie radykalizuje wezwanie Ewangelii i czasami doprowadza 
do niesprawiedliwych uogólnień dotyczących oceny zachowań bliźnich lub wręcz redu-
kuje przesłanie Ewangelii do zajęcia ‘zalecanych’ postaw moralnych.

Niektóre zagadnienia szczegółowe zostały pominięte jako mniej istotne dla całości po-
dejmowanej w rozprawie tematyki. Dodatkowych badań wymagałoby opracowanie za-
gadnień prawnych poruszanych przez Chryzologa i Salwiana (sens prawa, zachowywa-
nie prawa, cnota prawości, rozróżnienie pomiędzy prawem Bożym a prawem naturalnym, 
objawionym prawem ST i NT oraz zachowywanie prawa w sytuacji niemoralności społe-
czeństwa). W dalszej perspektywie istotnym dla całościowego ujęcia problematyki dusz-
pasterstwa w V wieku byłoby zestawienie myśli duszpasterskiej większej ilości autorów 
starożytnych, reprezentatywnych dla wszystkich terytoriów kościelnych tamtego czasu. 

Wreszcie ostatnią, lecz nie ostatnią kwestią badawczą, być może najciekawszą z prak-
tycznego punktu widzenia, byłoby podjęcie badań nad recepcją przepowiadania duszpa-
sterskiego w Kościele starożytnym. Badania takie musiałyby jednak korzystać nie tyl-
ko z klasycznej dla patrologów metodologii historycznej, fi lologicznej i teologicznej, ale 
należałoby zastosować także metodologie innych dziedzin naukowych, szczególnie psy-
chologii społecznej i osobowości oraz psychologii i socjologii historycznej.

Obaj duszpasterze z V wieku prezentowali w ramach jednej wiary różne modele dusz-
pasterskie, niezależnie od prezentowanych różnic, było to jednak duszpasterstwo ewan-
geliczne, zaangażowane i wspólnototwórcze.

Skróty
AA.VV. – autori vari  (wielu autorów).
AAS – Acta Apostolicae Sedis, Roma 1909→
AMP – Antologia Modlitwy patrystycznej, tłum. i oprac. M. i H. Wójtowicz, wstęp P. Gołębiowski, przed-

mowa J. Szymusiak, Sandomierz 1971.
AnCra – „Analecta Cracoviensia”, Kraków 1970→
ANRW – Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Berlin-New York (Walter de Gruyter & Co.) 1972→
AP – A. Bober, Antologia patrystyczna, Kraków 1965.
BAC – Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1954→
Blaise-Chirat – A. Blaise., H. Chirat (red.), Dictionnaire latin-française des auteurs chrétiens, Strasbourg 

19541, Turnhout 1993.
BOK – Biblioteka Ojców Kościoła, Kraków 1992→
BP – Bibliografi a Patrystyczna. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich 1901-2004, oprac. W. Sta-

wiszyński, Kraków 2005.
BT – Biblia Tysiąclecia, Poznań 20034.
BWP – Biblia Warszawsko-Praska, Warszawa-Praga 1997.
C. Th. – Theodosiani Codex (Theodosiani Libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis).
C. U. F. – Collection des Universités de France, Paris 1929→
CChSL – Corpus Cristianorum seu nova Patrum collectio. Series Latina, Turnhout-Paris 1953→
CPL – E. Dekkers, A. Gaar, Clavis Patrum Latinorum, Steenbruge 19612, 19953.
CPPM – J. Machielsen, Clavis patristica pseudoepigraphorum medii aevi, 1-3, Turnhout 1990-2003.
CSEL – Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien 1866→
DACL – Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, 1-15, Paris 1924-1953.
DIP – Dizionario degli istituti di perfezione, 1-8, Roma 1974-1988.
DPAC – Dizionario Patristico e di Antichità Christiane, 1-3, Roma 1983-1988.
DRABINA II – J. Drabina, Pięć pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1991.
DRĄCZKOWSKI-PATROLOGIA – F. Drączkowski, Patrologia, Lublin 1998.
DSp – Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique: doctrine et histoire, 1-32, Paris 1932-1995.
FCh – Fontes Christiani, Freiburg-Basel-Wien 1991→
FILAS – F. L. Filas, Św. Józef, człowiek Jezusowi najbliższy, tłum. i oprac. A. Bober, Kraków 1979. 
GCS – Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Leipzig–Berlin 1897→
GT – Głos Tradycji, tłumaczenia: W. Kania, 1-27, Tarnów 1982-1992.
HDG – Handbuch der Dogmengeschichte, I-IV, Freiburg 1956-1987.
HKG – Handbuch der Kirchengeschichte, I-VII, red. H. Jedin i in., Freiburg 1962-1979.
HOJNOWSKI – Mądrość Ojców Kościoła. Antologia patrystyczna, oprac. J. Hojnowski, Kraków 1995.
IKONA 5 – Ikona Zstąpienia do piekieł, wybór K. Klauz, Warszawa 2001.
KIP – Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, 1-5, Stuttgart 1964-1976.
KJ – Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte. Herausgegeben vom Römisch-Germanischen Museum 

und der Archäologischen Gesellschaft Köln, Berlin 1987→
LAMPE – G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 199110.
LG – Liturgia godzin – codzienna modlitwa ludu Bożego, 1-3, Warszawa 1982-1988.
LIFSCHITZ – D. Lifschitz, Chcę błogosławić Pana…: Psalm 34 – tradycja żydowska i chrześcijańska komen-

tuje psalmy, Kraków 1997.
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LThK – Das Lexikon für Theologie und Kirche, 1-14, Freiburg 1957-1968.
LXX – Septuaginta, ed. A. Rahlfs, Stuttgart 1935, 1979.
MANSI – J. D. Mansi et alii, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, I-LX, Florentiae 1759nn, 

reprint: Paris-Leipzig 1901-1927.
MARYJA W TAJEMNICY CHRYSTUSA – Maryja w tajemnicy Chrystusa, red. S. C. Napiórkowski, S. Longosz, Nie-

pokalanów 1997.
MBOK – Mała Biblioteka Ojców Kościoła, Kraków 1993→
MGH – Monumenta Germaniae historica (500-1000), Berlin 1926→
NBA – Nuova Biblioteca Agostiniana, Roma 1965→
NBG – Nowa Biblia Gdańska, Śląskie Towarzystwa Biblijne 2007.
OGM – Opere di Gregorio Magno, Roma 1990→
OJCOWIE KOŚCIOŁA-RODZINA – Ojcowie Kościoła. Rodzina ani od zachodu światła zbyt oddzielona, ani obca 

radości zbawienia, wybór i oprac. E. Stanula, P. Pachciarek, Warszawa 1995.
OOSA – Opera Omnia di Sant’Ambrogio, Milano-Roma 1977→
OSPC – Opere di san Pietro Crisologo, Milano-Roma 1996-1997.
OŻ – Ojcowie Żywi. Karmię was tym, czym sam żyję, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1978→
p. – przypis.
PANORAMA PATRYSTYCZNA – D. P.-P. Verbraken, M. Starowieyski, Ojcowie Kościoła – panorama patrystycz-

na, tłum. (z jęz. francuskiego) M. Starowieyski, S. Kawecki, Warszawa 1991.
PEF – Powszechna Encyklopedia Filozofi i, Lublin 2000→
PG – Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1-161, Paris 1857-1866.
PIOTROWICZ II – Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, t. 12: Rozkład i upadek Cesarstwa Rzym-

skiego, red. L. Piotrowicz, Kraków 1923.
PL – Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1-222, Paris 1878-1890.
POK – Pisma Ojców Kościoła, 1-28, Poznań 1924-1970.
PS – Polonia Sacra, Kraków 1918→
PSP – Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, Warszawa 1969→
PTD – Patrystyczne Teksty Duszpasterskie, 1-5, Warszawa-Kraków 1999-2001.
PUG – Pontifi cia Università Gregoriana, Roma.
PUL – Pontifi cia Università Laterenense, Roma.
PzST – Poznańskie Studia Teologiczne, Poznań 1972→
RACh – Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart 1950→
RBL – „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, Kraków 1948→
SCh – Sources chrétiennes. La collection des Pères de l’Église, Paris 1941→
SEA – Studia Ephemeridis „Augustinianum”, Roma 1967→
SEREJSKI – Upadek Cesarstwa Rzymskiego i początki feudalizmu na Zachodzie i w Bizancjum, oprac. M. H. Se-

rejski, Warszawa 1954.
SL – Studia Laurentiana, Oborniki Śląskie→
ŚNT – Świadkowie naszej Tradycji. Pisma Ojców Kościoła, tłum. W. Kania, red. i wstęp J. Królikowski, 

Tarnów 2000.
ŚSHT – Śląskie Studia Historyczno Teologiczne, Katowice 1968→
STPATR – Studia Patristica, Oxford 1955-1985, Leuven 1989→
STV – Studia Theologica Varsaviensia, Warszawa 1963→
SYMKAZ – Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, 

red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska – D. Próchniak, Lublin 1998→
TGNT – The Greek New Testament, K. Aland et alii (ed.), Stuttgart 19984.
TMB – Teksty o Matce Bożej, red. C. S. Napiórkowski, Niepokalanów 1981→
TP – „Tygodnik Powszechny”, 1945→
TU – Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Archiv für die griechisch-christ-

lichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Leipzig-Berlin 1882→
TWNT – Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, I-X, 2, Stuttgart 1990.
UMOCNIENI SŁOWEM – Umocnieni Słowem, 3-4, Katowice 1986-1989.
ŹM – Źródła Monastyczne, Kraków 1993→
ŹMT – Źródła Myśli Teologicznej, Kraków 1996→

Bibliografi a

1. Źródła podstawowe

1.1. Edycje dzieł św. Piotra Chryzologa

1.1.1. Edycje historyczne1

VINCENTINUS A. (ed.), S. Petri Chrysologi sermones, Bononiae 1534.
MITA D. (ed.), D. Petri Chrysologi Forocorneliensis Ravennatum archiepiscopi, Homiliae sacrae, sive ser-

mones aurei, recogniti, emendati ac maxima parte (variis lectionibus, scholiis et observationibus) illu-
strati, Bononiae 1643.

DEL CASTILLO M. (ed.), Divi Petri Chrysologi Archiepiscopi Ravennatis Sermones aurei ad exemplar Seraphi-
cae Cesenae Bibliothecae correcti, Lugdunum 1676.

PAULI S. (ed.), Sancti Petri Chrysologi Opera omnia ad codices manuscriptos recensita a P. Sebastiano Pau-
li, Clerico Regulari Congregationis Matris Dei Lucensis, Venetiis 1750.

MIGNE J.-P. (ed.), Sancti Petri Chrysologi Archiepiscopi Ravennatis Opera omnia. Recusa ad cadtigatissimam 
recensionem Sebastiani Pauli, qui praefatus est, notasque adjecit in quibus manuscriptorum codicum colla-
tiones, selectiora quaedam ex observatonibus dominici mitae, vvariae lectiones latini latinii, necnon casti-
gationes meursii comprehenduntur sequuntur Sanctorum Valeriani et Nicetae, Cemeliensis et Aquileiensis 
Episcoporum scripta universa juxta Jacobi Sirmondi, Braidae atque eminentissimi Cardinalis Maii elu-
cubrationes accurantissime expressa et emendata. Editio ante omnes completa sermonibus tum ex Sancto 
Augustino, tum ex Luca Dacherio desumptis, necnon triplici vita Sancti Chrysologi et dissertatione Jos. 
Amadesii de Metropoli ecclesiastica ravennatensi, locupletata, PL 52, 183-680, Parisiis 1894.

1.1.2. Edycje krytyczne współczesne
OLIVAR A. (ed.), Petrus Chrysologus, Sermonum collectio a Felice episcopo parata, sermonibus extravagan-

tibus adiectis. CCSL 24: Pars prima. Sermones 1-62 bis, Turnhout 1975; CCSL 24 A: Pars secunda. Ser-
mones 63-124, Turnhout 1981; CCSL 24 B: Pars tertia. Sermones 125-179, Turnhout 1982.

Opere di san Pietro Crisologo, vol. 1-3, A. Olivar (textus latinus: CChSL 24. 24A. 24B), G. Banterle (tra-
duzione ital.), R. Benericcetti (introduzione cap. I. IV, bibliografi a, note), G. Biffi . G. Scimè (revisione 
della traduzione), C. Truzzi (introd. cap. II-III; trad. e note: Lettera a Eutiche), Biblioteca Ambrosiana-
Città Nuova Editrice, Milano-Roma 1996-1997.

1 Kolejność edycji historycznych i krytycznych podaję w układzie chronologicznym, natomiast pozo-
stałe opracowania – w układzie alfabetycznym.
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1.2. Edycje dzieł Salwiana z Marsylii

1.2.1. Edycje historyczne
SICHARD J. (ed.), Timothei episcopi ad Ecclesiam catholicam toto orbe diffusam et Saluiani episcopi Massi-

liensis in librum Thimothei ad Salonium praefatio; [w:] «Antidoto contra diuersas haereses Io. Sichar-
di», 181-202, Sumpt. Henric Petri, Basileae 15281 (editio princeps); 15562.

BRASSICANUS J. A. (ed.), D. Saluiani… de Vero iudicio et prouidentia Dei, ad S. Salonium… libri VIII, cura 
J. A. Brassicani et cum primis utilibus scholiis illustrati. Anticimenon libri III, in quibus quaestiones Ve-
teris ac Noui Testamenti, de locis in speciem pugnantibus, incerto auctore., J. Froben (aedes), Bâle 15301; 
15942 (cum Ad Ecclesiam, Epistolae et index), 16273.

GALESINI P. (ed.), Saluiani… de Vero iudicio et prouidentia Dei libri VIII. Maximi… Homiliae… de Poeniten-
tia et confessione. Sulpicii Seueri Sacrae hisloriae libri duo. Dorothei… de Prophetis et discipulis Do-
mini. Haymonis… Sacrae historiae epitome, adiunctis in tres posteriores Pétri Galesini notationibus…, 
P. Manuce (aedes)., Rome 1564.

PITHOU P. (ed.), Saluiani… De Gubernatione Dei… libri VIII… Ejusdem epistolarum lib. I… Timothei no-
mine ad Ecclesiam catholicam lib. IV., S. Nivelle (aedes) Parisiis 1580; H. de Marnef (aedes), Parisiis 
15942, 16083, 16174, 16455.

RITTERSHAUSEN C. (ed.), Presbyterorum Salviani Massiliensis Opera; cum libro Conradi Rittershusii ac notis 
integris Johannis Weitzii Tobiae Adami… et Vincentii lirinensis commonitorium, Sumpt. Altorf, G. Agri-
cola, 16111 (index I: De Gub., Epistulae I-VIII., index II: Epistula IX, Ad Eccl.); Bremae 16882 (liber 
commentarius, index).

BALUZE É. (ed.), Sanctorum presbyterorum Saluani Massiliensis et Vincentii Lirinensis Opera. F. Muguet (ae-
des), Parisiis 1663 (notes); Parisiis 16692 (index, notes); Parisiis 16843 (index, notes).

MIGNE J.-P. (ed.), Salviani Massiliensis presbyteri, (S. Patricii, Hibernorum apostoli, Arnobii Junioris, Mamerti 
Claudiani) opera omnia. Accurante et denuo recognoscente J. P. Migne, PL 53, Parisiis 1865, coll. 26-158.

1.2.2. Edycje krytyczne współczesne
HALM C. (ed.), Saluiani presbyteri massiliensis libri qui supersunt: MGH Auctores antiquissimi, t. 1, 1 (in-

dex scriptorum, index nominum et rerum, index uerborum et locutionum), Weidmann Verl., Berlin 18771, 
München 19912.

PAULY F. (ed.), Salviani presbyteri massiliensis opera omnia: CSEL 8, Vindobonae 1883 (index scriptorum, 
index nominum et rerum, index uerborum et locutionum), G. Gerold Verl., Wien 1883.

LAGARRIGUE G. (ed.), Salvien de Marseille, Oeuvres. t. I. Les lettres. Les Livres de Timothée a l’Église. In-
troduction, texte critique, traduction et notes: SCh 176, Paris 1971.

LAGARRIGUE G. (ed.), Salvien de Marseille, Oeuvres. t. II. Du Gouvernement de Dieu. Introduction, texte cri-
tique, traduction et notes: SCh 220, Paris 1975.

1.3. Tłumaczenia dzieł św. Piotra Chryzologa
BANTERLE G., San Pietro Crisologo, Sermoni, traduzione italiana, OSPC 1-3, Milano-Roma 1996-1997.
BÖHMER G., Des heiligen Petrus Chrysologus Erzbischofs von Ravenna: ausgewählte Predigten. Aus dem 

Lateinischen übersetzt von G. Böhmer, Bibliothek der Kirchenväter 43, München 1923.
OLIVAR A., FÀBREGAS J., Pere Crisoleg, Sermons, vol. I-VI, voll. I-IV traducció de: Alexandre Olivar i Jau-

me Fàbregas, voll. V-VI traducció de: Olivar A, Fundació Bernat Metge, Sèrie: Autors cristians, Barce-
lona 1985-2001.

PALARDY W. B., St. Peter Chrysologus: Selected Sermons, William B. Palardy (translator), 3 voll. (vol. 1 
published in New York 1953, by Fathers of the Church, under title: Saint Peter Chrysologus: select-
ed sermons; and Saint Valerian: homilies; vol. 2 published in 2004 Washington, D. C., by The Catho-
lic University of America Press, under title: Saint Peter Chrysologus: selected sermons. Volume 2; vol. 
3, published in Washington, D. C. 2005, by The Catholic University of America Press, under title: Saint 
Peter Chrysologus: selected sermons. Volume 3).
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PASINI A., Pier Crisologo, I sermoni, voll. I-III, traduzione italiana, Collana Classici Cristiani, Siena 1953.
SPINELLI M., San Pier Crisologo, Omelie per la vita quotidiana, traduzione, introduzione e note, Collana di 

testi patristici 12, Roma 1978.

1.3.1. Tłumaczenia polskie (częściowe)2

Sermo 10
[fragm. 3] tłum. polskie K. Bardski, OŻ 16, Kraków 1999, 279
Sermo 12
Kazanie 12, tłum. polskie T. Karyłowski, „Wiara i Życie” 5 (1925), 88-90
[przedr.] AP, 281-283
jw., PANORAMA PATRYSTYCZNA, 177-181 (niewielki skrót)
[przedr. fragm. ze s. 281 w:] DRABINA II, 169-170 [Post]
[przedr. fragm. ze s. 281-282 w:] DRĄCZKOWSKI-PATROLOGIA, 335-336
Sermo 20
Homilia o uciszeniu burzy na morzu, tłum. polskie W. Kania, GT 8, Tarnów 1983, 13-17
[przedr. w:] ŚNT, 192-195
Sermo 30
[fragm. 8-10] tłum. polskie M. Starowieyski, OŻ 1, Kraków 1978, 202-205
jw., Warszawa 19842, 162-164
jw., Warszawa 20013 (= PTD 3), 167-169
Sermo 31
[fragm. 1-2. 4-6] tłum. polskie M. Starowieyski, OŻ 2, Kraków 1979, 237-239
jw., Warszawa 19842, 183-184
jw., Warszawa 19993 (= PTD 4), 191-192
Sermo 34
[fragm. 3] tłum. polskie J. Krykowski, J. Krykowski, Imiona Jezusa, „Pastores” 6/1 (2000), 120 [Lekarstwo]
Sermo 43
[fragm. PL 52, 320, 322] LG 2, 185-187
[przedr. w:] PIESZCZOCH-PATROLOGIA, 19942, t. 2, 207-208
jw., PIESZCZOCH-PATROLOGIA, 19983, 372-373
Sermo 50
[fragm. 3-6] tłum. polskie M. Starowieyski, OŻ 2, Kraków 1979, 200-202
jw., Warszawa 19842, 154-156
jw., Warszawa 19993 (= PTD 4), 160-162
Sermo 53
Kazanie o pokoju, tłum. polskie A. Paciorek, UMOCNIENI SŁOWEM III, cz. 2
Kazanie o pokoju, LG 3, 1296-1298
Sermo 59
Nauka na niedzielę I po Wielkanocy, tłum. polskie H., Homiletyka vol. 16 (1913), nr 31, 169-170
Sermo 62
Katecheza o Apostolskim symbolu wiary, tłum. polskie W. Kania, GT 8, Tarnów 1983, 30-40
[przedr. w:] ŚNT, 203-209
Sermo 67
Mowa I o „Modlitwie Pańskiej”, tłum. polskie M. Starowieyski, „W drodze” (1984) nr 11 (135), 101-103
[fragm. PL 52, 391] tłum. polskie H. Wójtowicz, AMP, 155 (także tekst łaciński)
Sermo 70
[fragm. PL 52, 398] tłum. polskie H. Wójtowicz, AMP, 55-57 (także tekst łaciński)
Sermo 71
[fragm. PL 52,402 B-C] tłum. polskie H. Wójtowicz, AMP, 217-219 (także tekst łaciński)
Sermo 72
Katecheza o Modlitwie Pańskiej, tłum. polskie W. Kania, GT 8, Tarnów 1983, 18-23
[przedr. w:] ŚNT, 195-199
2 Tłumaczenia polskie cytuję za: W. Stawiszyński, BP, 456-459 (Piotr Chryzolog).
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Sermo 74
Homilia na Zmartwychwstanie Pańskie, tłum. polskie W. Kania, TP 28 (1974), nr 15, 1
[przedr. w:] GT 8, Tarnów 1983, 24-29
[przedr. w:] OŻ 4, Kraków 1982, 238-240
jw., Warszawa 19842, 179-181
[przedr. fragm. ze s. 180-181 w:] IKONA 5, 40-41
[przedr. (dot. nr 10074) w:] ŚNT, 199-202
Sermo 94
[fragm. PL 52,466] tłum. polskie A. Bober, AP, 283
Sermo 98
[fragm. 6] tłum. polskie J. Krykowski, J. Krykowski, Imiona Jezusa, „Pastores” 6/1 (2000), 119 [Ziar-

no gorczycy]
Sermo 108
[fragm. PL 52,499-500] tłum. polskie A. Paciorek, UMOCNIENI SŁOWEM III, cz. 2, 251-252
[fragm. PL 52,499-500] LG 2, 606-608, 1441-1443
jw., LG 3, 1173-1175
[przedr. w:] PIESZCZOCH-PATROLOGIA, Gniezno 19942, t. 2, 209-211
jw., PIESZCZOCH-PATROLOGIA, Gniezno 19983, 373-374
Sermo 117
[fragm. PL 52, 520 B-C, 521 B] tłum. polskie A. Paciorek, UMOCNIENI SŁOWEM IV, cz. 2, 85-87
[fragm. PL 52, 520 B-C, 521 B] LG 4, 340-342
Sermo 118
Nauka na niedzielę ostatnią po Zielonych ŚŚ. O śmierci. Ciała zmartwychwstanie, tłum. polskie anoni-

mowe, Homiletyka vol. 16 (1913), nr 31, 195-199
[przedr. fragm. ze s. 196 w:] IKONA 5, 39
[przedr. (dot. nr 10089) w:] AP, 283-285
Sermo 121
Nauka o bogaczu i Łazarzu, tłum. polskie J. R. z Sandomierza, Homiletyka vol. 4 (1901), nr 6, 206-210
Sermo 125
Homilia na niedzielę VIII-ą po Zielonych ŚŚ., tłum. polskie S. K., Homiletyka vol. 16 (1913), nr 30, 

334-338
Sermo 129
[fragm. 1-4] tłum. polskie M. Starowieyski, OŻ 9, 512-513 [Radosne urodziny, męczenników]
Sermo 140
Homilia na Zwiastowanie Najświętszej Panny (1), tłum. polskie W. Kania, TMB 2, Niepokalanów 1981, 

129-130
[przedr. fragm. bez podania paginacji w:] HOJNOWSKI, 97
jw. (dot. nr 10095), 19922

[przedr. w:] GT 8, 5-8
jw., ŚNT, 187-189
Sermo 141
O Wcieleniu Chrystusa, tłum. polskie W. Kania, TMB 2, Niepokalanów 1981, 143-144
jw., Niepokalanów 19922

Sermo 142
Homilia na Zwiastowanie Najświętszej Panny (2), tłum. polskie W. Kania, TMB 2, Niepokalanów 1981, 

131-134
jw., Niepokalanów 19922

[przedr. fragm. ze s. 131-134 w:] MARYJA W TAJEMNICY CHRYSTUSA, 240-241
Sermo 143
Homilia na Zwiastowanie Najświętszej Panny (3), tłum. polskie W. Kania, TMB 2, Niepokalanów 1981, 

135-138
[przedr. fragm. 3[…] ze s. 138 w:] HOJNOWSKI, s. 82
jw. (dot. nr 10105), 19922

Sermo 144
Homilia na Zwiastowanie Najświętszej Panny (4), tłum. polskie W. Kania, TMB 2, s. 139-142
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jw., 19922

Sermo 145
[fragm. PL 52, 590 B] tłum. polskie A. Bober, AP, 285-286
[fragm. PL 52, 588-589 A] tłum. polskie A. Bober, FILAS, 410-411 [Rozważania o św. Józefi e]
Sermo 146
Homilia o Narodzeniu Chrystusa, o świętym Józefi e Oblubieńcu i o Maryi Oblubienicy, tłum. polskie W. 

Kania, TMB 2, Niepokalanów 1981, 145-148
jw., Niepokalanów 19922

Sermo 147
[fragm. PL 52, 594-595] LG 1, 212-213
[przedr. w:] PIESZCZOCH-PATROLOGIA, Gniezno 19942, t. 2, 211-212
Sermo 148
[fragm. (ok. 40 proc. tekstu)] tłum. polskie A. Paciorek, UMOCNIENI SŁOWEM III, cz. 2, 370-371
jw., LG 3, 1363-1365
Sermo 160
Homilia na Objawienie Pańskie, tłum. polskie W. Kania, GT 8, Tarnów 1983, 8-13
[przedr. w:] ŚNT, 189-192
[fragm. PL 52, 620-622] LG 1, 510-512
[przedr. fragm. ze s. 511 w:] HOJNOWSKI, 82
Sermo 165
Homilia z okazji konsekracji biskupiej, tłum. polskie W. Kania, GT 8, Tarnów 1983, 29-30
[przedr. w:] ŚNT, 202-203
Sermo 167
Nauka na niedzielę IV Adwentu. O kazaniu pokutnem św. Jana Chrzciciela i o konieczności pokuty, tłum. 

polskie anonimowe, Homiletyka vol. 16 (1913), nr 31, 289-293
Sermo 168
Homilia na niedzielę III-cią po Zielonych ŚŚ., tłum. polskie S. K., Homiletyka vol. 16 (1913), nr 30, 

254-256
Epistula ad Eutychen (= Ep. 25 wśród listów Leona Wielkiego) CPL 229
[fragm. RJ 2178] tłum. polskie A. Bober, AP, 286
Sermo in natali Domini I CPL 230, CPPM 1238, 6365
[fragm. PLS 3, 161] tłum. polskie A. Bober, FILAS, 412-413 [Rola św. Józefa w stosunku do Jezusa i Marii].

1.4. Tłumaczenia dzieł Salwiana z Marsylii
BONNET, Nouvelle traduction des Śuvres de Salvien et du Traité de Vincent de Lêrins contre les hérésies par 

le P. B***, G. Valleyre, Paris 1700.
COLA S., Salviano di Marsiglia. Il Governo di Dio. Traduzione, introduzione e note: Collana di testi patri-

stci 114, Roma 1994.
GRÉGOIRE J. F., COLLOMBET F. Z., Śuvres de Salvien, 2 vol., Lyon 1833.
LAGARRIGUE G., Salvien de Marseille, Oeuvres. t. I. Les lettres. Les Livres de Timothée a l’Église. Introduc-

tion, texte critique, traduction et notes, SCh 176, Paris 1971.
LAGARRIGUE G., Salvien de Marseille, Oeuvres. t. II. Du Gouvernement de Dieu. Introduction, texte critique, 

traduction et notes, Paris 1975.
MAREUIL P. DE, Les Śuvres de Salvien… contenant ses Lettres, et ses Traités sur l’Esprit d’intérêt, et sur la Prov-

idence, traduites en François par le R. P. *** de la Compagnie de Jésus, J.-B. Delespine, Paris 1734.
MAROTTA E., Salviano di Marsiglia. Contro l’avarizia. Traduzione, introduzione e note: Collana di testi pa-

tristci 10, Roma (19771), 19972.
MAYER A., N. BROX, Des Presbyters Salvianus von Massilia erhaltene Schriften, Bibliothek der Kirchenvater 3, 

Munich 1935; Des Timotheus vier Bücher an die Kirche: der Brief an den Bischof Salonius. Deutsche Über-
setzung von Anton Mayer, bearbeitet von Norbert Brox, Schriften der Kirchenväter, München 1983.

O’SULLIVAN J. F., The writings of Salvian the Presbyter, ser. The Fathers of the Church: a new translation. 
Cont. The governance of God; Letters; The four books of Timothy to the Church, vol. 3, Washington 
(19471), reprint 1962.
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SANFORD E. M., On the Government of God, Columbia Record of Civilization, New York 1930.
TURKOWSKA D., Salvianus, O Opatrzności Bożej. (częściowe tłumaczenie tekstów De Gubernatione Dei III, 

IV, V). Wstęp M. Żywczyński, Warszawa 1953.

1.4.1. Tłumaczenia polskie (częściowe)3

De gubernatione Dei CPL 485 
[fragm. V, 4; V, 5; V, 7-8 (w skróceniu)] tłum. polskie L. Piotrowicz, PIOTROWICZ II, 20-21 [Naduży-

cia urzędników i możnych]
[fragm. V, 6] tłum. polskie M. Serejski, H. Kappesowa, B. Zwolski, SEREJSKI, 23
[fragm. księgi III, IV, V] tłum. polskie D. Turkowska, PAX 8, Warszawa 1953, 1-81
[przedr. fragm. III, 5-6 ze s. 9-12 i IV, 9, 42-10, 46 ze s. 39-40 w:] OŻ 1, Kraków 1978, 181-184 i 140-142
jw., Warszawa 19842, 145-147,114-116
jw., Warszawa 20013 (= PTD 3), 150-152,119-120 
[przedr. fragm. III, 5-6 ze s. 9-12 w:] Ład (1982), nr 4 (34), 3 [u źródeł: Ewangelia a chrześcijanie]
[przedr. fragm. V, 19-25 ze s. 67-69 w:] PIESZCZOCH-PATROLOGIA, Gniezno 19942, t. 2, 220-221
jw., PIESZCZOCH-PATROLOGIA, Gniezno 19983, 382-383
[fragm. II, 2-5] tłum. polskie (z fr.) J. Fenrychowa, LIFSCHITZ, 261-262
Kilka sentencji bez podania paginacji w OJCOWIE KOŚCIOŁA-RODZINA

Epistulae CPL 486
Epistula 9 – Ad Salonium
[fragm. PL 53,170] tłum. polskie M. Starowieyski, OŻ 1, Kraków 1978, 228
jw., Warszawa 19842, 180-181
jw., Warszawa 20013 (= PTD 3), 186-187
Ad Ecclesiam sive Adversus avaritiam CPL 487
[fragm. IV, 34-35] tłum. polskie (z fr.) J. Fenrychowa, LIFSCHITZ, 256.

1.5. Drugorzędne źródła starożytne

1.5.1. Źródła patrystyczne
Acta SS. Perpetuae et Felicitatis Martyrum: PL 3, Paris 1886, 10-176.
Acta Synodalia ab anno 50 ad annum 381-381 (Dokumenty synodów od 50 do 381 r.). Synodi collectiones 

legum, vol. I: ŹMT 37, A. Baron, H. Pietras (red.), Kraków 2006.
AMBROZJASTER, Commentarius in Epistulas Paulinas. Pars prima. In Epistulam ad Romanos: CSEL 81/1, 

H. I. Vogels (ed.), Vindobonae 1966 (Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian: ŹMT 19, tłum. pol-
skie J. Sulowski, Kraków 2000).

AMBROŻY Z MEDIOLANU, De offi ciis: OOSA 13, I. G. Krabinger (ed.), G. Banterle (red.), Roma-Milano 
19912.

AMBROŻY Z MEDIOLANU, Exaemeron: OOSA 1, C. Schenkl (ed.), G. Banterle (red.), Milano-Roma 1979.
AMBROŻY Z MEDIOLANU, Expositio evangelii secundum Lucam: OOSA 12, M. Adriaen (ed.), G. Copa (red.), 

Milano-Roma 1978.
ATANAZY Z ALEKSANDRII, Vita Antonii: SCh 400, G. J. M. Bartelnik (ed.), Paris 1994 (Żywot św. Antoniego: 

ŹM 35, tłum. polskie E. Dąbrowska, E. Wipszycka (red.), Kraków 2005, 43-152).
AUGUSTYN Z HIPPONY, De cathechisandis rudibus: NBA 7/2, P. Siniscalco, Ch. Fabrizi (red.), Roma 2001. 
AUGUSTYN Z HIPPONY, De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum: NBA 13/1, F. Dekret, 

L. Alici, A. Pieretti (red.), Roma 1997, 18-199.
AUGUSTYN Z HIPPONY, De natura et gratia: NBA 17/1, A. Trapè, I. Volpi (red.), Roma 1981.
AUGUSTYN Z HIPPONY, De Trinitate: NBA 4, A. Trapè, M. F. Sciacca (red.), Roma 19872.
AUGUSTYN Z HIPPONY, Epistulae I (1-70): NBA 21/1, M. Pellegrino, L. Carozzi (red.), Roma 19922.
AUGUSTYN, Civitate Dei. vol. I (libri I-X): NBA 5/1, A. Trapè, R. Russel, S. Cotta (red.), Roma 19902.
BAZYLI WIELKI, In Exaemeron homiliae: SCh 26 bis, S. Giet (ed.), Paris 1968.

3 Istniejące przekłady polskie cytuję za: W. Stawiszyński, BP, 479 (Salwian z Marsylii).
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BAZYLI WIELKI, Quo Deus non est autor malorum: PG 31, 329-353 (O tym, że Bóg nie jest sprawcą zła: BOK 
23, tłum. polskie i red. J. Naumowicz, Kraków 2004, 36-53).

BAZYLI WIELKI, Regulae brevius tractatae: PG 31, Paris 1885, 1051-1306 (Reguły krótsze: ŹM 6, Pisma asce-
tyczne, t. 2, tłum. polskie i red. J. Naumowicz, Kraków 1995, 185-453).

BENEDYKT Z NURSJI, Reguła. GRZEGORZ WIELKI, Dialogi. Księga Druga. Tekst łaciński wg kodeksu 914 biblio-
teki opactwa St. Gallen (IX w.), przedruk za zgodą wydawcy z Die Benediktusregel. Latainisch/deutsch, 
Beuron 1992, tłum. polskie A. Świderkówna, Kraków 20053.

CEZARY Z ARLES, Sermons au peuple: SCh 243, M.-J. Delage (ed.), t. 2, Paris 1978.
CHROMACJUSZ Z AKWILEI, Sermones, t. 2 (Sermones 18-41): SCh 164, J. Lemarié (ed.), Paris 1971.
CYPRIAN Z KARTAGINY, Ad Demetrianum: SCh 467, J.-C. Fredouille (ed.), Paris 2003.
CYPRIAN Z KARTAGINY, Ad Donatum: CChSL 3 A, M. Simonetti (ed)., Turnhout 1976, 1-13.
CYPRIAN Z KARTAGINY, De Dominica Oratione: CChSL 3 A, C. Moreschini (ed.), Turnhout 1976, 87-113 

(O modlitwie Pańskiej, POK 19, tłum. polskie J. Sajdak, Poznań 1937, 226-251).
CYPRIAN Z KARTAGINY, De opere et eleemosynis, CSEL 3, 1, W. Hartel (ed.), Vindobonae 1868, 371-394.
CYPRIAN Z KARTAGINY, De zelo et livore: CChSL 3 A, M. Simonetti (ed.), Turnhout 1976, 73-86 (O zazdrości 

i zawiści, [w:] św. Cyprian, Pisma. I. Traktaty, tłum. polskie i red. J. Czuj, Poznań 1937, 369-381).
CYPRIAN z Kartaginy, Epistolarium. (Epistulae 1-57): CCSL 3 B, G. F. Diercks (ed.), Turnhout 1994. 
CYRYL JEROZOLIMSKI, Catechesis: PG 33, 331-1060.
Epistula ad Diognetum: SCh 33 bis, H. I. MARROU (ed.), Paris 19972, (List do Diogneta: BOK 10, tłum. pol-

skie A. ŚWIDERKÓWNA, M. STAROWIEYSKI (red.), Kraków 1998, 334-350).
EUCHERIUSZ Z LYONU, Sancti Eucherii Lugdunensis opera omnia, pars prima. Instructionum libri duo: CSEL 

31, Praga-Wien-Leipzig 1894, 63-161.
EUGIPIUSZ, Commemoratorium de vita S. Severini cum epistulis amoebacis Eugippii et Paschasii diaconi. Regu-

la: CSEL 9, 1 (Epistula ad Probam virginem, Vita S. Severini), P. Knöll (ed.), Wien 1885; CSEL 87 (Regu-
la), F. Villegas, A. De Vogüé (ed.) Wien 1976 (ŹM 13, tłum. polskie i red. K. Obrycki, Kraków 1996).

EUZEBIUSZ Z CEZAREI, Praeparatio evangelica V-VI: SCh 266, É. des Places (ed.), Paris 1980.
GENNADIUSZ Z MARSYLII, Liber de viris inlustribus: TU 14/1, E. C. Richardson (ed.), Leipzig 1896, 61-94.
GRZEGORZ WIELKI, Homiliae in Hiezechihelem. Liber secundus: OGM III/2, M. Adriaen (ed.), V. Recchia, 

E. Gandolfo (red.), Roma 1993.
GRZEGORZ WIELKI, Moralia in Iob (I-VIII): OGM I/1, M. Adriaen (ed.), V. Recchia, C. Dagens, E. Gandol-

fo (red.), Roma 1992.
GRZEGORZ WIELKI, Moralia in Iob (IX-XVIII): OGM I/2, M. Adriaen (ed.), P. Siniscalco, E. Gandolfo (red.), 

Roma 1994. 
GRZEGORZ WIELKI, Moralia in Job (XIX-XXVII): OGM I/4, M. Adriaen (ed), P. Siniscalco (red.) Città Nuo-

va Editrice, Roma 2001.
GRZEGORZ WIELKI, Registrum epistularum (VIII-X): OGM V/3, D. Norberg (ed.), V. Recchia (red.), Roma 1998.
GRZEGORZ Z NYSSY, Oratio catechetica: SCh 453, E. Mühlenberg (ed.), R. Winling (red.), Paris 2000.
GRZEGORZ Z NYSSY, Oratio de resurrectione (In Christi resurrectionem oratio I-V): PG 46, Paris 1858, 599-690.
HERMAS, Pastor: SCh 53, R. Joly (ed.), Paris 1958 (Pasterz: BOK 10. Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców apo-

stolskich, tłum. polskie A. Świderkówna, M. Starowieyski (red.), Kraków 1998, 203-299).
HIERONIM ZE STRYDONU, Epistulae. Pars III. Epistulae CXXI-CLIV: CSEL 56/1, I. Hilberg (ed.), Wien 19962.
HIERONIM ZE STRYDONU, Homeliae in Mattheum: SCh 259, t. II, É. Bonnard (ed.), Paris 1979.
HIERONIM ZE STRYDONU, Tractatus in Librum Psalmorum: CCSL 78 (Tractatus sive homiliae in Psalmos. In 

Marci evangelium. Alia varia argumenta), G. Morin (ed.), Turnhout 1958, 1-447.
HILARY Z ARLES, Vita Sancti Honorati: SCh 235, M.-D. Valentin (ed.), Paris 1977.
HILARY Z POITIERS, In Mattheum: SCh 254, t. 1 (1-13, 9), J. Doignon (ed.), Paris 1978.
HIPOLIT RZYMSKI, Traditio Apostolica: SCh 11 bis, B. Botte (ed.), Paris 1968; (Tradycja Apostolska: tłum. 

polskie: H. Paprocki, STV 14 (1976) nr 1, 145-169).
IRENEUSZ Z LYONU, Adversus haereses V: FCh 8/5, A. Rousseau, B. Hemmerdinger, L. Doutreleau, C. Mer-

cier (ed.), N. Brox (red.), Freiburg im Breisgau-Bochum 2001.
IRENEUSZ Z LYONU, Epideixis (Démonstration de la prédication apostolique): SCh 406, A. Rousseau (ed.), Paris 

1995, (Wykład nauki apostolskiej: ŹMT 7, tłum. polskie W. Myszor, Kraków 1997).
JAN CHRYZOSTOM, Contra circenses ludos et theatra: PG 56, Paris 1862, 263-270.
JAN CHRYZOSTOM, Homiliae 3 de diabolo: PG 49, Paris 1862, 241-276.
JAN CHRYZOSTOM, Homiliae in Johannem: PG 59, Paris 1862, 23-482.
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JAN CHRYZOSTOM, In Matthaeum homiliae (Commentariorum in Matthaeum): PG 58, Paris 1862, 471-794.
JAN KASJAN, Collationes Patrum: SCh 42, E. Pichery (ed.), Paris 1955 (Rozmowy z Ojcami, t. 1. Rozmowy I-X: 

ŹM 28, tłum. polskie A. Nocoń, Kraków 2002).
JAN KASJAN, Institutione Coenobiorum, SCh 109, J.-C. Guy (ed.), Paris 1965.
JUSTYN MĘCZENNIK, Apologia: SCh 507, Ch. Munier (ed.), Paris 2006 (Apologia: BOK 24, J. Naumowicz 

(red.), tłum. L. Misiarczyk, Kraków 2004, 151-293).
KLEMENS ALEKSANDRYJSKI, Paedagogus II: SCh 108, O. Staehlin (ed.), H. I. Marrou (red.), C. Mondésert 

(tłum. franc.), Paris 19912.
KLEMENS ALEKSANDRYJSKI, Paedagogus III: SCh 158, O. Staehlin (ed.), H. I. Marrou (red.), Paris 1970.
KLEMENS RZYMSKI, Epistula ad Corinthios: SCh 167, A. Jaubert (ed.), Paris 1971 (List do Kościoła w Koryn-

cie: BOK 10, Pisma Ojców apostolskich, M. Starowieyski (red.), tłum. polskie: A. Świderkówna, Kra-
ków 1998, 45-87).

KLEMENS Z ALEKSANDRII, Liber Quis dives salvetur: PG 9, Parisiis 1890, 603-652 (Który bogaty może być zba-
wiony: MBOK 2, J. Naumowicz (red.), tłum. polskie: J. Czuj, Kraków 1999, 89-106).

KOMMODIAN, Instuctiones per litteras versuum primas: CSEL 15, B. Dombart (ed.), Vindobonae 1887, 1-112 
(Poezje: PSP LIII, tłum. polskie P. Gruszka, Warszawa 1990, 109-110).

KONSTANCJUSZ Z LYONU, Vita sancti Germani: SCh 112, R. Borius (ed.), Paris 1965.
LAKTANCJUSZ, De Opifi cio Dei: SCh 213, M. Perrin (ed.), t. I, Paris 1974.
LAKTANCJUSZ, Diuinae Institutiones: CSEL 19/1, S. Brandt (ed.), Vindobonae 1890, 1-671.
LEON WIELKI, Epistula CLXVI. Ad Neonem Ravennatem Episcopum: PL 54, 1191A-1196B.
LEON WIELKI, Sermones: SCh 49, t. I, R. Dolle (ed.), Paris (19491) 19642; Sermones t. II: SCh 49 bis, R. Dolle 

(ed.), Paris 19692; Sermones, t. IV: SCh 200: R. Dolle (ed.), Paris 1973 (Mowy: POK 24, tłum polskie 
i red. K. Tomczak, Poznań 1958).

LIBER ORSIESII: [w:] Pachomiana Latina. Règle et épîtres de s. Pachôme, épître de s. Théodore et ‘Liber’ de s. 
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Summary
Pastors of the 5th Century: A Comparative Study of the Pastoral Works of St. 

Peter Chrysologus and Salvian of Marseilles by Dariusz Kasprzak
The fi rst half of the 5th Century was a particularly turbulent period for the Church. On the one hand, 

the Church had already reached a point of stability in its structure and organization, rural parishes existed 
side by side with urban bishoprics and the preaching of the Gospel was done mostly during the Holy Mass 
on Sundays. The Church, it can be said, became domesticated in the Western Roman Empire. On the other 
hand, more than half of the citizens of the Imperium Romanum remained pagan, a part of the faithful lived 
their faith superfi cially while many who had converted to Christianity did so only for a brief period of time, 
that is why their faith was not only weakened but was also often superfi cial.

Such a critical moment especially for the faithful was in 50’s of the fi fth century in which there were strug-
gles for the Emperor’s throne, a lack of political stability within the state itself and persistent Barbarian in-
vasions from the West. All these had also led to the end of the relative organizational stability of the Church, 
while the faithful who were faced with more wars and invasions had to make important decisions. For the 
pastors and faithful of the Church the effectiveness of the preaching of the Gospel and living of the faith in 
times of political change proved vital. In formulating the topic of my dissertation: Pastors of the Fifth Cen-
tury: A Comparative Study of the Pastoral Works of St. Peter Chrysologus and Salvian of Marseille,  I tried 
to analyze the manner by which two pastors who had both lived in the Western Roman Empire and who had 
preached the Gospel in the most varied social and Ecclesiastical conditions.

The former of the two preachers was a venerable bishop, while the latter was a convert from Lerin and 
a presbyter in Marseilles. Both represented different spiritualities within the same Christian spirit. They 
preached the same kind of faith, but lived in completely different surroundings: Chrysologus for almost most 
of his adult life was a bishop in the rather safe metropolitan of Ravenna, while Salvian, after abandoning his 
birth town in the South-Eastern Roman province of Gaul (either Germania I or II)  moved to the southern 
Gallic Province of Viennensis which was occupied by Burgundians and Alans. Analyzing the pastoral ap-
proaches of Chrysologus and Salvian one can identify two different pastoral models. One which developed 
in conditions owing to rulers who favored local and internal peace and another in which the territory was 
gradually occupied by new administrators, who were not necessarily liked and welcomed  and who were not 
too friendly towards Catholic pastors.

Did these two pastors possess a similar vision of the community among whom they preached the Word 
of God? How did the manner by which the Bishop Chrysologus and the ascetical presbyter Salvian preached 
the same Gospel actually differ? How did they perceive the community of the Church in the Fifth Century? 
What kind of moral behavior did they encourage or condemn? How did they perceive the faithfull’s acquisi-
tion of material goods and how did they encourage personal conversions and personal asceticism?

The Pastoral problems of these two fi fth-century pastors are related to the concerns of our times, which 
fortunately are no longer times of wars nor barbaric invasions. But their problems are certainly relevant to our 
times of laicism and rapid social and economic change in 21st-century Europe. For this reason, the attempt 
of fi nding an answer to the questions raised earlier in the works of these two pastors seems justifi ed.

With respect to the state of investigative material on the pastoral works of Peter Chrysologus and Salvi-
an of Marseilles, no books or a publication which discuss the problem in its entirety exists. There have been 
however some academic articles which deal with chosen theological and pastoral aspects of the aforemen-
tioned authors. J.H. discusses the general themes of the homilies of St. Peter Chrysologus, A. Benelli deals 
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with the issues concerned with the episcopate of Chrysologus while F.J. Dőlger in his article discusses the 
meaning of baptism and the further progress of the sacramental life of a Christian as described by Chrys-
ologus’s use of military expressions, while the bishop of Ravenna lacks in the use of fasting and spiritual 
struggle; M. Henz in discussing the theology of the mystery of the Incarnation of God observes that Chrys-
ologus employs  concepts of strict relation to commercium between God and man; F. Michalčik describes 
the problem of the theme of virtues according to Chrysologus in the Neothomistic  solutions of H. Noldin 
or A. Prümer, but the thomistic and scholastic theology of Chrysologus is a historical over-interpretation of 
Michalčik and certainly did not occur in the 5th century. A. Olivar and A.M. Argemi discuss the Eucharistic 
homilies of Chrysologus, A. Olivar deals with the problem of the preparations of the homilies, the elements 
of improvisation while preaching and the duration of the homilies of the Bishop of Ravenna. F. J. Peters 
characterizes Chrysologus basically as a homiletic preacher, while F. Sottocornola analyses problems relat-
ed to the liturgical year which can be observed in the sermons of Chrysologus which have been preserved 
to this day. Among articles in the Polish language, one should mention the short article written by J. Wojtc-
zak dedicated to the linguistic understanding of the Church understood as grex/fl ock, however in following 
the translation adapted in the Blaise-Chirat dictionary, a possible translation of the Latin grex is fl ock or the 
more commonly metaphorical use the fl ock of believers that is the sheepfold of believers.

Among the articles dealing with Salvian of Marseilles one should make mention of articles which in 
dealing with various historical problems show pastoral themes as understood by the presbyter of Marseilles. 
J. Badewien and I. Maaß mention the aspects of social criticism present in the works of Salvian; N. Brox con-
templates on the themes related to the preaching of the Gospel and other problems related to communitari-
anism according to the ascetic of Marseilles. Other articles written in Polish which are historical and philo-
logical in their themes are the articles written by R. Kamienik, G. Wcisło and Z. Wójtowicz.

The articles mentioned above either often deal with one of the aspects of pastoral works in an indirect 
manner or deal with certain theological and pastoral problems mentioned by early Christian writers. How-
ever, they often fail to study the pastoral works of St. Peter Chrysologus and Salvian of Marseilles in its en-
tirety; neither do they compare the pastoral refl ections of the aforementioned authors. The remaining articles 
though, which are quoted in this dissertation, deal with chosen theological or historical problems related to 
the authors referred to in this study.

The primary sources which I make use of in this dissertation are contemporary editions of the works of 
St. Peter Chrysologus and Salvian of Marseilles. In the course of this work, I also provide my own transla-
tion of the authors under study and of other patristic writers. Otherwise, I explicitly refer to the existing trans-
lations that I consulted in the course of my study.

By employing the historico-analytical method, I provide a thorough investigation of the pastoral works 
of St. Peter Chrysologus and Salvian of Marseilles. Undoubtedly, this problem encompasses a much wider 
spectrum of theological and pastoral problems, for this reason I devote the second part of this dissertation 
to the analysis of, what is in my opinion, are the most important and representative problems dealt with in 
the pastoral thought of these two authors. This analysis is provided for by the use of the analytical and syn-
tethetic method seen in the historical context of these authors.

 This dissertation is divided into two parts: one, which is historical and the other, which is theological. 
In part I, I discuss the historical background of the Western Church in the Fifth Century because the envi-
ronment in which these two authors both worked and lived undoubtedly infl uenced their works. In the fi rst 
part, I investigate the historical context of the Fifth Century Church in the Western Roman Empire. In order 
to facilitate a better understanding of the works of the authors under study, I include biograms and a gener-
al description of the works of these two authors. Chapters two – seven conclude with a summary of the top-
ic discussed in the chapter.

In part two, I analyze and compare chosen pastoral issues as addressed by St. Peter Chrysologus and Salvi-
an of Marseilles. Chapter three is dedicated to the social illustration of Roman society in the Fifth Century in its 
pastoral aspect, particularly from the point of view of these two pastors (for instance social differentiation per-
ceived as an evil and the consequences of these social differences). In Chapter Four, I discuss how the Church 
is perceived in the Fifth Century. In Chapter Five, I analyze and compare the works of these two authors with 
respect to the problem of sin and Christian virtue in the Fifth Century. In Chapter six I investigate and discuss 
the problem of the Christian perception of material possessions (the right to ownership, the question of mate-
rial wealth, almsgiving). Finally, chapter six is devoted to the discussion and comparison of these two authors 
with respect to their approach to conversions, the signifi cance of asceticism in Christian life (the subordination 
of the lower appetites to right reason, fasting and abstinence, monasticism and devotional practices).
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The pastoral remedies proposed by these two authors under study were attempts at adopting the demands 
of the Gospel to the world of both the Romans and Germanic Barbarians. Regardless of the particular pasto-
ral approaches proposed in the Fifth Century by St. Peter Chrysologus and Salvian, an analysis of their ways 
of thought and the Evangelical solutions they proposed may help today’s Christians in their involvement in 
the life of the Church. St. Peter Chrysologus and Salvian of Marseilles, both left an overview of their pasto-
ral teachings in their works, particularly representative of the Western Church in the Fifth Century. They did 
not engage in a systematic study of theology in their works, yet they tried to educate Christians according to 
the theological, pastoral and ascetical spirit of the Bible. Both authors originated from the Western part of 
the Roman Empire. The conducted their pastoral work in the urbanized and Christianized areas of the Em-
pire. They both lived and worked in the same epoch: Peter Chrysologus (ca. 380 – ca. 450), Salvian of Mar-
seilles (ca. 390 – ca. 470), both were signifi cant fi gures for their contemporaries, and through their writings 
both infl uenced the following generations. Both of them studied rhetoric and were both lawyers as well. As 
theologians they often consulted the Bible. Chrysologus in the exegesis of the Holy Scripture often resorted 
to allegory, while Salvian often preferred a more literal exegesis and moral interpretation of these texts. The 
language of both these authors was abundant in rhetorical devices and often characterized itself with use of 
maxims. These two authors differed signifi cantly in their individual perception of the Bible and in the style 
of their preaching. Although both of these authors worked as pastors, Chrysologus as Bishop of Ravenna 
preached the Word of God more formally in the form of sermons, while Salvian was a priest and ascetic who 
invoked the faithful in his writing to a more radical imitation of Christ.

A Comparison of the Writings of the Two Authors. 
The Similarities in their Thoughts
By undertaking a descriptive analysis of the Christian communities in the Fifth Century, the authors did not 

propose any essential structural changes, rather their observations of the events that took place lead them to an 
evaluation of these phenomena from a religious perspective. They both had the same diagnosis when it came 
to the overall and general appraisal of the situation. Both of these authors observed that the weakening of the 
Christian faith was indirectly caused by the structure of the society at that time and by other external factors 
(social rebellions and wars). The persistence of the faithful to remain in the state of sin is in the opinion of these 
two authors, what led to the further escalation of sinfulness. Both of these authors attempted at preventing the 
proliferance of negative social phenomena through the preaching of the need to conversion to the Gospel.

Both of these authors observed that common weaknesses were present amongst believers such as infi del-
ity to God and life in the state of sin. Both tried to remind and encourage the faithful to convert to a life ac-
cording to the Divine precepts. For both of these pastors, heresy destroyed the unity of the Church.

Both of these authors also recognized that the cause of disbelief is the refusal to accept the authority of 
God, which eventually led to idolatry while that which is the root of evil in man is avarice. A common teach-
ing present in the writings of these two authors is the need to practice a life of virtue which should in turn be 
grounded on the faith, and the fact that virtue should always lead to a disposition of mercifulness.

Both of these authors examined the right to ownership only in its religious context. Both considered wealth 
as the greatest threat, because both of them believed that wealth easily led to avarice and the disorderly use 
of material goods. Almsgiving was perceived by both authors only in its religious sense. 

Human dignity, according to these two authors, is based on the fact that man was created by God. Pen-
itence did not possess any sacramental character, according to these two authors, but was considered as the 
basis that characterized responsible Christians. Good works, was seen in accordance with the biblical triad: 
prayer, fasting and mercifulness.

The Difference in the Writings of St. Peter 
Chrysologus and Salvian of Marseilles
Salvian of Marseilles, deals with the problem of barbarians rather extensively, while on the contrary this 

aspect is not present in St. Peter Chrysologus’s works. Chrysologus observes that the basic pastoral prob-
lem consisted in the falsity of conversions to Catholicism, while Salvian deals with the evils arising from 
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the sins of Roman communities. 
St. Peter Chrysologus widely describes and emphasizes the universality of the faith which leads man to 

salvation in God. Salvian’s approach to the problems of the Church was characterized by an ecclesiology 
which was moralizing, catechetical and ascetical in nature. Heresy, according to Chrysologus, resulted from 
a the founding of faith in more rational philosophy and from the imperfection of human reason. For 

Salvian, heresy was caused by erroneous translations of the Bible and imperfections in education. 
The teachings on sin and the consequent study of man related to it: the anthropology of Chrysologus was 

the anthropology of the salvation of man in God and the continual willingness of God to provide for the sal-
vation of man. Salvian’s understanding, in this respect, is more didactic and ascetical. It tends to concentrate 
on personal sin and the related punishment caused by sin.

Chrysologus in his teachings on virtues concentrates on the good works which facilitate the faith, he 
likewise concentrates on those human acts which weaken the faith as well. Salvian, on the other hand, pos-
sessed a juridical vision of the faith, which was confi rmed by practice of good works and the fulfi lling of 
the commandments. 

Chrysologus derives the right to ownership from its biblical sense, in which matter was conceived as 
created by God ex nihilo, it was temporal and clearly limited. For this reason, the believer’s only imperish-
able good is God and heavenly goods. Salvian recognizes the divine origin of all goods, thus defi ning their 
purpose, possessions have to be entrusted to God, and one has to conduct himself with mercy in the admin-
istration of these material goods.

For Chrysologus, the use of material goods have to be governed in accordance to the dictates of mer-
cy and morality. For Salvian, on the other hand, while wealth itself is morally neutral, the accumulation of 
wealth can procure Divine merit if wealth becomes an opportunity towards generosity to the poor.

Almsgiving for Chrysologus is the extension of the virtue of mercy, while for Salvian it is an obligation 
which is a consequence of Christ’s teaching on the need to do acts of mercy towards others.

Conversion was for Chrysologus an interior change of heart, which led to a life inspired by Divine pre-
cepts. For Salvian, the spirituality of conversion is seen in the perspective of sin, that is why he speaks of the 
need to justifi cation, penitence and the reparation of evil. 

Chrysologus in speaking of religiosity itself claims that it is a consequence of knowledge and religious 
zeal, while according to Salvian, religiosity is the effect of man’s sense of responsibility in keeping religious 
laws and precepts.

Penitence for Chrysologus is an interior attitude, expressed in the man’s aspiring for a return to God, 
while Salvian maintains that this is the human activeness understood as the struggle against diffi culties and 
the seeking of the capacity of  human thoughts and desires to fulfi ll the will of God.       

Chrysologus possessed a spirituality defi ned by the trust and confi dence in God in one’s thoughts, and 
the interior conversion and rejection of all temptation and the acquisition of virtues. Salvian presents a spir-
ituality of merits and the seeking of heaven through personal sanctity.

Other Writings
For Chrysologus, marriage is a natural and Divine institution, while Salvian treated the question of mat-

rimony marginally and proposed the need to spiritualize marriage. 
The aim of the pastoral work of the Church was defi ned only by Chrysologus (the Church faithfull’s attempt 

at seeking salvation in Christ). The essential teachings of the Church was dealt by Chrysologus alone.  
It is particular of Chrysologus to deal with the teachings on original sin, the evil of sin, the necessity of 

Divine grace and the consequence of penitence. However, it was only Salvian who talks of the Divine ped-
agogy of punishment and mercy towards sinners.

An overall description of virtues can be found only in Chrysologus’s works, where virtues are perceived 
as gifts which facilitates getting nearer to God.

With respect to penitence, Chrysologus clearly refers to the workings of Divine grace; this aspect is not 
dealt with in Salvian’s works, although he clearly accentuates the concreteness of human penitential acts and 
the fullness of reparation for one’s sins realized in acts of mercy towards others.

Monasticism is a teaching solely dealt with by Salvian, while Chrysologus is the only one of the two au-
thors who deals with the building of a Catechesis on Christian fasting.
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The Value of These Teachings Today 
One aspect of the teachings of these two authors which is of particular importance today is the question 

of the half-heartedness of conversions; the continual recognition and single-minded struggle against struc-
tures of sin; the elimination of immoral state legislation with respect to fi nancial obligations and inappropri-
ate legal relations and the execution of penal law with respect to all citizens.

The question of the universality of the faith which leads man to salvation in God, is an aspect continu-
ally emphasized by Chrysologus. Chrysologus likewise underlines the basic cause of the turning away from 
God: infi delity to God and life in sin.

The Chrysologian anthropology of the salvation of man in God and the teaching of God’s continuing will-
ingness to save man. The emphasizing of the fact that the cause of lack of faith is the rejection of the author-
ity of God, which eventually leads to idolatry. The prevention of avarice by the proper use of earthly riches 
(Chrysologus) and the rejection of temptations of disorderly desires for wealth according to basic principle 
that one should possess that which is truly necessary (Salvian). 

The Biblical understanding of matter as something created, temporal and limited. The principle of the 
orderly use of wealth according to the principles of mercy and morality. 

The spirituality of conversion understood as the interior disposition expressed in man’s seeking and re-
turn to God, who embraces the entirety of all human powers. The understanding of penitence as the cooper-
ation of man with Divine grace.

The comparison and similarities of the teachings of these two authors, other teachings and chosen works 
of St. Peter Chrysologus and Salvian of Marseilles prove that at least in a more general view, these two pas-
tors share the same convictions. The differences evident from the distinct styles in preaching the Gospel aris-
es from the varied education which shaped the ecclesiastical mentality of these two pastors to the manner of 
preaching the Gospel, one who is a bishop-pastor and the other, who is a priest-ascetic. 

The theological perspective is more universal rather than moralizing and radical as in the case of the priest-
ascetic. It seems that part of the teachings of the authors discussed may be used in today’s pastoral work.

Some of the specifi c problems were ignored as being lesser essential to the overall problem discussed in 
this dissertation. Other investigations should deal with the analysis of the legal problems discussed by Chrys-
ologus and Salvian (the meaning of law, the fulfi lling of the law, the virtue of righteousness, the difference 
between the Divine Law and natural law, revealed law in the Old and New Testament  and the fulfi lling of 
the law in cases of immoral societies). In further studies, an essential problem could be the general under-
standing of the problem of pastoral work in the Fifth Century according to a much wider list of authors of 
the antiquity, as represented by the Church territories of those times.

Both pastors of the Fifth century presented, within the framework of one faith, different pastoral mod-
els, regardless of the differences presented above, this was a pastoral work that was evangelical, committed 
and crucial in creating a community.
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