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 2 Mch – Druga Księga Machabejska
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 Mk – Ewangelia św. Marka
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 Op. Mund. – De opificio mundi
 Praem. – De praemiis et peonis
 Ps – Księga Psalmów
 PSP – Pisma starochrześcijańskich pisarzy, Warszawa 1969–
 Rer. Div. Her. – Quis rerum divinarum Heres
 Spec. Leg. – De specialibus legibus
 VoxP – Vox Patrum, Lublin 1981–

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



wstęp

Wczesna myśl chrześcijańska w  jej kontekście filozoficzno-kultu-
rowym jest jedną z  tych dziedzin historii filozofii, które znajdują 
się w szcze gólnej sytuacji w polskim dorobku naukowym. Nie ule-
ga wątpliwości, że wczesne chrześcijaństwo jest przedmiotem wni-
kliwych badań i  pu blikacji wielu teologów i  historyków Kościoła. 
W ostatnim okresie została opublikowana znaczna liczba godnych 
rekomendacji historii Kościoła, patrologii, zarysów teologii dogma-
tycznej wczesnego chrze ścijaństwa. Wydano kilka znaczących słow-
ników oraz antologii, na no wo przetłumaczono wiele tekstów źród-
łowych. Jako reprezentatywny przykład może posłużyć doskonała 
seria „Źródła Myśli Teologicznej”, gdzie w nowych przekładach, opa-
trzonych dobrymi aparatami krytycz nymi, ukazały się teksty Oryge-
nesa, Atanazego, Pamfila z Cezarei, Ter tuliana, Teodoreta i  innych 
myślicieli wczesnochrześcijańskich.

Z drugiej strony coraz bardziej uwidacznia się brak poważnych 
opracowań myśli wczesnochrześcijańskiej dokonywanych z perspekty-
wy historii filozofii, niekierującej się ortodoksją myśli Kościoła ani 
żadnymi odgórnymi wymogami doktrynalnymi. Wciąż istnieje wie-
le istotnych problemów, które stanowią białe plamy na mapie pol-
skiej myśli naukowej poświęconej temu okresowi. Jedną z  takich 
kwestii, za sługującą bez wątpienia na większą uwagę niż do tej pory 
jej poświę cono, jest koncepcja zbawienia wszechrzeczy, koncep-
cja uniwersalne go powrotu do pierwotnego stanu – gr. apokatasta-
sis. Koncepcja po raz pierwszy explicite wyartykułowana na gruncie 
myśli chrześcijańskiej przez Orygenesa, prekursora filozoficznej my-
śli chrześcijańskiej1.

1 Por. O zasadach I, 6, 1–2, przeł. S. Kalinkowski, WAM, Kraków 1996 (w tym tłu-
maczeniu wszystkie cytaty polskie zamieszczone w pracy).
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10 WSTĘP

Koncepcja apokatastasis została formalnie potępiona przez orto-
doksję chrześcijańską na II soborze w  Konstantynopolu w  553 r.2 
Nie oznacza to jednak, że razem z rzuconymi na nią i  jej twórców 
anate mami faktycznie przestała istnieć w  teologicznej i  filozoficz-
nej myśli chrześcijańskiej. W  rzeczywistości od czasów Klemensa 
Aleksandryj skiego i Orygenesa aż do chwili obecnej co pewien czas 
przewija się w  różnych formach w  refleksji wielu znaczących teo-
logów i  myślicie li kościelnych. Za oczywisty przykład mogą tutaj 
posłużyć Ojcowie Kapadoccy z ich koncepcją przebóstwienia, tacy 
liberalni i neoortodoksyjni teologowie protestanccy, jak F. Schleier-
macher, P. Althaus, K. Barth, zbliżający się do teorii uniwersalnego 
zbawienia, teologowie prawo sławni: P. Evdokimov czy S. N. Bulga-
kov, czy w końcu nieliczni, acz kolwiek znaczący teologowie katolic-
cy, jak np. H. Urs von Balthasar3.

Koncepcja apokatastasis przez wieki wywierała i ciągle wywie-
ra określony wpływ na myśl chrześcijańską, szczególnie w jej aspek-
cie soteriologicznym i eschatologicznym. Bez wątpienia od zarania 
była waż nym ogniwem łączącym filozofię grecką z  wczesną myślą 
chrześcijań ską, szczególnie w rękach wschodnich teologów i Ojców 
Kościoła4, którzy, przy użyciu alegoretycznej metody interpretacyj-
nej, potrafili od czytać ją w tekście Pisma Świętego. Wraz z teoriami 

2 Por. Orygenes, O zasadach (dodatek), s. 393–396; M. Starowieyski, Czy Oryge-
nes został potępiony?, CTh 52 (1982), s. 181–183. Obszerne wyciągi z dokumen-
tów II soboru konstantynopolitańskiego wraz z dyskusją na temat autentyczno-
ści anatem przeciw Orygenesowi i jego zwolennikom można znaleźć w Nicene 
and Post-Nicene Fathers. The Seven Councils, ed. Ph. Schaff, Hendricksen Pub-
lishers, Massa chusetts 1994, s. 297–321. Osobiście uznaję za autorem powyższe-
go dzieła autentycz ność 15 anatem przeciw Orygenesowi na drugim soborze 
konstantynopolitańskim w 553 r.

3 Lista ta oczywiście w żaden sposób nie jest wyczerpująca. Do spisu czołowych 
teologów i myślicieli Kościoła opowiadających się lub zbliżających się do którejś 
z form apokatastazy należałoby dołączyć takie nazwiska, jak chociażby Dydym 
Śle py, Grzegorz z Nyssy, Teodor z Mopsuestii, Grzegorz z Nazjanzu, E. Stauffer, 
W. Michaelis, E. Brunner, N. A. Bierdiajew, O. Clement etc.

4 Ojcowie greccy z Orygenesem na czele stali się prekursorami zarówno filozo-
ficznej, jak i teologicznej myśli chrześcijańskiej, podczas gdy pragmatyczny Za-
chód długo jeszcze miał kierować się maksymą Tertuliana „Cóż mają Ateny 
wspólnego z Jerozolimą?”. De praescriptione 7.
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11WSTĘP

pochodnymi, jak np. koncepcja nieśmiertelności i autonomii duszy, 
koncepcja zła pozba wionego statusu ontycznego, przeświadczenie 
o prewencyjnym charak terze kar Bożych etc., wywarła ona pewien 
wpływ na rozwój soteriologii i eschatologii chrześcijańskiej pierw-
szych wieków. Koncepcja apokatastazy była jednym z praktycznych 
przejawów dążenia do odrzucenia pierwotnych wierzeń eschatolo-
gicznych o fizycznym tysiącletnim królestwie Chrystusa na Ziemi5 
na rzecz bardziej idealistycznych roz wiązań, takich jak wczesno-
chrześcijański amillenializm6.

Mówiąc o  znaczeniu koncepcji apokatastasis, należy również 
wspomnieć o  reakcji, jaką wzbudziła w gronie teologów wczesno-
chrześcijańskich, czego dobitnym wyrazem były postanowienia II so-
boru konstantynopolitańskiego:

1. Jeśli ktoś wyznaje mityczną preegzystencję dusz oraz łączącą się z nią 
potwor ną apokatastazę, niech będzie wyklęty. […]
11. Jeśli ktoś twierdzi, że przyszły sąd oznacza całkowity rozpad ciał, 
a  końcem tego zmyślonego zdarzenia będzie natura niematerialna 
i w przyszłości nie będzie ni czego materialnego, lecz tylko nagi umysł, 
niech będzie wyklęty.
12. Jeśli ktoś twierdzi, że potęgi niebieskie, wszyscy ludzie, diabeł i du-
chowe pierwiastki zła zjednoczą się z Bogiem-Słowem tak nierozerwal-
nie, jak sam umysł, który zwą Chrystusem, a który istnieje w postaci 
Bożej i ogołocił samego siebie, oraz że nastanie koniec królestwa Chry-
stusa, niech będzie wyklęty. […]
15. Jeśli ktoś twierdzi, że istnienie umysłów będzie takie samo jak 
poprzednio, gdy jeszcze nie spadły w  dół, tak że początek będzie 

5 Por. Ap 20,2–5. Wszystkie cytaty w rozprawie poza miejscami, gdzie uznałem za 
stosowne podać własny przekład, pochodzą z Biblii wyd. przez Brytyjskie i Za-
graniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1985.

6 Należy zauważyć, że przedstawicielami milenaryzmu byli jeszcze tacy teolodzy, 
jak Ireneusz (Adversus haereses 5, 33–36; Epistulae 35, 1), Tertulian (Adv. Marcio-
nem 3, 24; 4, 39) czy Hipolit (Komentarz do Daniela, poźniej zaczął interpreto-
wać Ap 20,2–5 w sposób symboliczny, twierdząc, że 1000 lat symbolizuje raczej 
wspaniałość królestwa, nie dokładny czas jego trwania). Klemens Aleksandryj-
ski oraz Orygenes byli tymi teologami, którzy praktycznie pierwsi wsprzęgli 
amillenijne poglądy w swoje systemy teologiczne. Por. J. N. D. Kelly, Początki 
doktryny chrześcijańskiej, PAX, Warszawa 1988, s. 346.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



12 WSTĘP

identyczny z  końcem, a  koniec będzie miarą początku, niech będzie 
wyklęty7.

Wzbudzając taką reakcję Kościoła VI wieku, koncepcja wielkie go 
powrotu, niejako na zasadzie reakcji, przyczyniła się do stworze-
nia podstawowego kanonu doktrynalnego chrześcijaństwa, przy-
najmniej w  odniesieniu do zagadnień eschatologicznych i  sote-
riologicznych. Na leży zauważyć, że większość wczesnych ustaleń 
doktrynalnych doko nywała się w  kontekście kontrowersji i  debat, 
które zmuszały chrze ścijan do zajęcia jednoznacznego stanowiska 
w określonych kwestiach.

Najlepszym przykładem może być pierwszy sobór apostolski 
(Dz 1,5–35), którego postanowienia były odpowiedzią na legali-
styczne tendencje judeochrześcijan.

Z drugiej strony koncepcja apokatastasis, razem z innymi wyni-
kającymi z niej teoriami, w sposób konieczny legła u podstaw filozo-
ficznej myśli chrześcijańskiej, która po raz pierwszy została wyrażo-
na w sposób systematyczny dopiero na początku III wieku właśnie 
przez Orygenesa. Wszak filozofia chrześcijańska, próbująca w racjo-
nalny i systematyczny sposób wytłumaczyć wierzenia chrześcijan, nie 
posiadała u swych podstaw własnego aparatu kategorialnego, włas-
nych metod badawczych, własnych sposobów przełożenia twierdzeń 
zawar tych w księgach Pisma na język doktryn filozoficznych. Język 
i forma przekazu ewangelicznego w Nowym Testamencie, dostoso-
wane do umysłowości i potrzeb pierwotnych słuchaczy, bynajmniej 
nie preten dowały do rangi systematycznego wykładu prawd wiary. 
Raczej auto rzy nowotestamentowi starali się odpowiedzieć na prak-
tyczne pytania, jak żyć według zasad chrześcijańskich w określonych 
sytuacjach i w obliczu rodzących się problemów. Prawdopodobnie 
żaden z  auto rów pism Nowego Testamentu nie miał gruntowne-
go wykształcenia fi lozoficznego – raczej czerpali z wzorców judai-
stycznych – ponadto ża den z nich nie adresował swoich pism do 
elit intelektualnych ówcze snego świata grecko-rzymskiego. Ewange-
lie i listy przeznaczone były głównie dla prostych pogan i judeo-

7 Orygenes, O zasadach (dodatek), s. 393–396.
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13WSTĘP

chrześcijan – wszak to oni w olbrzy miej większości tworzyli pier-
wotny Kościół chrześcijański. Dlatego też rodząca się filozoficzna 
myśl chrześcijańska, chcąc nie chcąc, musia ła skorzystać z wzorców, 
które filozofia grecka stworzyła wieki wcześ niej. Było to tym bar-
dziej konieczne, że sami adresaci w dużej mie rze rekrutowali się ze 
świata hellenistycznego, podobnie zresztą jak i prekursorzy chrześci-
jańskiej myśli filozoficznej, głównie Klemens Aleksandryjski i Ory-
genes8. Razem z  pojęciami, kategoriami i  ogólnie pojętą metodo-
logią filozofii greckiej do myśli chrześcijańskiej przeni kały również 
określone treści i koncepcje greckie, które zdaniem owych myślicieli 
wczesnochrześcijańskich dobrze tłumaczyły zalążki doktryn zawarte 
w Starym i Nowym Testamencie. Pojęcie logosu, kon cepcja uniwer-
salnej Boskiej pedagogii, koncepcja zła nieposiadającego statusu on-
tycznego oraz rozważana tutaj koncepcja apokatastasis w ten sposób 
właśnie znalazły się w filozoficznej myśli chrześcijań skiej, co więcej, 
niejako w sposób konieczny legły u jej podstaw9.

Koncepcja apokatastasis, co należy podkreślić, ma również ol-
brzymie znaczenie psychologiczne. Jakkolwiek była i jest traktowa-
na w  formalnych stanowiskach różnych Kościołów chrześcijań-
skich, to jednak jako koncepcja o uniwersalnym zbawieniu i niczym 
nieogra niczonym miłosierdziu Boga odzwierciedlała i  ciągle od-
zwierciedla pragnienia, niepokoje i  wątpliwości wielu chrześcijan 
co do ich escha tologicznego stanu, co do losu ich bliskich, wresz-
cie co do przezna czenia wszystkich ludzi, bez względu na to, jakie 
przekonania religij ne i  filozoficzne podzielają. Wydaje się, że owo 
znaczenie psychologiczne, tak często deprecjonowane w badaniach 
naukowych, mogło wielokrotnie leżeć u podstaw innych, „bardziej 
naukowych” argumen tów wysuwanych w obronie koncepcji wielkie-
go powrotu.

Mimo tak dużego i różnorodnego znaczenia oraz wpływu apo-
katastazy na myśl chrześcijańską oraz niejasności, jakie wokół niej 
na rosły w ciągu wieków, brak jest jej solidnych opracowań w języ-

8 Do tego grona można by dołączyć również apologetów: Tacjana, Justyna Mę-
czennika, Ireneusza, Tertuliana.

9 Por. rozdział poświęcony hellenizacji myśli wczesnochrześcijańskiej.
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14 WSTĘP

ku pol skim. Do niedawna koncepcja apokatastasis ton panton była 
postrzegana po prostu jako jedna z wielu herezji, przeszczepionych 
z filozo fii greckiej na grunt chrześcijaństwa w procesie kształtowania 
się my śli wczesnochrześcijańskiej, nieograniczonej w jej wczesnym 
stadium sztywnymi ramami ortodoksji Kościoła, jakkolwiek o for-
malnej myśli ortodoksyjnej chrześcijaństwa można dopiero mówić 
po soborze nicej skim w 325 r. Zarówno koncepcja apokatastasis, jak 
i Orygenes, jej pierwszy explicite herold i obrońca w  łonie chrześ-
cijaństwa, traktowa ni byli z  daleko posuniętą rezerwą przez wier-
nych postanowieniom so borowym teologów, przez historyków filo-
zofii zaś, niezainteresowa nych problemem10, opisywani byli – jeśli 
w ogóle – niezwykle zdawkowo. Stąd dziś uwidacznia się brak syn-
tetycznych opracowań w ję zyku polskim zarówno myśli Orygenesa 
w ogóle, jak i koncepcji apokatstasis: jej genezy, ewolucji znaczenio-
wej w świecie greckim oraz przy czyn asymilacji i rozwoju we wczes-
nym chrześcijaństwie, w szczegól ności zaś w myśli Orygenesa.

Gwoli sprawiedliwości należy stwierdzić, że w  ciągu ostatnich 
kil kudziesięciu lat, szczególnie po drugim soborze watykańskim, 
w  krę gach teologicznych znacznie zwiększyło się zainteresowanie 
postacią Orygenesa i  jego nauką11. Ożywienie to wywarło również 
pewien wpływ na polskie teologiczne środowisko badawcze, gdzie 
w ciągu ostatnich kil kunastu lat ukazało się kilka ważnych artyku-
łów poświęconych różnym aspektom myśli Orygenesa, w tym np. ar-

10 Por. np. podręczniki polskie: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1990, 
s. 183–188; J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i  Rzymu,Warszawa 
1973, s. 576–581; podręczniki obcojęzyczne: F. Coplestone, A  history of Philo- 
sophy (przekł. polski: Historia filozofii, przeł. H. Bednarek, PAX, Warszawa 1998);  
G. Reale, Storia della filosofia antica, Milano 1989 (przekł. polskie: Historia filo-
zofii starożytnej, przeł. E. I. Zieliński, KUL, Lublin 1994–1999), W. K. C. Guthrie, 
A History of Greek Philosophy, Cambridge University Press, 1978.

11 Spośród prac przedwojennych należy tutaj wspomnieć przede wszystkim 
o fundamentalnym dziele W. Fölkera, Das Vollkommenheitsideal des Origenes 
(Tübingen 1931) oraz A. Lieskego, Die Theologie des Logos-Mystik bei Origenes 
(Münster 1983), kreślących obraz Orygenesa jako teologa duchowości. W okre-
sie po wojennym kierunek studiów nad spuścizną Orygenesa wyznaczyły takie 
dzieła, jak monografia J. Daniélou, Origene (Paris 1948) oraz praca H. de Lubaca, 
Histoire et Spirit (Paris 1950), zajmująca się głównie jego metodą egzegetyczną.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



15WSTĘP

tykuły H. Pietrasa12, S. Kalinkowskiego13, S. Longosza14 oraz wstępy 
do polskich przekładów pism Orygenesa autorstwa S. Kalinkowskie-
go15, E. Stanuli16, M. Starowieyskiego17, W. Myszora18, H. Pietrasa19 
oraz K. Augustyniak20. Również przetłumaczono na nowo i opatrzo-
no cennymi uwagami krytycznymi wiele jego zachowanych teks-
tów21, wydano przynajmniej jedną istotną monografię poświęconą 

12 H. Pietras, Apokatastasis według Ojców Kościoła. Nadzieja nawrócenia czy po-
wszechna amnestia?, CTh 62 (1992), z. 3, s. 21–42; idem, Uświęcające działanie 
Ducha Świętego we dług Orygenesa, VoxP 8 (1988), z. 15, s. 635–648.

13 S. Kalinkowski, Pneumatologia Orygenesa, CTh 53 (1983), z. 1, s. 43–56; idem, 
Orygenes o Eucha rystii, w: Pokarm nieśmiertelności. Eucharystia w życiu pierw-
szych chrześcijan, red. W. Myszor, E. Stanula, Katowice 1987, s. 64–75.

14 S. Longosz, Orygenizm i spory wokół Orygenesa (w 1800-lecie urodzin), VoxP 5 
(1985), z. 8–9, s. 395–412.

15 S. Kalinkowski, Życie i  twórczość Orygenesa, w: Orygenes, Przeciw Celsusowi, 
PSP 17, Warszawa 1977, s. 9–26.

16 E. Stanula, Apologia Orygenesa, s. 26–43; idem, Teologiczne zasady interpreta-
cji Pisma Świętego, w: Orygenes, O zasadach, PSP 23, Warszawa 1979, s. 34–56; 
E. Stanula, Homiletyczna działalność Orygenesa, w: Orygenes, Homilie o Księdze 
Jeremiasza, Komentarz do Lamentacji Jeremiasza, Homilie o  Księgach Samuela 
i Księ gach Królewskich, PSP 30, Warszawa 1983, s. 5–20; E. Stanula, Nauczyciel ży-
cia duchowe go, w: Orygenes, Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, 
PSP 31/1, Warszawa 1984, s. 7–20; E. Stanula, Życie duchowe w ujęciu Orygenesa, 
w: Orygenes, Homilie o Księgach Liczb, Jozuego i Sędziów, PSP 34/1, Warszawa 
1986, s. 9–30; E. Stanula, Człowiek wewnętrzny, w: Orygenes, Komentarz do Li-
stu św. Pawła do Rzymian, PSP 57, Warszawa 1994, s. 11–38.

17 M. Starowieyski, Mariologia Orygenesa, w: Orygenes, Homilie o  Ewangelii  
św. Łukasza, PSP 36, Warszawa 1986, s. 5–30.

18 W. Myszor, Orygenes jako systematyk, w: Orygenes, O zasadach, PSP 23, War-
szawa 1919, s. 17–33.

19 H. Pietras, Wprowadzenie, w: Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie 
chrześcijań skiej modlitwy, wstęp i oprac. H. Pietras, Kraków 1993, s. 5–28; idem, 
Wprowadzenie, w: Orygenes, O za sadach, WAM, s. 5–37.

20 K. Augustyniak, Wstęp, w: Orygenes, Filokalia, Warszawa 1979, s. V–XL.
21 Na przykład Orygenes, O  zasadach, przeł. H. Pietras, WAM, Kraków 1996; 

Orygenes, Kore spondencja, WAM, Kraków 1997; Orygenes, Komentarz do Listu  
św. Pawła do Rzy mian, przeł. S. Kalinkowski; Orygenes, Komentarz do Ewangelii 
św. Jana, przeł. S. Kalinkowski, PSP 28/1–2, Warszawa 1981; Orygenes, Prze-
ciw Celsusowi, przeł. S. Kalinkowski, War szawa 1986; Orygenes, O modlitwie, 
w: Odpowiedź na Sło wo, przeł. W. Kania, H. Pietras; Orygenes, O święcie Pas-
chy, Pisma paschal ne, przeł. S. Kalinkowski, Kraków 1993; Orygenes, Komentarz 
do Pieśni nad pie śniami. Homilie do Pieśni nad pieśniami, przeł. S. Kalinkowski, 
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filozofowi z  Aleksandrii, książkę ks. Mariusza Szrama, Chrystus – 
Mądrość Boża według Orygenesa22.

Niestety wciąż brakuje w polskiej literaturze przedmiotu poważ-
niejszej pracy na temat życia i myśli Orygenesa23, w  szczególności 
zaś pracy napisanej z  perspektywy historii filozofii sensu stricto24, 
rozpatrującej spuściznę Orygenesa na tle filozofii greckiej i rodzącej 
się fi lozofii wczesnochrześcijańskiej. Doskonałym przykładem ta-
kiego sta nu rzeczy jest fakt, że koncepcja apokatastasis, poza artyku-
łem ks. Henryka Pietrasa Apokatastasis według Ojców Kościoła25, nie 
docze kała się żadnych poważnych opracowań w języku polskim26.

Moim pragnieniem jest zatem choćby częściowe zapełnienie 
tej lu ki. Otóż wychodząc z założenia, że Orygenes, teolog i filozof 
żyjący na styku świata hellenistycznego i  chrześcijańskiego, nieja-
ko z konieczności posługiwał się metodologią, koncepcjami i apa-
ratem kategorialnym filozofów greckich – wszak w III wieku myśl 

Kraków 1994. Do kładny spis dzieł i tłumaczeń Orygenesa zamieszczam na koń-
cu pracy w Bibliografii.

22 RW KUL, Lublin 1997.
23 Przetłumaczona monografia H. Crouzela (Orygenes, przeł. J. Margański, Homi-

ni, Bydgoszcz 1996) tylko w pewnym stopniu pokrywa tę lukę.
24 Również w zdecydowanej większości opracowań zagranicznych Orygenes trakto-

wany jest przede wszystkim jako teolog, w drugiej zaś kolejności (jeśli w ogóle) 
jako filozof lub raczej teolog wykorzystujący filozofię w swojej duszpasterskiej i ekle-
zjastycznej działalności. Dziełem klasycznym, traktującym Orygenesa prze-
de wszystkim jako filozofa, w  drugim zaś rzędzie jako teologa-herezjarchę, 
jest monografia E. de Faye, Origene. Sa vie, son oeuvre, sa pensée (t. 1–3, Pa-
ris 1923–1928), jednak jej ustalenia są obecnie w dużej mierze przestarzałe. Do 
nielicznych współczesnych głosów podkreślających filozoficzną stronę twórczo-
ści Orygenesa należą: H. Strutwolf, Gnosis ais System. Zur Rezeption der valen- 
tinianischen Gnosis bei Origenes, Göttingen 1993; H. Chadwick np. Early 
Christian Thought and the Classical Tradi tion, Oxford 1966; Origen, Celsus and 
the Stoa, JTS 48 (1947), s. 34–49; W. Trigg, Origen, The Bible and Philosophy in 
the Third Century Church, John Knox Press, Atlanta 1983.

25 Zob. przypis 12.
26 Trudno traktować jako poważne analizy problemu skrótowe oceny, jakie moż na 

znaleźć w pracach Bartnika (Historia ludzka i Chrystus. Szkice z chrześcijań skiej 
wizji dziejów, Katowice 1987) czy Hryniewicza (Pascha Chrystusa w  dzie jach 
człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 3, Lublin 
1991, s. 378–381) itp. opracowaniach.
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wczesno chrześcijańska jeszcze nie wykształciła własnych metod ba-
dawczych ani aparatu pojęciowego – próbuję w niniejszej pracy uka-
zać, jakie źródła filozoficzne legły u podstaw koncepcji apokatastasis 
i w jaki sposób ją zdeterminowały w systemie filozofa z Aleksandrii 
przede wszystkim, a także ogólnie w myśli wczesnochrześcijańskiej, 
którą traktuję jako bezpośrednie tło działalności Orygenesa.

Jeśli chodzi o źródłowy obszar badawczy pracy, to obejmuje on 
w porządku chronologicznym zachowane pisma filozofów greckich 
przyjmujących cykliczność świata oraz/lub nieśmiertelność duszy. 
Tak więc przedmiotem mojego studium są teksty jońskich filozo-
fów przyro dy, orfiko-pitagorejczyków, Heraklita, Empedoklesa, Pla-
tona, stoików oraz wybranych reprezentatywnych filozofów średnio-
platońskich i  neopitagorejskich. W  tekstach tych próbuję wskazać 
genezę oraz ewolucję znaczeniową koncepcji apokatastasis w myśli 
greckiej. Badania moje skupiają się zarówno na postaci ogólnej kon-
cepcji wiecznego powrotu w  jej aspekcie kosmicznym, jak i na jej 
formie szczegółowej dotyczą cej duszy. Moje rozważania obejmują 
również pisma Nowego Testamen tu, z których myśliciele wczesno-
chrześcijańscy przy użyciu odpowiednich metod interpretacyjnych 
próbowali wyczytać określone doktryny myśli greckiej, w tym kon-
cepcję apokatastasis27. Ponadto dokonuję stu dium pism wybranych 
myślicieli wczesnochrześcijańskich, którzy bądź to w  jakiś sposób 
przygotowali drogę dla późniejszej koncepcji apoka tastasis, np. Ju-
styn Męczennik przez swoistą chrystianizację filo zofii greckiej, bądź 
też zbliżyli się do niej, np. Klemens Aleksan dryjski przez swoją uni-
wersalistyczną teorię Boskiej pedagogii. W końcu swoim badaniom 

27 Por. O zasadach I, 6, 1–2, gdzie Orygenes w tekście z 1 Kor 15,23–28 widzi zapo-
wiedź przyszłej apokatastazy: „Widząc więc taki kres, w którym »wszyscy wro-
gowie zostaną poddani Chrystusowi«, gdy »zostanie zniszczony ostatni nie-
przyjaciel – śmierć« i gdy »Chrystus, któremu wszystko jest poddane, przekaże 
królowanie Bogu i  Ojcu« – od tego właśnie kresu będziemy oglądać począt-
ki rzeczy. Zawsze bowiem koniec podobny jest do początku; a zatem jak jeden 
jest kres wszystkich rzeczy, tak sa mo należy uznać istnienie jednego początku 
wszystkiego; i jak jeden jest kres wielu rzeczy, tak też od jednego początku wy-
wodzą się liczne różnice i różnorodności, które przez dobroć Bożą, przez pod-
danie Chrystusa i  jedność Ducha Świętego są z powro tem przywoływane do 
jednego stanu, który do początku jest podobny”.
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poddaję zachowane teksty Orygenesa, próbu jąc zrekonstruować 
z nich jego koncepcję wielkiego powrotu.

W studiach tych, tam gdzie było to możliwe, posługiwałem się 
tekstami źródłowymi w  językach oryginalnych, traktując je jako 
narzę dzie nadrzędne w moich badaniach. Przekłady anglo- i pol-
skojęzyczne traktowałem głównie jako materiał pomocniczy i porów-
nawczy. Z tych prze kładów dla przejrzystości i czytelności rozprawy – 
głównie dla czy telników nieposługujących się językiem greckim, 
łacińskim oraz hebraj skim – zamieściłem większość cytatów oraz 
tłumaczeń tekstów oryginal nych. W niniejszej pracy wykorzystałem 
również dużą liczbę opracowań nauki Orygenesa, głównie dotyczą-
cych jego myśli filozoficznej oraz do gmatycznej, w szczególności zaś 
jego soteriologii i eschatologii. Dokład ny wykaz tych opracowań za-
mieściłem w Bibliografii na końcu pracy.

Biorąc pod uwagę wytyczony cel pracy oraz zakres obszaru 
badaw czego, uznałem, że optymalną metodą badawczą jest szero-
ko pojęte stu dium pojęciowo-koncepcyjne apokatastasis, począwszy 
od greckiej tra dycji mitologicznej i najwcześniejszych systemów filo-
zoficznych aż po myśl wczesnochrześcijańską. Dążąc do osiągnięcia 
nakreślonego powy żej celu, podzieliłem pracę na dwie główne czę-
ści. W pierwszej próbu ję prześledzić ewolucję koncepcji apokatasta-
sis wraz z koncepcjami pochodnymi w przedchrześcijańskiej filozo-
fii greckiej. Jest to swego ro dzaju studium diachroniczne głównych 
źródeł filozoficzno-teologicz nych, w  którym staram się ustalić po 
pierwsze zakres semantyczny sa mego terminu apokatastasis w teks-
tach starożytnych myślicieli, po wtóre próbuję zrekonstruować kon-
cepcje cykliczności światów i  kon cepcje nieśmiertelności duszy28 
w reprezentatywnych systemach filo zoficznych. Studium owo prze-
biega więc niejako dwutorowo, po pierw sze dotyczy apokatastazy 
kosmicznej, zakładającej odnowienie pierwot nej lub umownie pier-
wotnej postaci świata, po drugie skupia się na apokatastazie osobo-

28 Traktuję je jako płaszczyzny, na których poszczególni filozofowie przybliżają się 
do koncepcji apokatastasis lub ją osiągają. W kwestii podziału na apokatastazę 
kosmologiczną i osobową por. np. Encyklopedia katolicka, t. 1, KUL, Lublin 1973, 
s. 755.
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wej/psychicznej, kładącej główny nacisk na powrót istot żywych do 
pierwotnego, idealnego stanu.

Powyższa analiza wybranych systemów filozoficznych stanowi 
zarówno logiczne, jak i  chronologiczne wprowadzenie do drugiej 
czę ści mojej rozprawy, gdzie po pierwsze szkicuję proces helleniza-
cji my śli wczesnochrześcijańskiej, w którym to procesie został nieja-
ko przy gotowany grunt pod późniejszą koncepcję apokatastasis, po 
drugie zaś rekonstruuję postaci samej koncepcji apokatastasis w pis-
mach reprezentatywnych myślicieli wczesnochrześcijańskich, głów-
nie Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa.

Studium myśli Orygenesa, pierwszego systematycznego filozofa 
chrześcijańskiego, który explicite wyartykułował koncepcję apokata-
stasis jako integralną część swojego systemu filozoficznego, odgrywa 
w mojej analizie szczególną rolę. O ile bowiem do koncepcji wielkie go 
powrotu zbliżyli się już wcześniejsi Ojcowie Kościoła, jak np. Kle-
mens Aleksandryjski w swojej teorii Boskiej pedagogii (np. Kobier-
ce VII, 2), to jednak Orygenes był pierwszym filozofem chrześci-
jańskim, który umieścił koncepcję apokatastasis w swoim systemie, 
wplatając ją integralnie we własne rozumienie kosmologii, antropo-
logii, soteriologii i eschatologii. Stąd też analiza systemu Orygene-
sa w kontekście apokatastasis stanowi zwieńczenie i podsumowanie 
wszystkich moich uprzednich rozważań. W tej części rozprawy nie 
tylko rekonstruuję adekwatną część systemu Orygenesa oraz okreś- 
lam w nim miejsce apokatastazy kosmicznej i osobowej, ale również 
staram się odpowiedzieć na pytanie, co spowodowało, że owa here-
tycka, jak się później miało okazać, koncepcja przeniknęła do sy-
stemu filozofa z Aleksandrii, de klarującego przecież swoją absolut-
ną wierność Pismu i Kościołowi. W rozdziale tym zastanawiam się 
również, w jaki sposób koncepcja apokatastasis została zdetermino-
wana przez wcześniejsze systemy my ślowe: żydowskie, chrześcijań-
skie, a przede wszystkim greckie, syste my, które wywarły znaczący 
wpływ na myśl Orygenesa. Innymi sło wy, próbuję odpowiedzieć na 
następujące pytanie: jakie filozoficzne źródła legły u podstaw kon-
cepcji apokatastasis w systemie Orygene sa? Odpowiedź na to pyta-
nie stanowi równocześnie rozwiązanie pro blemu nakreślonego w te-
macie mojej dysertacji.
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Chciałbym zastrzec na wstępie, że moja praca nie pretenduje do 
rangi analizy w pełni wyczerpującej. Zdaję sobie sprawę, że zakres 
problemu apokatastazy jest zdecydowanie szerszy niż wycinek, który 
staram się tutaj przedstawić. Można i być może w gruncie rzeczy na-
leży badać go w znacznie szerszym kontekście kultur archaicznych, 
re ligii pierwotnych, cywilizacji wschodnich etc. Świadomie jed-
nak chcę nakreślić tylko główne elementy tła, z którego wyłoniła się 
chrześci jańska wersja koncepcji wiecznego powrotu i uniwersalne-
go zbawie nia, tak bardzo rozpowszechniona w świecie starożytnym. 
Jestem świadom również, że zakończenie dyskusji o  apokatastazie 
na myśli Ory genesa może wydawać się zatrzymaniem w pół zdania. 
Wszak przekonania o  ostatecznym zbawieniu wszystkich istot nie 
zaginęły wraz ze śmiercią filozofa z Aleksandrii. Mimo głosów opo-
zycji koncep cja apokatastasis rozwijała się jeszcze przez wiele wie-
ków, przyjmu jąc różne formy w różnych chrześcijańskich odłamach 
i denomina cjach. Rozprawę na temat apokatastazy, czy też chrześci-
jańskiego uniwersalizmu soteriologicznego, jak być może należałoby 
ów problem określić dzisiaj, można prowadzić aż do współczesno-
ści. Jednak że sądzę, że system Orygenesa, pierwszy explicite określo-
ny system filozoficzny w  obrębie filozofii wczesnochrześcijańskiej, 
preludium teologii dogmatycznej i filozofii chrześcijańskiej, stano-
wi dobre miej sce, by przerwać i podsumować rozważania na temat 
źródeł apokatastasis we wczesnej myśli chrześcijańskiej. Wydaje się, 
że wnioski dotyczące Orygenesa będzie można w dużej mierze od-
nieść również do jego spadkobierców, budujących swoje systemy na 
myśli filozofa z Aleksandrii. Z drugiej strony mam nadzieję, że pra-
ca ta rozpocznie dyskusję na temat ewolucji form i znaczenia kon-
cepcji apokatastasis w późniejszej myśli chrześcijańskiej, katolickiej, 
prawosławnej i pro testanckiej. Z pewnością debata taka będzie sta-
nowić ważny wkład w dorobek polskiej myśli naukowej.
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rozdział 1
Definicja koncepcji wiecznego powrotu  

(apokatastasis)

Termin „apokatastaza” pochodzi od greckiego rzeczownika apokata- 
sta sis i czasownika apokathistemi. W najprostszym i prawdopodob-
nie pierwotnym1 użyciu te słowa miały znaczenie całkowicie fizycz-
nej restytucji, odbudowy, odnowy, przywrócenia i powrotu do po-
przedniego lub pierwotnego stanu. Tak więc apokatastaza mogła 
w  tym ujęciu ozna czać remont drogi, która ulega zniszczeniu, re-
staurację świątyni nadgryzionej zębem czasu2, odbudowę zawalo-
nego budynku3 lub kanału4. W relacjach międzyludzkich dotyczyła 
głównie uregulowania różnorod nych zobowiązań względem in-
nych. Mogła więc przykładowo odnosić się do dzierżawy, szczegól-
nie w kwestii wypłaty właścicielowi należ nej mu części zysku5, lub 
też do zwrotu pożyczonych pieniędzy6.

Z czasem owo najprostsze, fizyczne znaczenie zostało nieco roz-
szerzone, tak że termin „apokatastaza” nabrał bardziej metaforyczne-
go znaczenia i  znalazł zastosowanie w  innych dziedzinach życia. 
W medycynie na przykład za pomocą słowa apokatastasis zaczęto 
opi sywać powrót chorego do zdrowia7. W prawie termin ten, pośród 
wie lu innych zastosowań, dotyczył np. oddania właścicielom posiad-

1 Por. np. A. Oepke, w: G. Kittel, Theological Dictionary of the New Testament,  
Eerdmans, Michigan 1969, t. 1, s. 386–392 (dalej jako G. Kittel).

2 Mch 11,25.
3 Inskrypcje z Priene, 12, 8, wyd. F. Hiller, 1906.
4 Ibidem, 90, 18.
5 Papirus z Oxyrynchos II, 278, 17, wyd. B. Grenfell i A. Hunt, 1898 nn.
6 Ksenofont, Respublica Lacedaemoniorum 6, 3, ed. E.C. Marchant, 1900 nn.
7 Aretaeus z Kapadocji I, 10, 4; VII, 5, 6 (w: Corpus Hipocrateum, wyd. E. Littué). 

W podobny sposób apokatastasis jest zastosowana w Mk 3,5: „i ręka wróciła do 
jego stanu”.
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łości, które zostały im bezprawnie skonfiskowane8, albo też był uży-
wany np. na opisanie powrotu zakładników do swoich rodzinnych 
miast9. W po lityce apokatastazą było m.in. przywrócenie utraconych 
praw obywa telskich, porządku publicznego10, powrót do wcześniej-
szego systemu politycznego, np. do demokracji ateńskiej zastąpionej 
oligarchicznymi rządami w wyniku przegranej wojny ze Spartą pod 
koniec V wieku p.n.e.

W  procesie oddalania się konotacji terminu apokatastasis od 
przy ziemnego, fizycznego znaczenia sięgnęła po ów termin także 
astro logia. Apokatastaza posłużyła jej przy opisaniu powrotu kon-
stelacji w rocznym cyklu do pierwotnego ustawienia11. Znalazła ona 
także za stosowanie w opisie ponownego rozbłyśnięcia Słońca po za-
ćmieniu12 lub też regularnego zrównania dnia z nocą. W końcu stała 
się technicznym terminem na określenie bardziej znaczących cyklów 
kosmicz nych, np. koniunkcji Syriusza i Słońca po 1461 latach we-
dług chrono logii egipskiej13 albo osiągnięcia pierwotnej relacji mię-
dzy punktami zodiaku w konsekwencji tzw. procesji Słońca (według 
babilońskiego astronoma Kidinnu [ok. 314 p.n.e.] 25 800 lat)14. Wydaje 
się, że owa astrologiczna, obserwowalna cykliczność, obok innych po-
wtarzających się regularnie rytmów w świecie fenomenalnym, mo-
gła stworzyć pod stawy do wierzeń w ogólnie cykliczną naturę czasu 
kosmicznego, co z kolei zdeterminowało określone eschatologiczne 
i  soteriologiczne przekonania15, łączone niekiedy z  oczekiwaniami 
„mesjanistycznymi”. W  ten sposób znaczenie terminu apokatasta-
sis zostało niejako rozsze rzone o poziom metafizyczny i nabrało za-
barwienia religijnego. Tutaj słowo apokatastasis stosowane było rów-
nież w odniesieniu do indy widualnych dusz ludzkich, najczęściej na 

8 Papirus z Oxyrynchos I, 67, 9; Papyri Fiorentini I, 43, 12, ed. D. Comparetti, 1906.
9 Polibiusz, Historiai III, 99, 6, ed. T. Buttner-Wobst, 1905.
10 Ibidem, IV, 23, 1.
11 Corpus Hermeticum VIII, 4 (ed. W. Scott, 1924), gdzie również apokata stasis 

przypisane jest podtrzymanie ogólnego porządku ciał niebieskich.
12 Vettius Valens II, 2, ed. W. Kroll, 1908.
13 Pseudo-Platon, Axiochus, 370 b.
14 A. Oepke, op. cit., s. 391–392.
15 Na przykład Lactantius, Divinae Institutiones VII, 18, ed. S. Brandt, 1890.
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określenie cyklu reinkarna cji poprzedzających ostateczne wyzwole-
nie z przekleństwa wcieleń16.

Filozoficzna czy też religijna koncepcja apokatastasis (łac. resti-
tutio in pristinum statum) oznacza przywrócenie pierwotnej jednoś-
ci, odnowienie pierwotnego stanu. Może odnosić się do przywró-
cenia pierwotnego porządku świata np. u  stoików głoszących 
po gląd, że po pewnym okresie świat ulegnie zognieniu (gr. ekpy-
rosis), aby mógł powstać nowy (gr. diakosmesis); czy parsów utrzy-
mujących, że po zniszczeniu dokonanym przez Arymana zaistnie-
je nowy świat. Filozoficzna apokatastasis może również odnosić się 
do odnowienia pierwotnego stanu stworzenia, w szczególności 
człowieka, np. u  orfiko-pitagorejczyków czy neoplatoników utrzy-
mujących, że nieodkupione dusze przeżywają szereg wcieleń aż do 
całkowitego oczyszczenia się ze zła. W  ten sposób zarysowuje się, 
może nieco ar bitralne, rozróżnienie na apokatastazę osobową i apo-
katastazę kosmiczną. Zazwyczaj apokatastaza osobowa zawiera się 
w kosmicznej, gdy odnowienie stworzenia jest częścią ogólnego od-
nowienia świata, lub też kosmiczna w osobowej, gdy kosmos stanowi 
jedynie tło, scenę spektaklu, w którym główne role odgrywają żywe 
istoty. Niekiedy jednak, szczególnie przy mniej lub bardziej linear-
nym pojmowaniu czasu, w określonych systemach filozoficzno-reli-
gijnych występuje tylko jeden z dwóch rodzajów apokatastazy.

Klasyczną apokatastazę kosmiczną znajdujemy np. w  pismach 
Chryzypa17. Nawiązuje on do koncepcji Empedoklesa, według które go 
świat, kierowany dwiema przeciwstawnymi i walczącymi ze sobą kos-
micznymi mocami: Waśnią (gr. neikos) i Miłością (gr. filia), pod lega 
nieskończonym cyklom powstawania (doskonały sfairos) i  ginię-
cia (rozpad podstawowych elementów). Budując na tym, Chryzyp 
postrzega historię universum jako powtarzające się, regularne cy-
kle uporządkowania i zognienia świata, wyłaniania bytów i powro-
tu do praognia. W  procesie kształtowania się świata część praog-

16 Owe wcielenia mogły, choć nie musiały, być łączone z cyklicznością kosmosu 
jako takiego. Por. komentarz Jana Laurencjusza Lidusa IV, 149 do Jamblicha.

17 Por. J. Gajda, Gdy rozpadły się ściany starożytnego świata, Wyd. UWr., Wro cław 
1995, s. 81–97. Por. ibidem, s. 65–66, dotyczące apokatastazy kosmicznej; J. von 
Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, t. 2, Lipsk 1903–1924 (dalej: von Arnim).
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nia-Logosu, arche i Boga kosmosu gęstnieje i  tworzy poszczególne 
byty: gwiazdy stałe, Słońce, Księżyc, Ziemię i  wszystko, co istnie-
je na Ziemi. Ów proces kształtowania jest swego rodzaju procesem 
wyłaniania się by tów z praognia, który jako logos nasienny zawie-
ra w  sobie zarodki wszechrzeczy. Niejako zradza je, porządkuje je 
i kształtuje, nadając formę biernej, amorficznej materii. W okresie 
zognienia, następującym po diakosmesis, wszelkie byty zostają roz-
topione w praogniu, „utoż samionym z duszą świata, czynną zasadą, 
Zeusem”. Następuje powrót do pramaterii i zanik wszelkiego zróż-
nicowania, które objawiło się w czasie rozwoju świata. Dochodzi do 
momentu, w którym znów ist nieje wyłącznie praogień-bóg w zwar-
tej, najsubtelniejszej substancji. „Nawet Zeus po zognieniu świata 
pozostaje samotny”, poetycko stwierdza Epiktet (Diatryba 6). Jed-
nakże nie jest to absolutny koniec świata. Po okresie zognienia znów 
wszystko zaczyna się różnicować, historia zaczyna się powtarzać, 
ponownie następuje etap kształtowa nia świata, nazwany przez Cy-
cerona (niektórzy przypisują to stwier dzenie Heraklitowi) Wielkim 
Rokiem (Annus Magnus). Trwa on 18 000 lub 10 800 lat, na tyle dłu-
go, by wszystkie istoty celestialne mo gły powrócić do pozycji, którą 
zajmowały pierwotnie (w określonym momencie czasu, nazwanym 
umownie początkiem). Po tym jednak znów następuje zognienie 
świata i tak bez końca18. Apokatastasis ozna cza tutaj powrót do po-
przedniego stanu kosmosu. Przy tym następują ce po sobie nieskoń-
czone cykle kosmiczne są identyczne, zdetermino wane prawem ko-
nieczności i przeznaczenia. „Po upływie wieków ten sam Sokrates 
będzie nauczać w tych samych Atenach, a na ulicach tych samych 
miast ci sami ludzie będą przeżywać te same cierpienia”19.

Apokatastaza osobowa w  dojrzałej formie pojawia się po raz 
pierw szy w filozofii greckiej w systemie orfiko-pitagorejskim, gdzie 
człowiek postrzegany jest nie tyle jako byt świata natury, ile raczej 
odprysk boskiej, nieśmiertelnej duszy zamkniętej w  materialnym, 
podatnym na upływ czasu ciele. Dusza, która niegdyś przebywała 
w świecie boskim, teraz, w „grobie” ciała, odpokutowuje popełnio-

18 Por. np. J. von Arnim II, 190, 19 i n.
19 J. von Arnim II, 596 i n.
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ne przed wcieleniem wi ny20 lub też znajduje się w nim zgodnie z ar-
bitralnym prawem konieczności. Jak długo jest związana z material-
ną powłoką, tak długo jest wple ciona w przeklęty kołowrót wcieleń. 
Jednakże po dokonaniu szeregu inkarnacji, w postaci zarówno ludz-
kiej, jak i  zwierząt, dusza może zostać wy zwolona z  przekleństwa 
ciała i  ponownie wrócić do swojego pierwotne go stanu. Orfickie 
teksty wahają się między metempsychozą a  palingenezą, skłania-
jąc się raczej ku tej drugiej21. Po śmierci każdy człowiek, a właści-
wie jego dusza jest sądzona za życie dokonane w ciele. Pola Eli zejskie 
lub pobyt na swojej gwieździe to nagroda za dobre życie, Hades – 
kara za złe. Po odpokutowaniu winy dusza kontynuuje swoje wcie-
lenia, aż w końcu może osiągnąć ostateczne błogosławieństwo, sto-
pić się z bóst wem22, do którego ze swej natury przynależy. „A kiedy 
ciało porzucisz – mówi święty poemat – i  w  wolne się wzniesiesz 
przestworza, Ziemię opuścisz na wieki, śmierć zdepczesz, bogiem się 
staniesz”. Drogą ku te mu nie są krwawe ofiary wzorem religii trady-
cyjnych, ale wewnętrzna doskonałość osiągnięta przez ascezę, uni-
kanie zmazy, umartwienia, od powiednią dietę23. Ostatecznym epilo-
giem tego procesu będzie powrót wszystkich dusz do pierwotnego, 
doskonałego stanu jedności z bóstwem. Apokatastasis dusz stanie się 
faktem, początek pokryje się z końcem.

U podstaw tak pojętej „koncepcji powrotu”, bez względu na to, 
czy pojawia się ona w systemach filozofów lub teologów greckich, 
chrześcijańskich, żydowskich czy wschodnich, często leżą analogicz-

20 Por. Klemens z Aleksandrii, Kobierce III 17: „Dawni teologowie i prorocy po-
świadczają, iż za jakieś winy dusza jest złączona z ciałem i pogrzebana w nim 
jak w  grobie” (przeł. J. Niemirska-Pliszczyńska, PAX, Warszawa 1994; w  tym 
tłuma czeniu wszystkie polskie cytaty z Kobierców).

21 Por. np. komentarz Serwiusza do Eneidy Wergiliusza: „Pitagoras powiada, iż 
powrót duszy po upływie określonego czasu jest metempsychozą, nie palinge-
nezą” (Eneida III, 68, cytat z ibidem, s. 85). Metempsychozą oznacza po prostu 
przechodze nie duszy z ciała do ciała. Palingeneza podkreśla element retrybucji 
między jednym wcieleniem a drugim. Może być to pokuta w Tartarze czy Ha-
desie dla „grzesznych” bądź też nagroda w „świecie bogów” za dobre życie. Por. 
J. Gajda, Pitagorejczycy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996, s. 85.

22 Por. W. K. C. Guthrie, History of Greek Philosophy, t. 1, Cambridge 1995, s. 202.
23 Por. J. Gajda, Pitagorejczycy, s. 21–22.
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ne założenia wstępne, warunkujące określone, podobne posta-
ci kon cepcji apokatastasis, koncepcji wiecznego powrotu24. Jednym 
z pod stawowych założeń jest przekonanie, że świat lub, w bardziej 
ograniczonym zakresie, stworzenie nie znajduje się w takim stanie, 
w jakim znajdowało się pierwotnie i w jakim być powinno. Na sku-
tek jakiegoś przewinienia, „grzechu pierworodnego” lub arbitral-
nego prawa ko nieczności pojmowanego jako immanentna zasada 
ogólnego cyklu uniwersum, stworzenie zostało pozbawione dosko-
nałej społeczności z bóstwem i wtłoczone w ograniczony świat ma-
terialny. Jest powszechne w kulturach pierwotnych, przyjmujących 
jakiś rodzaj cykliczności czasu kosmicznego, przekonanie o dosko-
nałości początku, „raju”, który w jakiś sposób został utracony25. Przy 
tym dzieje świata coraz bardziej oddalają stworzenie od owego pier-
wotnego okresu błogości. Historia jest procesem degradacji26, choć 
paradoksalnie idea cyklicz ności zawiera równocześnie silny element 
nadziei27.

24 Por. M. Eliade, Aspekty mitu, KR, Warszawa 1998, s. 47–58; idem, Histo ria wie-
rzeń i idei religijnych, PAX, Warszawa 1997, s. 31.

25 Por. M. Eliade, Aspekty mitu, s. 56. Por. też mit o czterech wiekach ludzko ści 
w Pracach i dniach Hezjoda.

26 Wyrazem tego może być „wycofanie” się bóstwa ze świata człowieka (Deus otio-
sus) i coraz mniejsza weń ingerencja, coraz krótsze życie ludzkie (np. Stary Te-
stament), coraz więcej kataklizmów, chorób, nieszczęść, coraz bardziej powi-
kłane lo sy ludzkości. W  myśli greckiej dobrym przykładem degradacji stanu 
ludzkości może być 5 wieków w Pracach i dniach (109–201) Hezjoda, z których 
jedynie pierwszy Wiek Złoty jest czasem doskonałym: Kronos sprawuje władzę, 
ludzie żyją długo i szczęśliwie, nie znając chorób, nieszczęść, zła etc. Każdy z na-
stępnych wieków stoi niżej w hierarchii doskonałości.

27 Warto tutaj wspomnieć o podwójnym znaczeniu cykliczności, na co dość sil ny 
akcent kładzie M. Eliade w Aspektach mitu w kontekście omawianej przez nie-
go koncepcji „Roku-Koła”, gdzie rok kalendarzowy ze swoją powtarzalnością 
symbolizu je powtarzalność czasu kosmicznego. Otóż Eliade pisze: „Wyobraże-
nie »Roku-Koła« zyskało dwuznaczną symbolikę kosmiczno-witalną: »pesymi-
styczną« i »optymistycz ną« zarazem. Upływ czasu oznacza bowiem stopniowe 
oddalanie się »początków«, a zatem utratę pierwotnej doskonałości. Wszystko, 
co trwa, kruszy się i ulega degene racji po to tylko, by w końcu ulec zagładzie… 
Trzeba jednak niezwłocznie dodać: ob fitość, choć bardzo szybko utraconą, co 
jakiś czas można odzyskać. Każdy rok kończy się, co oznacza, że automatycznie 
następuje nowy początek” (s. 56).
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Często z założeniem o pierwotnej winie idzie przeświadczenie 
o istnieniu pewnego rodzaju rzeczywistości transcendentnej, niekie-
dy transcendentnej jedynie w odniesieniu do ograniczonej percepcji 
czło wieka28. Może być to boskie, nienaruszalne prawo, idea Dobra, 
boska arche-zasada, boski ogień, czy też osobowy Bóg, który jest re-
żyserem wydarzeń rozgrywających się na scenie świata. Ów Bóg/bó-
stwo karze stworzenie za „grzech pierworodny”, często uwłaczający 
jego święto ści, ale równocześnie umożliwia i warunkuje powrót do 
stanu pierwot nego. Tutaj często następują odwołania do miłosier-
dzia bóstwa, które nawet jeśli karze, to czyni to nie na zasadzie retry-
bucji, ale dla na wrócenia i oczyszczenia żywych istot. Kara nie pełni 
funkcji narzędzia egzekucji winnych, ale staje się drogą pokuty i pre-
wencji, prowadzą cą do pierwotnego, utraconego stanu29.

Równie często u podstaw apokatastazy, szczególnie w jej aspek-
cie osobowym, leży przeświadczenie, że w  człowieku znajduje się 
cząstka bóstwa, arche-zasady, boskiego tworzywa, które ex definitio-
ne nie mo że ulec unicestwieniu, ale wcześniej czy później, po speł-
nieniu okre ślonych warunków (np. odpowiednie życie w religii or-
fików), na sku tek ekspiacji, nadnaturalnej interwencji bóstwa lub 
po prostu prawa na tury musi powrócić do swego boskiego źródła30. 
Ów powrót wymaga pewnej cykliczności czasu31, bądź to na zasa-

28 W tym sensie nawet arche-zasada Milezyjczyków, np. bezkres Anaksymandra 
albo ogień Heraklita, może być postrzegana jako transcendentna z perspekty-
wy subiektywnej percepcji człowieka i jako taka warunkować los kosmosu nie-
jako „z zewnątrz” (z perspektywy człowieka).

29 Por. np. teoria teodycei w Pedagogu Klemensa Aleksandryjskiego, również Ko-
bierce VII, 2.

30 Na przykład „dusza jest bowiem odpryskiem zarówno eteru ciepłego, jak i zim-
nego […]. Dusza jest czymś innym niż życie; jest nieśmiertelna, nieśmiertelne 
jest bowiem to, czego jest odpryskiem”. Aleksander Polihistor, w: Diogenes La-
ertios, Ży woty i poglądy słynnych filozofów, PWN, Warszawa 1988, VIII 28 (da-
lej jako DL).

31 Judaizm, chrześcijaństwo, gnostycyzm oraz pewne nurty greckie (np. plato-
nizm, arystotelizm) przyjmują mniej lub bardziej linearne pojęcie czasu, nie-
mniej nie które z nich opowiadają się za jakąś formą apokatastazy lub koncepcji 
do niej zbliżo nej. Często w takim przypadku mamy do czynienia z „pojedyn-
czą” (gnostycyzm), nie „cykliczną” apokatastazą lub swoistą spiralą czasu, gdzie 
kolejne światy nie są (lub nie muszą być) identyczne z tymi, które zastępują (np. 
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dzie idealnych powtórzeń historii świata (np. stoicy), bądź to na za-
sadzie spirali powtarzającej ogólne tendencje, ale nie szczegóły, bądź 
to na zasadzie pojedynczego obrotu koła, tak aby w końcu „Bóg był 
wszystkim we wszystkim”32.

U podstaw apokatastazy kosmicznej idea powyższa często idzie 
w pa rze i niejednokroć jest zdeterminowana założeniem o doskona-
łości ko smosu w ogóle (stoicy) i/lub jego arche-zasady (której odpry-
skiem jest doskonała dusza ludzka), wieczności materii33, koncep-
cji stworzenia świata jako ukształtowania z amorficznego tworzywa 
(nie creatio ex nihilo), opatrzności bożej itp.

Orygenes). Również apokatastaza w tych nurtach (np. gnostycyzm) pojmowa-
na jest niekiedy nie jako powrót wszystkie go, ale jako powrót prawie wszystkie-
go do pierwotnego stanu.

32 1 Kor 15,28.
33 Jest to explicite lub implicite aksjomat całej myśli greckiej. Jedną z  głównych 

przyczyn negacji creatio ex nihilo jest bez wątpienia brak pojęcia nicości/nihil 
w sen sie ontologicznym, która mogłaby poprzedzać istnienie świata i być ewen-
tualnie jego źródłem. Empedokles i Anaksagoras np. twierdzą, posługując się 
logiką Parmenidesa, że nie może coś powstać z niczego. „Dzieci! krótki lot mają 
ich myśli, tych, którzy są dzą, że powstać może coś, czego przedtem nie było, 
albo że rzecz jakaś ginie zupełnie i się rozpada”; „Jest niemożliwe, aby coś po-
wstało z tego, co zupełnie nie istnieje; i jest rzeczą niemożliwą i niesłychaną, aby 
zginęło to, co istnieje” (H. Diels, Doxographi Graeci [dalej jako: Diels], Berlin 
1879, 31 B 11, 12, przeł. B. Kupis). Z tego powodu przyjmują oni istnienie wiecz-
nych cząstek, które łącząc się, „stwarzają” odpowiednie jakości. Z problemem 
początku świata zawsze w  jakiś sposób wiąże się pojęcie wiecz ności materii/ 
/substancji (szczególnie przy przedplatońskim braku podziału na rzeczy wistość 
materialną i duchową), substratu, z którego kosmos mógłby zostać ukształto-
wany. Zawsze istnieje jakaś materia prima. Mogą nią być np. pierwotny chaos He-
zjoda, boska arche-zasada jońskich filozofów przyrody, odwieczne atomy De-
mokryta, świat idei i mieszanina żywiołów Platona etc. Czasami też świat może 
być postrzega ny jako twór wieczny, bez rzeczywistego początku i końca, gdzie 
„początek świata” traktowany jest jedynie jako systemowy wymóg formalny 
(Arystoteles, O niebie 281 a–283 b; Meteorologika 356 b; O powstawaniu i ginięciu 
322 a). W związku z tym ważniejszym pytaniem dla Greków wydaje się prob-
lem, czy świat jest wieczny tak jak jego substrat, czy też powstał z owego wiecz-
nego substratu/substratów w określonym momencie, lub czy ukształtował się 
sam, opierając się na siłach zawartych immanentnie w samej materii, czy też 
działała nań jakaś siła zewnętrzna.
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Z założeń tych wyłania się kilka możliwych obrazów apokatasta-
zy, niejednokrotnie pokrywających się w  określonych systemach 
filo zoficznych i  religijnych. Może być ona postrzegana jako boskie 
pra wo cykliczności świata danego człowiekowi, prawo arbitralne, 
które w sposób niemal mechaniczny determinuje losy świata. Czło-
wiek mu si się mu podporządkować, nie może z  nim dyskutować, 
„Przeznacze nie prowadzi tego, kto za nim idzie, tego zaś, kto się opie-
ra, ciągnie”34. Apokatastaza, szczególnie w systemach przyjmujących 
istnienie osobowego, doskonałego Boga (np. filozofia chrześcijań-
ska), może jawić się jako powszechna amnestia, w której miłosierny 
Bóg udziela pełne go absolutorium swojemu stworzeniu, przebacza 
mu i przejmuje ini cjatywę w naprawie tego, co zostało zniszczone. 
Arbitralnie, ale z my ślą o dobru stworzenia, ustala warunki, na mocy 
których może ono zo stać w pełni oczyszczone i powrócić do pier-
wotnego stanu. Apokatastaza może również być postrzegana nieja-
ko z perspektywy oddolnej, czysto ludzkiej, jako nadzieja powrotu 
do „raju utraconego” przez ostateczne nawrócenie i odkupienie swo-
ich win przez żywe istoty. Mocno przemawia tutaj emocjonalny ele-
ment nadziei wyzwolenia się z rzeczywistości, której daleko jest do 
stanu idealnego. Z kolei w bar dziej deterministycznych systemach ta 
sama wizja apokatastazy może jawić się jako odegranie wyreżysero-
wanego spektaklu, ułożenie puz zli świata przez Głównego Gracza, 
tak aby wszystkie elementy stanęły na swoich, uprzednio zaplanowa-
nych miejscach. Apokatastaza jest po wrotem do pierwotnego stanu. 
Jednak w jaki sposób i na jakich wa runkach ów powrót się dokona, 
o tym decyduje kontekst poszczegól nych systemów, w których dok-
tryna ta zostaje umieszczona.

34 „Ducunt volentem fata, nolentem trahunt!” (von Arnim I 527, II 975).
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rozdział 2
Apokatastaza kosmiczna w myśli greckiej

Kosmologia Milezyjczyków – wszystko powstaje  
z arche i do arche powraca

Stawiając pierwsze kroki na drodze racjonalnej myśli greckiej, jońscy 
filozofowie przyrody nie mieli przed sobą łatwego zadania. Niezwykle 
trudno było zastąpić wiele religijnych tabu głęboko zako rzenionych 
w „zmitologizowanym” społeczeństwie racjonalną inter pretacją rze-
czywistości. Trudno było stworzyć wyjaśnienia świata al ternatywne 
wobec tradycyjnych wierzeń, przesądów, praktyk, którym wiarygod-
ności dostarczały eposy wyniesione do rangi kanonicznych w świa-
domości ówczesnych Greków, utarte tradycje czy ogólna umo wa 
społeczna. Trudno było zaprzeczyć czemuś, co od dawien dawna 
podtrzymywali i czynili ojcowie i co stanowiło o tożsamości Helle-
nów. W szczególności zaś trudno było krytykować kwestie człowie-
kowi najbliższe, bezpośrednio go dotykające, dotyczące sensu jego 
egzystencji, miejsca w świecie czy życia po śmierci. A  jednak filo-
zofia milezyjska w dużej mierze występowała właśnie, przynajmniej 
implicite przez stworzenie alternatywnych opisów całokształtu rze-
czywistości, przeciw mitowi, jego aporiom i nieadekwatnym wyja-
śnieniom rzeczywistości. Aby tego dokonać, filozofia zmuszona była, 
jak wskazuje O. Gigon, rozpocząć swoje dzieło od rzeczy względ-
nie neutralnych i odległych człowiekowi, z czasem dopiero, po Mi-
lezyjczykach, podejmując kwestie bezpośrednio dotykające ludzkiej  
natury1.

1 O. Gigon, Główne problemy filozofii starożytnej, IFiS PAN, Warszawa 1996,  
s. 25. Por. również s. 173: „Pytanie o istotę i przeznaczenie ludzkiej duszy wy-
łania się z filozofii stopniowo. Epoki wcześniejsze kierują zainteresowanie ku 
całości i  temu, co ją obejmuje, ku dali i  temu, co odległe, i dopiero z czasem 
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Posługując się dialektyką synoptyczną2, Milezyjczycy zgodni by li 
w dążeniu do stworzenia opisu physis – jako całokształtu rzeczywi-
stości – alternatywnego wobec religijno-mitologicznych interpreta-
cji rzeczywistości. Wyjaśniając zjawiska przyrody, nie szukali woli 
bogów ani ich nadnaturalnych ingerencji w świecie, ale naturalnych 
przyczyn, u których podstaw leżała „naturalna” zasada wszechrze-
czy. „Nie Posejdon, lecz unosząca ziemię woda powoduje jej wstrzą-
sy podobne do wstrząsów tratwy miotanej przez fale i nie bóstwo 
Nilu, lecz etezyjskie wiatry są przyczyną jego wylewów, gdyż mu nie 
pozwalają pły nąć swobodnie do morza”3.

Jońscy filozofowie przyrody głęboko wierzyli, że za całą różno-rod-
nością i zmiennością współczesnego im świata kryje się uporządkowa-
na struktura (kosmos), sprowadzająca wszechrzeczywistość – physis 
do jednego, substancjalnego źródła: arche-zasady, z którego wszyst-
ko, co istnieje, powstało i  do którego wszystko powraca4. „Pierw-
si filozofowie mniemali po największej części, że tylko materialne 
pryncypia [archai en hyles eidei] są pryncypiami wszystkich rzeczy, 
albowiem to, z czego są wszystkie rzeczy istniejące oraz z czego po-
wstają na początku i w czym w końcu giną – substancja [ousia] trwa, 
ale jej stany [pathe] się zmieniają – to, powiadają, jest pierwiastkiem 
[stoicheion] i pryncy pium istniejących rzeczy. Toteż ich zdaniem nic 
ani nie »powstaje«, ani nie »ginie«, gdyż taka natura zachowuje się 
zawsze. […] Musi być bo wiem jakaś natura bądź jedna, bądź więcej 
niż jedna, skąd inne rzeczy powstają, ona zaś trwa w nich dalej”5. Dla 
Talesa ową arche-zasadą świata, determinującą naturę rzeczywistości 
i pozostającą niezmienną (w sensie ontycznym) mimo zmienności 

zwrócą się ku bliższemu i najbliższemu, ku samemu człowiekowi. A wtedy na-
trafią na bo gaty zasób wyobrażeń przedfilozoficznych”.

2 Por. J. Gajda, Między „pierwszym” a „ drugim żeglowaniem”. Rola przedplatoń-
skiej fizyki w platońskich dowodach na nieśmiertelność duszy, w: O klasyczności 
filozofii, red. B. Dembiński, Wyd. UŚl., Katowice 2000, s. 12–13.

3 A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej (od Talesa do Platona), PAX, War szawa 
1971, s. 75; por. frg. A 1, 12–16.

4 Por. W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, przeł. A. Pa-
welec, Znak, Kraków 1996, s. 29.

5 Arystoteles, Metafizyka 983 b 6 i n., przeł. A. Krokiewicz. Por. O niebie 294 a 28 i n.
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świata, jest woda6, dla Anaksymandra nieograniczony apeiron-bez-
kres7, dla Anaksymenesa powietrze8. Odchodząc od mitologicznych 
zantropomorfizowanych opi sów przyrody, nie znając późniejsze-
go podziału na materię i ducha ani nie będąc świadomi możliwo-
ści przyjęcia koncepcji transcendentnego wobec świata źródła ru-
chu, Milezyjczycy szukali materialnej, immanentnej naturze zasady9 
wyjaśniającej naturę w pełni materialnego świata. Wszystko, co ist-
nieje, w ich przekonaniu wywodzi się z owej jednej za sady. Wszystko 
do niej się sprowadza, a ona jest we wszystkim obecna.

Inną konsekwencją przyjęcia koncepcji wiecznej arche-zasady 
by ła konieczność założenia wieczności wszechświata jako całości. 
Nie ma on początku, nie powstał ex nihilo, istniał bowiem zawsze, 
choć by w formie pierwotnego substratu. Nie ma również absolutne-
go koń ca – nigdy bowiem całkowicie nie zniknie, najwyżej powróci 
do swo jego pierwotnego, niezniszczalnego i nieprzemijającego two-
rzywa. Atrybuty boskiej arche-zasady, jej wieczność i niezniszczal-
ność10 zo stają w ten sposób przeniesione na całokształt kosmosu11.

W końcu przyjęcie koncepcji arche-zasady jako jedynego źród-
ła, tworzywa i  istoty świata prowadzi w  filozofii – w  przeciwień-
stwie do mitu – do koncepcji samowystarczalności kosmosu. Otóż 
w przekona niu jońskich filozofów przyrody immanentnie w mate-
rii, konstytuują cej świat, zawarte są wszelkie siły/moce potrzebne 
do ukształtowania kosmosu z pierwotnego substratu (arche-zasady) 
i konieczne do pod trzymania jego istnienia12. Według Talesa i jego 
następców nie tylko nie istnieje żaden osobowy stwórca świata, lub 
też bogowie porządkujący kosmos i strzegący, by zachował osiągnię-

6 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów I 1, 27.
7 Ibidem, II 1, 1.
8 Ibidem, II 2, 3.
9 Por. Aetius 17, 13.
10 Por. np. Arystoteles o apeironie Anaksymandra: „Większość filozofów przyro-

dy zgadza się z Anaksymandrem, gdy twierdzi, że apeiron jest boski, bo jest nie-
śmiertelny i niezniszczalny” (Fizyka III 4, 203 b).

11 Stąd kosmos również niekiedy określany jest mianem „boski” (theion). Por.  
W. K. C. Guthrie, op. cit., s. 27–28.

12 Obserwowalnym dowodem w mikroskali może być magnes poruszający igłę. 
Por. DL II, 24.
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ty stan uporządkowania, ale w myśli Milezyjczyków nie ma miejsca 
(w sensie ontycznym) na cokolwiek poza arche-zasadą. Skoro arche-
-zasada, a co za tym idzie, kosmos (ogólnie, nie jako np. poszcze-
gólne światy Anaksymandra) sta nowi pełnię rzeczywistości, to nie 
jest możliwe, by poza nim istniały jakiekolwiek inne byty. Wszelkie 
siły muszą sytuować się w samym kosmosie, w materii, a konkret-
nie w arche-zasadzie. Świat powstaje, porusza i podtrzymuje się sam 
z siebie, bez żadnej interwencji z ze wnątrz, jest on na wskroś mate-
rialny, ale i ożywiony. We wczesnej my śli filozoficznej nie istnieje po-
dział na materię i moc – źródło jej ży cia i ruchu. Światotwórcza siła, 
bez osobnego statusu ontycznego, jest nieodłączną cechą pierwot-
nej substancji13.

W  jaki sposób powyższe ustalenia kosmologiczne kształtowa-
ły się w  myśli poszczególnych Milezyjczyków oraz w  jaki sposób 
przyczy niły się do ukształtowania przyszłej, wyartykułowanej już ex-
plicite, koncepcji wielkiego powrotu?

Otóż według Talesa podstawowym tworzywem świata jest woda. 
„Tales, ojciec filozofii, powiada, że jest ono [arche-zasada] wodą (dla-
tego też głosił, że ziemia jest na wodzie), powziąwszy prawdopodob-
nie to przypuszczenie na tej podstawie, że wszelki pokarm jest, jak 
wi dzimy, wilgotny, że nawet ciepło rodzi się z wilgoci i dzięki niej 
żyje, a to, z czego wszystko się rodzi, jest pryncypium wszystkiego. 
Więc z  tego powodu powziął owo przypuszczenie, a bodaj i dlate-
go, że na siona wszystkich rzeczy mają wilgotną naturę, a dla rzeczy 
wilgotnych pryncypium ich natury jest właśnie woda”14. Doksogra-
fowie i histo rycy filozofii wskazują na kilka możliwych podstaw ro-
zumowania fi lozofa z Miletu. Po pierwsze, woda jawi się zmysłom 
ludzkim w kilku możliwych stanach skupienia jako ciecz, gaz – para 
wodna i ciało sta łe – lód, które w jakimś sensie odpowiadają głów-
nym stanom skupie nia innych ciał fizycznych15. Po drugie, woda 

13 Owa koncepcja hylodzoizmu, „życia” immanentnego „materii”, sięga korze-
niami tradycji mitologicznej. Por. R. Graves, Mity greckie, PIW, Warszawa 1974, 
s. 43–51; W. Jaeger, Paideia, przeł. M. Plezia, t. 1, PAX, Warszawa 1962, s. 177.

14 Por. Arystoteles, Metafizyka 983 b 6 i n.; O niebie 294 a 28 i n.
15 W niektórych starożytnych cywilizacjach również ziemia traktowana była jako stan 

skupienia wody, czego namacalnym przykładem mogło być błoto zalegające po 
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często stanowi początek świata w opowieściach mitycznych głównie 
cywilizacji wielkich rzek, np. Babilonii i Egiptu16. Po trzecie, woda 
od dawien dawna była trak towana jako dawca życia. Wszak wilgoć 
znajduje się w większo ści pokarmów, wilgotne jest nasienie istot ży-
wych, od wody uzależ nieni są ludzie i zwierzęta.

Świat Talesa, powstający z  wiecznej zasady – wody, jest two-
rem ożywionym17. Podobnie jak magnes poruszający metalową igłę, 
świat również posiada duszę18, która jest główną i ostateczną przy-
czyną ru chu. Świat jest tworem wiecznym o boskiej, nieśmiertelnej 
du szy. Natomiast to, jaką formę przyjmuje owa wieczność, pozo-
staje pyta niem otwartym. Czy ze stwierdzenia Arystotelesa, że ar-
che-zasada Milezyjczyków jest „tym, z  czego wywodzą się na po-
czątku i  w  co się rozpadają na końcu wszelkie byty”, i  że jest ona 
„rzeczywistością, która pozostaje taka sama, choć zmieniają się jej 
właściwości”19, moż na wyprowadzić wniosek o cykliczności wszech-
świata? Takie właśnie wyjaśnienie zdają się sugerować niektórzy ko-
mentatorzy i historycy filozofii20. Dość ryzykowne wydaje się jednak 
wyciąganie zbyt kate gorycznych wniosków z  lapidarnego komen-
tarza, uogólniającego myśl jońskich filozofów przyrody, tym bar-
dziej że informacje doty czące Talesa są bardzo cząstkowe i niejedno-
znaczne. Bardziej bez pieczne wydaje się stwierdzenie, że po prostu 
pojmował on wodę ja ko pierwotne pryncypium kosmosu, konsty-
tuujące całość rzeczywi stości. Owo pryncypium nie tylko stwarza-
ło podstawy struktury fi zycznego świata, ale również było pierwotną 

ustąpieniu Nilu lub podziemne źródła. Por. Heraklitus Alegoreta, Homeri Alle-
goriae 22 (ed. Soc. Phil., Bonn 1910) oraz teksty źródłowe w J. B. Pritchard, An-
cient Near Eastern Texts Related to the Old Testament, Princeton, New Jersey 
1998, s. 3 (Egipt) i s. 60 i n. (Mezopotamia).

16 Ibidem. Por. J. Gajda, Kosmogonie akwatyczne, w: Rzeki, t. 5, red. J. Kułtuniak, 
Katowice 1996.

17 DL I, 24; Arystoteles, O duszy A 5, 411 a 7.
18 Arystoteles, O duszy, A 2, 405 a 19.
19 Arystoteles, Metafizyka 983 b 9 i nn.
20 M.in. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1990, t. 1, s. 24: „Ta les przy-

puszczał, że koniec końców po wszystkich przemianach świat powróci do tej 
pierwszej postaci, z  której wyszedł. Pierwsza więc postać świata była w  jego 
przeko naniu nie tylko pierwszą, ale i istotną”.
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przyczyną ruchu. Arche-zasada obecna jest według Talesa we wszyst-
kim, co istnieje, i  wszystko, co istnieje, może zostać do niej osta-
tecznie sprowadzone, oprócz niej bowiem w sensie ontycznym nic 
innego nie istnieje. Czy można jednak sprowadzić ową tezę do kon-
cepcji cykli kosmicznych, w których całość rzeczywistości powraca 
do pierwotnego stanu arche-zasady, pozostaje pytaniem otwartym.

Anaksymander, następny z  jońskich filozofów przyrody, rów-
nież pochłonięty był pytaniami o  naturę i  pierwotne pryncypium 
świata, ar che-zasadę, która nie tylko daje początek wszystkiemu, jest 
głównym źródłem ruchu, ale również jest we wszystkim obecna – 
jest naturą wszechrzeczy. O ile jednak Tales szukał rozwiązania tych 
kwestii w  świecie podlegającym ludzkiej percepcji, o  tyle Anaksy-
mander przyjmował, że arche-zasada musi w  swej naturze wykra-
czać poza świat podlegający oglądowi zmysłowemu, nie może być 
jednym z ży wiołów21.

Czym jest ów apeiron, arche-zasada Anaksymandra? „Treść 
grec kiego terminu apeiron dobrze oddaje polskie słowo bezkres. 
A-peiron oznacza bowiem coś, co pozbawione jest peras, to znaczy 
granic i determinacji nie tylko zewnętrznych, ale i wewnętrznych. 
W pierwszym wypadku apeiron oznacza coś nieskończonego prze-
strzennie i  nieskoń czonego co do wielkości, tzn. nieskończoność 
ilościową; w drugim na tomiast – coś nieokreślonego pod względem 
jakości, a więc nieokre śloność jakościową”22. Nieograniczoność apei- 
ronu wskazuje na fakt, że jest on niewyczerpanym źródłem/budul-
cem kosmosu. Jakkolwiek wiele światów mogłoby równocześnie, 
lub następując po sobie, istnieć, nigdy nie zabraknie owego pierwot-
nego pryncypium, budulca i siły na pędowej (hylodzoizm) każdego 
z owych światów. Koncepcję tę dobrze oddaje Arystoteles, mówiąc, 
że wszystko jest otoczone przez apeiron i objęte jego władzą23. Wy-
daje się, że dla Anaksymandra ważniejsza była nieokreśloność ja-

21 Symplicjusz, Fizyka 24, 13 i n., w: Fragmente der Vorsokratiker, t. 1–3, ed. H. Diels, 
W. Krauz, Berlin 1934–1937 (dalej jako DK), 12 A 9. Por. Arystoteles, O powstawa-
niu i ginięciu, B 5, 332 a 19; Fizyka A 4, 187 a 12.

22 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, przeł. E. I. Zieliński, RW KUL, Lublin 
1994, s. 82.

23 Arystoteles, Fizyka III 4, 203 b 7.
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kościowa (niż nieograniczoność ilościowa) apeironu, w której nie da 
się przyporządkować arche żadnemu z ży wiołów. Jest to nieokreślo-
ność wewnętrzna, w  której wszelkie elemen ty (stoicheia) pierwot-
nie były wymieszane24 i dopiero pod wpływem jakiejś wewnętrznej 
światotwórczej siły oddzieliły się, dając tym sa mym początek istnie-
nia określonego świata. Owa nieokreśloność wskazywała na to, że 
pierwotny substrat nie przypominał żadnego ro dzaju materii w już 
ukształtowanym świecie, był czymś zupełnie in nym, czymś bez we-
wnętrznych granic i zróżnicowania25.

W  jaki sposób świat powstał z  apeironu? Kosmologiczny mo-
del Anaksymandra wydaje się znacznie bardziej złożony niż prosta 
kosmo logia Talesa. W bezkresie, będącym mieszaniną wszelkich ele-
mentów i przeciwieństw, samoistnie (hylodzoizm) tworzy się ruch 
wirowy, w którym działająca siła odśrodkowa zaczyna oddzielać ist-
niejące w apeironie przeciwieństwa. Na początku wydzielają się dwie 
funda mentalne opozycje: zimno i  ciepło, które z kolei przechodzą 
w różne stany skupienia, dając początek istnienia najcięższej spośród 
czterech podstawowych elementów ziemi, dalej wodzie, powietrzu 
i  najlżejsze mu ogniowi26. W  zależności od ciężaru poszczególne 
elementy zaczy nają zajmować właściwe sobie miejsca w  tworzą-
cym się sferycznym świecie. Najcięższa ziemia zajmuje miejsce 
w środku kosmicznej ku li27. Ponieważ znajduje się w równej odle-
głości od krańców sferycz nego świata, może pozostawać w pełnym 
spoczynku28.

Niezwykle istotną cechą kosmologii Anaksymandra w kontek-
ście koncepcji wielkiego powrotu jest fakt cykliczności, jaką zakłada 

24 Por. J. Cornford, Mystery Religions and Presocratic Philosophy, Ancient History, 
Cambridge 1939, t. 4, s. 542.

25 O. Gigon, Der Ursprung der griechischen Philosophie, Basel 1968.
26 Por. A. Krokiewicz, op. cit., s. 80.
27 Pseudo-Plutarch, Stromateis 2; Hipolit, Refutatio omnium haeresiarum I, 6, 3: Zie-

mia przyjmuje kształt spłaszczonego bębna, którego średnica równa się trzem 
jego wysokościom.

28 Frg. A 10 i n.; por. Arystoteles, O niebie, B 13, 195 b 10 i nn. (DK, 12 A 26).
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w na turze rzeczywistości, oraz miejsce, jakie we wszechrzeczywisto-
ści przypisuje światu człowieka29. Jak stwierdza Symplicjusz:

Z tych, którzy mówią, że pierwiastek jest jeden i ruchliwy i bezkresny, 
rzekł Anaksymander, że pryncypium oraz pierwiastkiem rzeczy istnie-
jących jest bezkresne [apeiron – W. Sz.], wprowadziwszy jako pierwszy 
tę nazwę pryncypium. Powiada da lej, że nie jest to ani woda, ani żaden 
inny z tzw. pierwiastków, tylko jakaś różna od nich natura bezkresna, 
z której powstają wszystkie nieba i wewnątrz nich światy, a „z  jakich 
rzeczy powstają rzeczy istniejące, na te także muszą także zginąć, albo-
wiem wywzajemniają się sobie kolejno karą i pomstą za niesprawiedli-
wość zgodnie z zarządzeniem czasu”. Tak to on mówi raczej poetycki-
mi słowami30.

Otóż z powyższej wypowiedzi, zakładając, że jest ona autentycz na 
i że we właściwy sposób oddaje intencje Anaksymandra, można wy-
wnioskować, że kosmos, o którym mówi, nie jest jedynym istnieją-
cym światem. Zarówno przed nim, jak i po nim, a zdaniem niektó-
rych uczo nych31 także równocześnie z nim, istniały, istnieją i będą 
istnieć inne światy, powstające w  analogiczny do ludzkiego świata 
sposób. O ile zatem teoria ta jest prawidłowa, można mówić o wielo-
ści sukcesyw nych i równoczesnych światów.

Wielość światów istniejących równocześnie wydaje się logicz-
ną konsekwencją założenia nieograniczonej arche-zasady. Otóż je-
żeli za czątkiem świata jest wir światotwórczy, powstający w  obrę-
bie apeironu, przy czym ów wyłaniający się świat w żaden sposób 
nie wyczer puje zasady, ale jedynie „zużywa” jej część, to automa-
tycznie nasuwa się pytanie, dlaczego miałby powstać tylko jeden 
taki wir. Dlaczego nie miałoby być ich nieskończenie wiele, skoro 
apeiron jest nie ograniczony32. Nieograniczona ilość światów, po-
wstająca z  nieograni czonego apeironu, wydaje się dość logicznym 

29 Por. G. S. Kirk, J. E. Raven, The Presocratic Philosophers, Cambridge 1971,  
s. 121–133.

30 Symplicjusz, Fizyka 24, 13 i n., przeł. A. Krokiewicz.
31 Zob. np. J. Burnet, Early Greek Philosophy, London 1930; G. Reale, op. cit., t. 1,  

s. 86–88.
32 Por. G. Reale, op. cit., t. 1, s. 86.
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wnioskiem, który mógł stanowić istotny argument w  „modelo-
wej” kosmologii Anaksymandra, choć wzbudza obiekcje niektórych 
współczesnych uczonych33.

Inaczej kwestia przedstawia się w  wypadku cyklicznej sukce-
sji światów, gdzie myśl Symplicjusza wydaje się znacznie bardziej 
jed noznaczna, samemu Anaksymandrowi zaś za inspirację z  po-
wodzeniem mogły posłużyć tutaj kosmogonie orfickie, zakładają-
ce cykliczne odtwarzanie świata przez Zeusa34. Otóż z  cytowanej 
już wypowiedzi: „A  to, co jest początkiem istniejących rzeczy, to 
też z konieczności sta nie się ich zgubą. Ponoszą bowiem nawzajem 
karę sprawiedliwą za nie sprawiedliwość swoją w porządku czasu”35, 
można wyprowadzić wnio sek, że świat jest areną walki wrogich so-
bie przeciwieństw, na których czele stoją woda i ogień. Owe opozy-
cje rodzą się z bezkresu (apeiron)36 i zaczynają dążyć do pełnej do-
minacji. Wyłaniają z siebie i wchłaniają wszystkie ciała fenomenalne 
w toku owej walki, a ponad tym wszyst kim same główne przeciwień-
stwa: ogień i woda, dążą do wchłonięcia siebie nawzajem. Jednakże 
to, które zwycięża, staje się z biegiem cza su tym, które zostało zwy-
ciężone, na zasadzie sprawiedliwej odpłaty (retrybucji) „płacąc karą 
i  pokutą za niesprawiedliwość w  porządku cza su”. Tak więc pier-
wotnie woda/wilgoć była panującym elementem świata, zamykając 
ogień w kosmicznym pierścieniu, ale teraz ogień sta je się coraz sil-
niejszy, aż w końcu całkowicie pokona wodę, wysuszy ją i wchłonie. 
Czas gra tu rolę analogiczną do roli sędziego, wyznacza jącego gra-
nice dominacji jednego żywiołu nad drugim. Przy tym nie tyl ko dą-
żenie do dominacji ognia i wody traktowane jest jako swego ro dzaju 
niesprawiedliwość, ale również niesprawiedliwością było samo po-
wstanie świata przez oddzielenie się przeciwności z  „jednorodne-
go” lub „doskonale wymieszanego” apeironu37. Przy czym sko-
ro ruch w obrębie apeironu nigdy nie zanika, prawdopodobnie po 

33 Zob. np. F. M. Cornford w: „Classical Quarterly” 28 (1934), oraz Principium sa-
pientiae, Cambridge 1952, s. 177 i nn.

34 Por. J. Gajda, Pitagorejczycy, s. 21 i n.
35 Symplicjusz, Fizyka 24, 13, DK 12 A 9, przeł. K. Leśniak.
36 Ibidem, 41, 16 i n.
37 Problem nierozstrzygnięty.
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śmier ci jednego kosmosu nastąpią narodziny drugiego. W ten spo-
sób Anaksymander konstruuje model cykliczności kosmosu, który 
można uznać za pierwszy wyartykułowany model protoapokatasta-
zy kosmicz nej na gruncie filozofii greckiej.

Jońską filozofię przyrody w takim kształcie, w jakim przetrwa-
ła do czasów współczesnych, zamyka uczeń Anaksymandra, Anak-
symenes z Miletu38, który podobnie jak jego mentor stara się opisać 
naturę kosmosu, opierając się na koncepcji arche-zasady i hylodzo-
istycznego pojęcia wszechrzeczy. Przy tym, odnosząc się do modeli 
kosmologicz nych swoich poprzedników, rozwija i  modyfikuje je 
zgodnie z własną percepcją rzeczywistości.

Otóż według Anaksymenesa – zgodnie z zachowanymi szczątka-
mi jego wypowiedzi – podstawowym budulcem świata, arche-zasa-
dą kosmosu jest nie woda ani nieokreślony apeiron, ale powietrze. 
Jako pierwotny substrat zróżnicowanego świata daje ono początek 
wszyst kim innym rzeczom przez rozrzedzanie się i  zagęszczanie39. 
Wybie rając powietrze, Anaksymenes stanął niejako między Tale-
sem a  Anaksymandrem. Z  jednej strony przez wybór aer jako ar-
che-zasady odpowiedział na obiekcje Anaksymandra40, że woda nie 
może być pryn cypium świata, nie może bowiem rodzić swojej prze-
ciwności – ognia. Z drugiej strony zbliżył się do koncepcji apeiro-
nu Anaksymandra, po wietrze bowiem jest najbliższe nieokreślono-
ści w  świecie obserwowalnym, a  przy tym najbardziej podatne na 
wszelkie kształtowanie41.

38 DL II, 3.
39 Symplicjusz, Fizyka 24, 26 (przeł. I. Dąmbska). Hipolit, Refutatio omnium ha-

eresiarum I, 7: „Różnice zaś zachodzą wskutek zagęszczania się i rozrzedza nia 
w poszczególnych rzeczach i z rozrzedzania powstaje ogień, ze zgęszczania zaś 
wiatr, potem chmury, a z  jeszcze większego zgęszczania woda, potem ziemia, 
potem kamienie, a z nich wszystko inne”.

40 Por. Arystoteles, Fizyka III 5, 204 b 22.
41 Ponadto jeśli Anaksymenes miał na myśli „powietrze kosmiczne”, to przez 

swoją arche-zasadę mógł odwoływać się do koncepcji „pneuma albo tchnie-
nia, która tradycyjnie pojmowana była jako tchnienie-dusza albo dająca życie 
psyche”. Por. Aetius I, 3, 4: „Podobnie jak dusza, która jest powietrzem, trzyma 
nas w skupieniu, tak i cały świat również otacza tchnienie i powietrze” (przeł.  
B. Kupis).
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Opisując powstanie świata z pierwotnego pryncypium, Anaksy-
me nes podtrzymuje hylodzoistyczne pojęcie całokształtu rzeczy-
wistości wypracowane przez swoich poprzedników. Arche-zasada 
jest dla nie go czymś boskim42 i żywym, czego namacalnym dowo-
dem jest cią gły, samoistny ruch powietrza43. Skutkiem owego ruchu 
jest powsta nie świata przez rozrzedzanie i  zagęszczanie powietrza. 
W wyniku tego procesu powstaje ogień, natomiast gęstniejące po-
wietrze prowa dzi do powstania wiatru, chmur, wody, ziemi oraz naj-
cięższych kamie ni44. Z nich z kolei powstają wszelkie inne substan-
cje45 i ciała.

Czy świat Anaksymenesa jest również wieczny, tak jak to wynika ło 
z kosmologii Talesa i Anaksymandra? Przyjęcie przez Anaksymene-
sa wiecznej arche-zasady, która zapoczątkowuje istnienie świata i w ca-
łości go konstytuuje, logicznie prowadzi do wniosku o wieczności 
wszechrzeczywistości, o  wieczności wszechświata; wszak poza ar-
che-zasadą, tj. powietrzem, ex definitione zaopatrzoną w  zdolność 
ruchu, nie istnieje nic. Świat nie ma absolutnego początku, bo arche-
-zasada nie ma początku, nie ma również końca, bo i pryncypium 
świata jest nie zniszczalne. Najwyżej kosmos może powrócić do swej 
pierwotnej formy – arche-zasady. Taki właśnie stan rzeczy wydaje się 
sugerować frag ment B 2: „Anaksymenes twierdził, że pryncypium 
rzeczy istniejących jest powietrze, z niego bowiem one wszystkie po-
wstają i w nim znowu giną”. Czy to oznacza cykliczność rzeczywi-
stości, sukcesywne następ stwo światów? Na pewno ocalałe szczątki 
wypowiedzi Anaksymenesa pozostawiają taką możliwość, podob-
nie jak to miało miejsce w wypadku Talesa i Anaksymandra. Jednak 
brak potwierdzeń z ust samego fi lozofa lub wiarygodnych starożyt-

42 Aetius I, 7, 13: „Anaksymenes [mówi], że powietrze [jest bogiem]: w przy padku 
takich opisów należy rozumieć siły, które przenikają elementy lub ciała”. Por. 
Cyceron, De natura deorum I, 10, 26; Augustyn, Państwo Boże VIII, 2.

43 Por. Hipolit, Refutatio omnium haeresiarum I, 7, 1.
44 Symplicjusz, Fizyka 24, 26.
45 Por. Cyceron, Acad. II, 37, 118: „Dlatego nie jest pozbawione racji powie dzenie, 

że człowiek wypuszcza z ust zarówno ciepło, jak i zimno. Oziębia się bowiem 
oddech ściśnięty i zagęszczony wargami, gdy jednak usta się rozluźnią, wylatu-
je i sta je się ciepły wskutek rozrzedzenia” (przeł. K. Leśniak).
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nych komentatorów (por. Symplicjusz, Fizyka, 24, 13; Hipolit, Refu-
tatio omnium haeresiarum I, 6, 1–2) zmu sza do wielkiej ostrożności 
w formułowaniu wniosków. Przyjęcie kon cepcji wiecznej arche-za-
sady prowadzi w nieunikniony sposób do wieczności wszechświata. 
W jaki sposób jednak ową wieczność filozof z Miletu sobie wyobra-
żał, pozostaje kwestią otwartą.

Bez wątpienia trudno jest przecenić znaczenie jońskich filo-
zofów przyrody w  rozwoju greckiej myśli filozoficznej. To oni po 
raz pierw szy spróbowali opisać istotę i strukturę świata na podsta-
wie własnych obserwacji i pierwszych prób dedukcji: „znakowania 
z rzeczy jawnych na rzeczy niejawne do czasu tudzież na rzeczy nie-
jawne z natury”46. To oni dążyli do stworzenia pierwszego, alterna-
tywnego opisu physis wobec religijno-mitologicznych interpretacji 
rzeczywistości. Koncepcje Milezyjczyków podejmą i rozwiną filozo-
fowie, którzy przyjdą po nich. Jedną z takich kwestii będzie koncep-
cja cykliczności czasu, zakładają ca periodyczne odnawianie świata, 
która w konsekwencji doprowadzi do powstania koncepcji apokata-
stazy kosmicznej. Do takiego modelu rzeczywistości będą odwoły-
wali się Heraklit, Empedokles, stoicy.

„Zmienna” rzeczywistość Heraklita –  
protoapokatastaza kosmiczna

Po jońskich filozofach przyrody Heraklit z Efezu otwiera następny 
etap w procesie kształtowania się koncepcji apokatastazy kosmicz-
nej w  fi lozofii greckiej47. W  procesie badania natury całokształtu 
rzeczywisto ści, podobnie jak jońscy filozofowie przyrody, rozpoczy-
na od postrzeżeń zmysłowych, które przez uogólnienia prowadzą go 
do stworze nia pewnego obrazu rzeczywistości. Jednak nie nadaje on 
owej wizji opartej na zmysłach statusu prawdy obiektywnej, traktuje 
ją raczej ja ko subiektywne poznanie świata z perspektywy człowieka, 

46 A. Krokiewicz, op. cit., s. 90 i n.
47 Por. ibidem, s. 134: „Heraklit zaczął […] szukać wiedzy na drodze wskazanej przez 

Alkmajona, czyli zaczął od fenomenów i od doświadczenia”. Por. DL VIII, 83.
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będącego integralną częścią kosmosu, podlegającą tym samym pra-
wom i proce som co całokształt rzeczywistości. Wyjście z obszaru su-
biektywnych, zmysłowych mniemań do obszaru mądrości – obiek-
tywnego poznania całokształtu rzeczywistości, dokonuje się nie 
przez uogólnienia ob serwacji, sumę spostrzeżeń, ale przez rozumo-
wą dedukcję wykra czającą całkowicie poza sferę zmysłów. To dopie-
ro prowadzi filozofa z Efezu do odkrycia rzeczywistej arche-zasady, 
elementu obiektywnie niezmiennego w postrzeganej jako zmienna 
rzeczywistości człowieka i modyfikuje obraz świata uzyskany drogą 
percepcji zmysłowej.

U  podstaw takiej teorii poznania legło przekonanie Heraklita, 
że człowiek uczestniczy w rzeczywistości na trzech poziomach. Po 
pierw sze, stanowi on integralną część otaczającego go kosmosu, któ-
ry prze nika go i podtrzymuje przy życiu. Owa podstawowa łączność, 
będąca swego rodzaju wstępem do następnych poziomów, odbywa 
się głów nie przez oddychanie i przewody oddechowe48. Po drugie, 
człowiek posiada zmysły (aisthesis), które Heraklit wyobrażał sobie 
najprawdo podobniej jako kanaliki i okienka zamykające się w cza-
sie snu czło wieka i otwarte, odbierające bodźce zewnętrzne w czasie 
czuwania49. Na tym poziomie człowiek jest w stanie stworzyć sobie 
subiektywny obraz rzeczywistości oparty na postrzeżeniach zmysło-
wych i ich uo gólnieniach50. Najwyższym organem poznania rzeczy-
wistości jest ro zum człowieka. Przez rozumowe badanie świata czło-
wiek jest w  sta nie zrozumieć „mowę świata, […] uczestniczyć we 
wspólnym i  boskim rozumie (koinos kai theios logos). Rozum ten 
kieruje ładem całego świata i on dopiero, a nie zawodny »osobniczy 
rozum« jednostki, sta nowi kryterium prawdy. […] Można, zdaje się, 

48 Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos VII, 129 (DK A 16).
49 Por. W. K. C. Guthrie, History of Greek Philosophy, t. 1, Cambridge 1995, s. 430: 

„The sen ses are channels, through which, as well as by breathing, we draw in the 
Logos in a li teral, physical sense. They are compared to windows through which 
»the mind (nous)« in us in our working hours thrusts forward and, making  
contact with that which sur rounds it, »puts on the power of thought«. In sleep 
however these sense-channels are closed, and so the mind »is prevented from 
growing together with what lies outside«”.

50 DK 22 B 107.
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przypuścić, że dusza osiąga na trzecim stopniu łączności ze światem 
szczyt swojego rozwo ju i że wtedy człowiek, poznając prawdę świa-
ta, poznaje także sam sie bie (frg. B 101, 118). Zmysły przedstawia-
ją świat fenomenalny jako »wielość«, a rozumny umysł rozpoznaje 
jego »jedność«”51.

Z takiej teorii poznania Heraklita wyrastają w jego filozofii dwa 
ścierające się ze sobą obrazy świata. Jeden, dotyczący zjawiskowej 
strony rzeczywistości, niezwykle podobny jest do fizyki Milezyjczy-
ków. Ta strona myśli filozofa z Efezu eksponowana była mocno od 
starożytności aż po wiek XX. Wystarczy wspomnieć, że Arystoteles 
(Metafizyka I 984 a), a wraz z nim cała doksografia zaliczają Hera-
klita do filozofów przyrody52. Stawiają go obok Talesa i Anaksyman-
dra jako filozofa, który podobnie jak Milezyjczycy poszukiwał mate-
rialnych przyczyn świata i uznał ogień za źródło, substancję, stałą 
zasadę rzeczy na wzór arche Milezyjczyków, z „której wszystko po-
wstaje i  w  którą wszystko się obraca”53. Wydaje się, że fizyka joń-
skich filozofów przyrody stanowiła w starożytności pryzmat, przez 
który interpretowana była myśl Heraklita. A  jednak z  jego filozo-
fii wyłania się także inny obraz rzeczywistości, różny od tego opar- 
tego na percepcji zmysłowej, obraz pomijany przez starożytnych 
history ków filozofii54. Jest to opis rzeczywistości, w  którym Hera-
klit wycho dzi poza rzeczywistość fenomenalną i  drogą rozumo-
wej dedukcji próbuje odkryć niezmienną arche-zasadę kryjącą się 
za zmiennością postrzegalnego świata55. Ową zasadę znajduje w sta-
łym, niezmien nym prawie, rozumności rządzącej zmiennością rze-
czywistości, której nadaje miano logosu. Ów nowy obraz świata He-
raklit rozpatruje na dwóch płaszczyznach: kosmosu i będącego jego 
integralną częścią człowieka.

51 A. Krokiewicz, op. cit., s. 144–145. Por. Theophrast, De sensu 1, 25.
52 Por. np. DL IX 7–11, VIII 91.
53 „Anaksymenes i Diogenes uznali powietrze za wcześniejsze od wody i za naj-

bardziej pierwotne ze wszystkich elementów, natomiast Hippasos z Metapontu 
i He raklit z Efezu uznali za taki element ogień”. Metafizyka 984 a.

54 A. Krokiewicz, op. cit., s. 133.
55 G. S. Kirk, J. E. Raven, op. cit., s. 189 i n.
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W jaki sposób zatem kształtują się te dwa ścierające się ze sobą 
obrazy rzeczywistości w myśli Heraklita? W jaki sposób odnoszą się 
do koncepcji wiecznego powrotu?

Opisując rzeczywistość fenomenalną, postrzegalną zmysłami, 
„He raklit przejmuje niektóre jej [tzn. milezyjsko-pitagorejskiej kon-
cepcji natury] elementy, które w całokształcie jego poglądów funk-
cjonują w  postaci wizji rzeczywistości, stanowiącej jednak tyl-
ko jeden jej aspekt. Te elementy to przede wszystkim samo pojęcie 
wszechświata jako całości, w której wszystkie byty i zjawiska podle-
gają ciągłej zmia nie, powstawaniu i ginięciu; dalej sama koncepcja 
zasady materialne go podłoża wszelkich zmian, walka przeciwieństw 
jako siła napędowa ruchu i zmiany; ukształtowana przez pitagoreizm 
koncepcja struktu ralnej równowagi kosmosu, konieczna miara po-
wstawania i zanikania, miara zmienności; i wreszcie sama koncepcja 
prawa immanentnego rzeczywistości – wszechświata – kosmosu”56.

Tak więc fenomenalny świat Heraklita, o ile można go zrekonstru-
ować z zachowanych strzępów jego dzieła57, nie jest tworem żadne-
go z bogów, ale opiera się na takich samych naturalnych podstawach, 
jak świat Milezyjczyków. „Wszechświat jeden jest dla wszystkich lu-
dzi, nie stworzyli go bogowie ani ludzie. Był zawsze, jest i będzie og-
niem wiecznie żywym, na swą miarę, rozpalającym się i gasnącym”58. 
Ów świat przedstawia się w jednakowy sposób wszystkim ludziom, 
jako że są oni jego integralną częścią, podlegają tym samym prawom 
natu ry i posiadają takie same zmysły oraz duszę (fronein) – podsta-
wowe receptory poznawcze. U podstaw owego tworu kryje się sub-
stancjalne pryncypium, które analogicznie do fizyki Milezyjczyków 
jest źródłem i miarą wszelkich zmian przyczynowo-skutkowych za-
chodzących w  świecie. Ową zasadą zdaniem Heraklita jest ogień 
jako najczystsza i najdoskonalsza z substancji, jako czysta dusza i ro-
zum59. Wysuwa jąc koncepcję ognia jako zasady, Heraklit mógł my-

56 J. Gajda, Prawo natury a umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej, Wroc-
ław 1986, s. 120.

57 W kwestii dzieła Heraklita O naturze por. G. S. Kirk, J. E. Raven, op. cit., s. 184– 
–185.

58 Diels, Heraklit B 30, przeł. R. Zaborowski.
59 W. K. C. Guthrie, History of Greek Philosophy, t. 1, s. 432.
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śleć zarówno o pło mieniu, ruchliwym i zmiennym w swej naturze, 
jak i o ognistym, nie widzialnym obłoku, niczym mgła przenikają-
cym wszystko60. Ogień jest podstawowym, materialnym elementem 
wszechrzeczy, z niego wszystko powstaje i wszystko weń się obraca. 
„Wszystkie rzeczy wy mieniają się na ogień, a ogień wymienia się na 
wszystkie rzeczy, tak jak towary wymienia się na złoto, a złoto wy-
mienia się na towary”61. W ogniu zatem kryje się istota wszystkiego, 
co istnieje, zarówno ele mentów, poszczególnych bytów, jak i całego 
świata. Przy tym zmien na natura ognia i  jego przemiany determi-
nują naturę i strukturę kosmo su, w którym żyje człowiek. Kosmo-
su, „który jest niczym innym jak wiekuistym, wciąż realizującym 
się dziełem światotwórczej siły, pozostającej w nieustannym ruchu”. 
„Ognia przemiany: najpierw było morze. Z morza połowa w ziemię, 
druga w oddech gorący przemie niona. Morze rozpłynęło się i rządzi 
się tą samą zasadą, jaką miało, nim ziemia powstała”62. Przez nadanie 
takiego fundamentalnego sta tusu ogniowi filozof z Efezu odnosi się 
w jakiś sposób do koncepcji arche-zasady Milezyjczyków jako pod-
stawowego, materialnego aspek tu rzeczywistości, z którego wszyst-
ko powstaje i do którego wszystko można sprowadzić, wszystko bo-
wiem, co istnieje, jest w gruncie rze czy taką czy inną postacią ognia.

Świat w  rozumieniu Heraklita nie jest czymś statycznym, 
posiada jącym trwałą i niezmienną strukturę. Raczej ciągle się sta-
je, podlega nie ustannym przemianom, tak jak słońce, które odna-
wia się każdego dnia63. Opisując przemiany zachodzące we wnętrzu 
świata, Heraklit zbliża się do modelu Anaksymenesa, według które-
go wszystko powstaje przez gęstnienie i rozrzedzanie się powietrza64. 
Jednak o ile powietrze filozofa z Miletu znajduje się niejako w środ-

60 Arystoteles, O duszy 405 a 25: „Przez ogień nie rozumie płomienia: ogień jest 
nazwą, którą nadaje suchemu tchnieniu, z którego składa się również dusza”. 
Za płomieniem opowiada się m.in. A. Krokiewicz (op. cit., s. 138), rzecznikiem 
kon cepcji ognia jako obłoku jest m.in. W. K. C. Guthrie (l.c.).

61 DK, 22 B 90, przeł. B. Kupis. Por. B 66: „Wszystko ogień przeszedłszy roz dzieli 
i pochłonie” (przeł. R. Zaborowski).

62 DK 22 B 31.
63 DK 22 B 6: „Słońce nowe jest każdego dnia”.
64 Por. Teofrast w: Symplicjusz, Fizyka 24, 26.
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ku procesu przemian: rozrzedza jąc się przechodzi w ogień, gęstnie-
jąc staje się wodą i ziemią, o tyle ogień Heraklita jest bytem krań-
cowym, biegunowym. Może jedynie gęstnieć i  przechodzić w  ten 
sposób w wodę i ziemię, nie może jednak rozrze dzać się, sam bo-
wiem jest ciałem najbardziej rozproszonym. Rozrzedza nie dotyczy 
ziemi i wody, które w ten sposób mogą powracać do swej podsta-
wowej postaci. Przemiany te Heraklit nazywa metaforycznie dro gą 
w dół (od ognia do ziemi) oraz drogą w górę (od ziemi do ognia), 
wskazując tym samym na cykliczność zmian w obrębie kosmosu65.

Zmienność bynajmniej nie dotyczy jedynie kosmosu w jego ma-
kroskali, ale także każdego aspektu rzeczywistości, tak jak jest ona 
po strzegana przez człowieka66. Nie tylko kosmiczny ogień przecho-
dzi w  wodę i  ziemię, a  te powracają do swego źródła, ale ogólnie 
w świecie, który otacza ludzi i jest postrzegany drogą zmysłów, nie 
ma nic stałego, nie ma żadnej rzeczy, która by nie podlegała nie-
ustannemu procesowi zmian67. Wszystko rodzi się i umiera, powsta-
je i zanika, łą czy się i rozpada. Wszystko przekształca się we wszyst-
ko. „Zimne ogrzewa się, ciepło ochładza, wilgoć wysycha, suchość 
wilgotnieje”68. „Ogień żyje śmiercią ziemi, a powietrze żyje śmiercią 
ognia. Woda ży je śmiercią powietrza, a ziemia śmiercią wody”69. Nic 
nie jest, ale wszystko ciągle staje się, tak jak wody płynącej rzeki, „do 
której nie można wejść dwa razy”70. Temu samemu prawu przemi-
jania podlega człowiek postrzegający zmienność rzeczywistości. Jest 
istotą nie stałą, przemijającą, śmiertelną. Rodzi się, by chwilę póź-
niej umrzeć, wydaje na świat potomstwo, którego los także nazna-
czony jest śmier cią. Nawet ci, którzy jeszcze się nie narodzili, nio-
są na sobie znak nie uchronnej thanatos. „Narodziwszy się, żyć chcą 

65 DK 22 B 60: „Droga w górę i w dół jest ta sama”.
66 Platon, Teajtet 160 D, Kratylos 402 A  – Heraklit uczy, że wszystkie rzeczy są 

w ruchu; Arystoteles, Metafizyka 1063 a 22, 35; O niebie 298 b 29; Fizyka 253 b 9: 
„Niektórzy twierdzą, że nie pewne rzeczy są w ruchu, a inne nie, ale że wszy-
stkie są zawsze w ruchu, mimo że ulatuje to naszej percepcji”.

67 G. S. Kirk, J. E. Raven, op. cit., s. 194–198.
68 DK 22 B 126.
69 DK 22 B 76.
70 DK 22 B 91. Por. B 12: „Wchodzących do rzeki opływają wody wciąż nowe. A du-

sze wyłaniają się z oparów”.
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i przeznaczenie po znać, aż po śmierć, ale i spocząć chcą, zostawia-
jąc za sobą potomstwo poddane temu samemu losowi”71. Narodziny 
i śmierć, życie, które wy łania się z nieistnienia i w nieistnieniu po-
grąża, jedno determinuje dru gie, jedno przeplata się z drugim. „Tak 
jesteśmy, jak byśmy nie by li”72. „Śmierć – to, co widzimy na jawie”73. 
Oto, co dostrzega czło wiek, rozglądając się wokół, każde życie niesie 
z sobą piętno śmierci.

Inną metaforą, którą Heraklit określa zmienność świata fenome-
nalnego, jest spór, wojna, walka przeciwieństw. „Spór jest ojcem 
i królem wszystkich. Jednych bogami stworzył, innych ludźmi, jed-
nych niewolnikami, innych wolnymi”74. „Należy wiedzieć, że wojna 
jest wspólna wszystkiemu, a sprawiedliwość jest sporem i że wszyst-
ko przychodzi dzięki sporowi”75. Walka przeciwieństw (polemos 
kai eris), dążenie do dominacji, ciągłe następowanie po sobie dnia 
i no cy, ciepła i zimna, życia i śmierci, owo ciągłe ścieranie się opo-
zycji sprawia, że nie istnieje nic stałego, i określa naturę rzeczywi-
stości, w  której przyszło żyć człowiekowi. Nawet ogień, który leży 
u  pod staw świata, znajduje się w  ciągłym ruchu i  ulega nieustan-
nym prze mianom76. On to, podstawowy element wszechrzeczy, 
w swojej zmienności determinuje strukturę zmienności świata, rze-
czy, człowie ka77. Być może dla Heraklita arche-ogień był ważniej-
szy właśnie ja ko uzasadnienie zmienności i  ruchu postrzegalne-
go w rzeczach niż ja ko stały prapierwiastek, na wzór myśli jońskich 
filozofów przyrody. „Ogień bowiem jest wiecznie w ruchu, jest ży-
ciem, które żyje śmier cią tego, co spala, jest nieustanną przemianą 
w dym i popiół, jest »gło dem i sytością«, to znaczy jednością przeci-

71 DK 22 B 20. 
72 DK 22 B 49.
73 DK 22 B 21.
74 DK 22 B 53.
75 DK 22 B 80.
76 A. Krokiewicz, op. cit., s. 138 i n.
77 G. S. Kirk, J. E. Raven, op. cit., s. 200–201. Raven określa ogień terminem arche-

typal form of matter. Dalej mówi: „The world-order as a whole can be de scribed 
as a fire of which measures are being extinguished, corresponding measures be-
ing re-kindled; not all of it is burning at the same time. It always has been, and 
al ways will be, in this condition”.
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wieństw, głodem rzeczy, który sprawia, że rzeczy istnieją, i sytością 
rzeczy, która niszczy rze czy i  sprawia, że umierają”78. Ogień przez 
gaśnięcie i rozpłomie nianie, rozrzedzanie się i gęstnienie powoduje 
ruch, którego najważ niejszym aspektem jest stawanie się i zanikanie. 
„We wszechświecie »ogień« samoczynnie przechodzi w rzeczy, a rze-
czy w »ogień«, tak stawanie się jednych wynika z przemijania dru-
gich, a z przemijania w przeszłość rodzi się przyszłość, powstawanie 
w stającym się ciągle teraz”79. W ten sposób zarysowuje się pierw-
sze w myśli Heraklita wrażenie rzeczywi stości jako świata, w którym 
nie ma nic stałego, ale wszystko podlega nieustannym przemianom, 
narodzinom i śmier ci, nawet rozpłomieniający się i gasnący ogień.

A jednak Heraklit nie poprzestaje na tym dość pesymistycznym 
opisie rzeczywistości i wzorem jońskich filozofów przyrody dąży do 
odkrycia stałego elementu w zmiennej naturze postrzegalnego świa-
ta, tak w odniesieniu do kosmosu jako całości, jak i jego mikrosko-
pijnej cząstki, człowieka80. Przy tym powoli zaczyna odchodzić od 
metodo logii Milezyjczyków, starających się zidentyfikować jakąś 
materialną, stałą arche-zasadę, z której wszystko powstaje i do której 
wszystko po wraca. Wszak ogień w jego pojęciu, choć wiecznie żywy, 
jest raczej symbolem zmienności niż stałości wszechrzeczy. Jest tym, 
co rozpło mienia się i gaśnie, i nieustannie przechodzi w wodę i zie-
mię. Nie jest on bynajmniej stałym elementem, kryjącym się u pod-
staw zmienności świata. Jeżeli cokolwiek może być stałe w świecie, 
tak jak go widzi Heraklit, to jedynie prawo determinujące zmien-
ność fenomenalnej rzeczy wistości, miara, która sprawia, że walczące 
ze sobą przeciwieństwa nie prowadzą do wzajemnej destrukcji, ale są 
motorem rozwoju świata.

Tak więc Heraklit dostrzega przede wszystkim pewną regular-
ność w powszechnej zmianie i przemijaniu rzeczy. Mówi on: „Słoń-
ce no we jest każdego dnia”81, „Słońce oczywiście nie przekroczyło-

78 G. Reale, op. cit., t. 1, s. 99.
79 J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej, s. 51.
80 Dokładna rekonstrukcja procesu rozwoju myśli Heraklita, która w dużej mie-

rze wpłynęła na strukturę tego rozdziału, znajduje się w: J. Gajda, Prawo natury 
a umowa społeczna, s. 110–140.

81 DK 22 B 6.
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by mia ry, w przeciwnym razie Erynie, służki Dike, wytropiłyby go”82, 
„Wszechświat […] był zawsze, jest i będzie ogniem wiecznie żywym, 
na swą miarę rozpalającym się i  gasnącym”83, „Ognia przemiany: 
naj pierw było morze, z morza połowa w ziemię, druga w oddech go-
rący przemieniona. Morze rozpływa się i rządzi się tą samą zasadą, 
jaką miało, nim ziemia powstała”84. U podstaw przemian musi kryć 
się ja kaś miara, jakieś ograniczenia, jakieś prawo, które sprawia, że 
owe zmiany, być może na pierwszy rzut oka chaotyczne i destruk-
cyjne („Śmierć jest tym, co widzi człowiek”), zawierają pewną re-
gularność, możliwą do odkrycia strukturę, umożliwiającą badanie 
i poznanie świata. Wszak wschodzące każdego dnia słońce do złu-
dzenia przypo mina to, które zgasło dnia poprzedniego. Ogień re-
gularnie rozpłomie nia się i  gaśnie. W  ten sam sposób przechodzi 
w  wodę i  ziemię, a  później powraca do swej „pierwotnej” posta-
ci. Ludzie umierają, ale na ich miejsce rodzą się nowi, podobni do 
tych, którzy odeszli. Tak zjawiska, jak i poszczególne rzeczy w swo-
im powstawaniu i zanika niu odgrywają określone role w kosmicznej 
sztuce, której porządku strzeże prawo przyrównane przez Heraklita 
do mitologicznej Dike (B 94: „Słońce oczywiście nie przekroczyło-
by miary, w przeciwnym razie Erynie, służki Dike, wytropiłyby go” 
[dosięgłyby je – przyp. W. Sz.]).

Prawo to sprawia, że świat w  swej istocie nie jest miejscem, 
gdzie dominują przemijanie i śmierć, choć takie może być pierwsze 
wraże nie tego, kto obserwuje rzeczywistość wokół siebie. Świat jest 
w grun cie rzeczy miejscem ciągłej wymiany, następowania po sobie, 
zastępo wania tego, co umiera, tym, co się rodzi85. Tylko w ten spo-
sób może być podtrzymane istnienie świata i zachowanie go od cał-
kowitego unicestwienia. Dlatego ogień cyklicznie rozpłomienia się 
i gaśnie, dlatego cyklicznie powtarzają się po sobie przemiany sta-
nów, przeciwności, ele mentów, dlatego śmierć zastępuje życie, a ży-
cie śmierć: „Śmiertelni nie śmiertelni, nieśmiertelni śmiertelni, żyją-

82 DK 22 B 94.
83 DK 22 B 30.
84 DK 22 B 31.
85 J. Gajda, Prawo natury, s. 128.
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cy tamtych śmiercią, tamtych życiem zaś umarli”86. Rzeczywistość 
jest jak koło, mówi Heraklit, na którego obwodzie każdy punkt może 
być traktowany jako początek i koniec zarazem87. Następujące po so-
bie przeciwieństwa: noc przecho dząca w dzień, a dzień w noc, ży-
cie w  śmierć, a  śmierć w  życie, ruch w  spoczynek, a  spoczynek 
w ruch etc. stają się w końcu jednym, bo pod trzymują jedność kos-
mosu i wyrażają to samo niezmienne prawo, kry jące się u podstaw 
zmienności. Dlatego droga w dół od rzadkiego ognia do najgęstszej 
ziemi i droga w górę od ziemi i wody do ognia są w grun cie rzeczy 
tym samym88. Filozof z Efezu wypowiada się w tym duchu o prze-
mijającym życiu człowieka „Tym samym jest: żywy lub umarły, jawa 
i sen, młodość i starość, coś, co zmienia się w coś innego, a to zno-
wu w to samo”89. Podobnie myśli o całym kosmosie: „Stykają się: ca-
łość – część, zbieżne – rozbieżne, wielodźwięk – dźwięk. Z wszyst-
kiego jedność, z jedności – wszystko”90.

Kosmos jako całość łączy w  sobie wszelkie przeciwieństwa 
(„Prze ciwności odpowiadają sobie jak przeciwstawne sobie człony 
łuku lub liry”91), dzięki nim żyje i utrzymuje swoją naturę: „był za-
wsze, jest i bę dzie ogniem wiecznie żywym, na swą miarę rozpala-
jącym się i gasną cym”92. Istnienie świata i  jego rozwój opierają się 
na walce przeci wieństw i  sukcesywnej dominacji każdego z  nich, 
harmonia zaś jest jedynie chwilowym stanem równowagi w ich nie-
ustannej rywalizacji. W  rozumieniu pitagorejczyków harmonia 
była tym, co łączyło przeci wieństwa, była idealnym stanem świa-
ta, kosmosu immanentnie zawierającego piękno i uporządkowanie. 
Jej wyrazem była eufonia w muzy ce, matematyczny ład czy piękno 
i  obserwowalny porządek przyrody93. Dobrem w  ich pojęciu było 

86 DK 22 B 62.
87 DK 22 B 103: „Współistnieje początek i koniec na obwodzie koła”. „Zdaje się, że 

Heraklit uważał koło za symbol ruchu jako takiego: każdy punkt na obwodzie 
koła jest równocześnie jego początkiem i końcem…”. A. Krokiewicz, op. cit., s. 141.

88 DK 22 B 60: „Droga w górę czy w dół, jedna i ta sama”.
89 DK 22 B 88.
90 DK 22 B 10.
91 DK 22 B 51.
92 DK 22 B 30.
93 Zob. np. Aetius V 30, 1 (Diels B 4); Stobajos, Eclogae I 21, 7 (Diels B 6).
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ustanowienie granic w  chaosie i  uporządkowanie go, peras ponad 
apeiron. Do takiego stanu, do tak pojętej harmonii dążyły wszystkie 
opozycje, wszelkie elementy całokształtu rzeczywi stości. Nie tak wy-
obraża sobie harmonię Heraklit. Przede wszystkim relatywizuje po-
jęcie dobra i zła, wszak dla Boga wszystko jest dobre94. Nie jest więc 
tak, że uporządkowanie jest lepsze od nieuporządkowania, a  rów-
nowaga przeciwieństw od ich dominacji. Dla podtrzymania świa-
ta przy życiu konieczne są istnienie i rywalizacja wszystkiego te go, 
co pitagorejczycy określali mianem dobra i zła. Każdy z owych sta-
nów jest konieczny. Jednak jest nieprawdą, że opozycje dążą do zgo-
dy, do pokojowego współistnienia, jak utrzymywało stronnictwo 
Pita gorasa. „Spór jest ojcem i królem wszechrzeczy”95, wszak gorą-
co i zim no zawsze będą sobie przeciwne, woda zawsze będzie gasiła 
ogień, ogień będzie zawsze wrogiem wody. Harmonia w tym sensie 
jest ra czej chwilowym stanem równoważących się napięć w  obrę-
bie przeci wieństw niż ich współgraniem, jak „przeciwstawne czło-
ny łuku lub li ry”96. Harmonia jest piękna, ale nietrwała, a przy tym 
straszna, bo ja ko stagnacja prowadzi do śmierci. To spór naruszają-
cy harmonię rodzi życie97. Harmonia jest więc przejściową konfigu-

94 DK 22 B 106: „Dla boga wszystko jest dobre [piękne], lecz ludzie uznali jed no za 
niesłuszne, co innego za słuszne”.

95 DK 22 B 53. „Health, peace, rest, Heraclitus says, are in themselves no more good 
than their opposites, and their goodness only appears when set against these op-
posites. The coexistence of what a Pythagorean would regard as good and bad 
states is necessary and right”. W. K. C. Guthrie, History of Greek Philosophy, t. 1,  
s. 448.

96 W. K. C. Guthrie komentuje ową ilustrację w następujący sposób: „Pitagorej-
czycy głosili harmonię przeciwieństw, lecz jak przeciwieństwa miałyby wejść 
w harmonię, jeśli nie wbrew sobie? Mamy tu do czynienia – powiada Heraklit – 
je dynie z równowagą przeciwstawnych sił, tak jak w przypadku łuku. Chodziło 
mu chyba o sprawny łuk, ale bez naciągniętej strzały. Gdy łuk stoi oparty o ścia-
nę, nie dostrzegamy żadnego ruchu i wydaje się nam, iż jest to przedmiot sta-
tyczny, całko wicie nieruchomy. Ale w rzeczywistości rozgrywa się w nim nie-
ustanna walka, co stanie się widoczne, kiedy cięciwa przegnije. Łuk natychmiast 
skorzysta z okazji: przerwie ją, żeby się wyprostować. Osnową równowagi jest 
więc walka, która jest dobra sama w sobie, ponieważ jest źródłem życia. Okreś- 
lanie jednego z jej aspek tów czy etapów dobrym, a drugiego – złym urąga rozu-
mowi” (Filozofowie greccy, s. 38).

97 Por. G. S. Kirk, J. E. Raven, op. cit., s. 195–196.
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racją elementów zawsze naruszaną przez dążące do hegemonii prze-
ciwieństwa i zawsze się z owego sporu odradzającą. Tak jak wszystko 
inne w świecie Heraklita, tak i harmonia ze sporem następują po so-
bie w nieskończoność. Świat jako taki jest tworem wiecznym, niema-
jącym początku ani koń ca, „był zawsze, jest i będzie ogniem wiecz-
nie żywym, na swą miarę rozpalającym się i gasnącym”98.

Wydaje się, że wieczność kosmosu według Heraklita dokonu-
je się przez jego nieskończone, powtarzające się cykle, zgodnie ze 
stwier dzeniem Diogenesa Laertiosa: „Według Heraklita świat rodzi 
się z ognia i w nim się periodycznie przez całą wieczność na prze-
mian po grąża”99. Podobne stanowisko prezentują Arystoteles, Teo-
frast, Plutarch oraz inni starożytni filozofowie i  doksografowie100. 
Dziś pogląd o periodycznym zniszczeniu świata jest odrzucany przez 
niektórych historyków filozofii101 na podstawie fragmentu B 30: 
„Wszechświat […] był zawsze, jest i  będzie ogniem wiecznie ży-
wym, na swą miarę rozpalającym się i gasnącym”, oraz tezy Hera-
klita o  współistnieniu prze ciwieństw. Jednak część znaczących hi-
storyków filozofii, odcinając się od modelu okresowego zniszczenia 
świata, przychyla się do uznania, że Heraklit przyjmował model cy-
klicznego odnawiania się świata na wzór pitagorejski lub cyklicznej 
wymiany wszystkich rzeczy na ogień i ognia na wszystkie rzeczy, tak 
w  mikroskali (tj. w  odniesieniu do poszczególnych bytów, stanów 
i  przeciwieństw w  obrębie kosmosu), jak i  w  odniesieniu do całe-
go kosmosu102. A. Krokiewicz sugeruje, że „pod wpływem milezyj-

98 DK 22 B 30.
99 DL IX 8.
100 Arystoteles, O niebie 28 a 11; Plutarch, De defectu oraculorum 415 f: „Widzę stoic- 

kie ekpyrosis przewijające się przez dzieła Hezjoda, jak również Herakli ta i Or-
feusza”; Aetius II, 32, 3; Censorinnus, De die nat. XVIII, II – połączenie koncep-
cji Wielkiego Roku z myślą Heraklita.

101 Zob. np. W. K. C. Guthrie, History of Greek Philosophy, t. 1, s. 456–459; G. S. Kirk, 
J. E. Raven, op. cit., s. 202–204.

102 Por. W. K. C. Guthrie, History of Greek Philosophy, t. 1, s. 458: „The time required 
for every part of the fire which takes the downward turn at any given moment 
to return to its source, or, to look at it the other way round, the interval after 
which every part of water and earth existing at any given time will have been 
replaced”. A. Krokiewicz, op. cit., s. 143; J. Legowicz, op. cit., s. 49; O. Gigon, 
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skiej filozofii heraklitejczycy wcześnie przekształci li pierwotną tezę 
o konieczności okresowego zognienia wszystkich rzeczy na biegu-
nie ognia w  tezę o  okresowym »zgorzeniu« czy też za niku całego 
świata”103. Cykliczność świata dla Heraklita nie oznacza więc odra-
dzania się i zaniku całokształtu rzeczywistości. Kosmos „był zawsze, 
jest i  będzie…”. Nie ma początku, nie ma końca, jest wiecznie re-
alizującym się „teraz”. Trwa nieprzerwanie, choć formy jego egzy-
stencji ulegają zmianie, tak jak regularnie następujące po sobie pory 
roku. Fragment B 90: „Ogień przemienia się we wszystko i we wszy-
stko się zmienia. Tak jak złoto przemienia się w grosz [pieniądze – 
W. Sz.], a grosz w złoto” sugeruje, że Heraklit wyróżniał dwie główne 
formy istnienia świata: zróżnicowany kosmos i jednorodny ogień, na 
przemian wymieniające się w nieskończoność. „Gdy ogień wygasa – 
mówi O. Gigon – mamy świat w pełni rozwoju. Ale ogień znów się 
wzmaga aż do stanu, w którym wszystko jest ogniem; i tak ten cykl 
trwa bez końca”104. Tym samym Heraklit przenosi na całokształt rze-
czywistości rodzaj przemian, jakie wcześniej przyporządkował po-
szczególnym bytom, stanom i przeciwieństwom105. Ogień nie tylko 
przechodzi w wodę i ziemię, ale również pochłania i niejako zradza 

Główne problemy, s. 142: „W  jednym ze swych rozmyślnie niewychodzących 
poza napomknienie zdań Hera klit wręcz nazywa kosmos »ogniem, który zapa-
la się i gaśnie w stałych miarach«. Gdy ogień wygasa, mamy świat w pełni roz-
woju. Ale ogień znów się wzmaga, aż do sta nu, w którym wszystko jest ogniem; 
i tak ten cykl trwa bez końca. Dość niefrasobli wie i raczej z grubsza nakreślił 
Heraklit rodzenie się pierwiastków świata z ognia, ma ło go to snadź obchodzi-
ło. Ważniejsze jest co innego. Gdy doprowadzimy (bo musi my) do końca po-
równanie z przemiennością dnia i nocy, okaże się, że nasz kosmos w pełni roz-
woju równa się nocy, a faza czystego ognia – dniowi. Ten stan podlega są dowi 
wartościującemu; dzień jest doskonalszy od nocy, świat przemieniony w czysty 
ogień będzie doskonalszy od obecnego”.

103 A. Krokiewicz, op. cit., s. 143. Również tezy tej broni O. Kahn, The Art and Thought 
of Heraclitus, Cambridge 1979, s. 134 i n. Interesująca dyskusja na temat kon-
cepcji cykliczności świata u  Heraklita, a  w  szczególności koncepcji ekpyrosis 
znaj duje się w Pryncypiach (t. XXI–XXII, Kraków 1998): G. S. Kirk, Ekpyrosis 
u Hera klita: kilka uwag; H. Jones, Heraklit – fragment 31; C. D. C. Reeve, Ekpyro-
sis i nadrzędność ognia u Heraklita; R. Mondolfo, Świadectwo Platona i Arysto-
telesa odnoszące się do ekpyrosis u Heraklita.

104 O. Gigon, Główne problemy, s. 142.
105 Por. DK 22 B 31, B 6, B 76, B 91, B 62.
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cały świat. Taką cykliczność kosmosu wydają się również sugerować 
fragmenty B 66: „Ogień przyszedłszy rozdzieli i pochłonie wszyst-
ko”, B 10: „ze wszystkich rzeczy jedna, a z jednej wszystko”, czy B 30: 
„Wszechświat […] był zawsze, jest i będzie ogniem wiecznie żywym, 
na swą miarę rozpalającym się i gasnącym”. Ponadto metafora koła, 
do jakiej odwołuje się Heraklit we fragmencie B 103 („Zaprawdę, 
w kole początek i koniec są tym samym”), koła, na którego obwo-
dzie nie ma punktu będącego początkiem i końcem, ale każdy może 
być zarówno punktem wyjściowym jak i końcowym, może sugero-
wać za mknięty krąg powtarzający się w nieskończoność przy obro-
tach ko ła106. Tak więc cykliczna wymiana leży u podstaw kosmosu 
jako całości, jak też każdej jego części. W ten sposób Heraklit kon-
struuje pierwszy explicite wyartykułowany model apokatastazy kos-
micznej na gruncie filozofii greckiej.

Oczywiście filozof z  Efezu nie używa terminu apokatastasis 
ani w znaczeniu, jakie nadadzą mu późniejsi filozofowie, ani nawet 
w pro stszym fizycznym sensie, tak jak to słowo było stosowane w as-
tronomii czy medycynie. Tak przynajmniej wynika z zachowanych 
do dnia dzisiejszego fragmentów dzieła Heraklita. Jednak mimo to 
rozwija koncepcje, które łączą się nierozerwalnie z późniejszym mo-
delem apokatastazy filozoficznej, przynajmniej w jej wymiarze kos-
micznym. Przede wszystkim przyjmuje on explicite wieczność świa-
ta i dookreśla tę koncepcję, która implicite bez wątpienia istniała już 
w myśli Hezjoda i Milezyjczyków. Wieczny świat według Heraklita, 
jak zostało to ukazane wcześniej, nie ma początku ani końca, „był 
zawsze, jest i będzie ogniem wiecznie żywym, na swą miarę rozpala-
jącym się i gasnącym”107. W kontekście odwiecznych przemian, któ-

106 J. Legowicz sugeruje, że Heraklit przez ową metaforę koła mógł odwo ływać 
się do babilońskiego mitu o wężu ustawicznie pożerającym swój ogon i usta-
wicznie odradzającym się od szyi. „Jak ten wąż, tak i  wszechświat »z  ognia 
powstaje i  w  ogniu się kończy, a  skoro tylko zgaśnie, wszystko się w  świecie 
zaczyna formo wać« na zasadzie zmiany pochodnej z ognia w dół i zmiany wstę-
powania wszystkie go w górę, przemiany ognia w rzeczy i  rzeczy w ogień, by 
znowu z ognia rozpoczy nał się nowy pochód rzeczy w tzw. Wielkim Roku, któ-
ry wg Heraklita ma się składać z 10 800 lat słonecznych” (op. cit., s. 52).

107 DK 22 B 30.
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rym świat jest poddany, nie można zdaniem Heraklita wyodrębnić 
jakiegoś pierwot nego stanu, z którego wszystko zostało zrodzone lub 
który, tak jak arche-zasada w myśli filozofów z Miletu, mógłby stano-
wić swoistą praformę świata. Wieczność kosmosu według Heraklita 
dokonuje się najprawdopodobniej przez jego nieskończone, powta-
rzające się cy kle108, na wzór orfiko-pitagorejskiej koncepcji cyklicz-
nego odnawia nia się świata lub cyklicznej wymiany zróżnicowane-
go świata na ogień i ognia na zróżnicowany świat, tak w mikroskali 
(tj. w odniesieniu do poszczególnych bytów, stanów i przeciwieństw 
w obrębie kosmosu), jak i w odniesieniu do całokształtu rzeczywi-
stości. Kosmos nie ma początku, nie ma końca, jest wiecznie realizu-
jącym się „teraz”. Trwa nieprzerwanie, choć formy jego egzystencji 
ulegają zmianie, tak jak regularnie następujące po sobie w nieskoń-
czoność dzień i noc. Taki model wieczności i cykliczności świata bez 
wątpienia predestynuje Heraklita do miana prekursora apokatastazy 
kosmicznej. Koncepcji, którą kilka wieków później podejmą i dopro-
wadzą do formy dojrzałej filo zofowie stoiccy. Kwestia apokatastazy 
osobowej w filozofii Heraklita pozostaje problemem otwartym. Jeże-
li, jak sugerują Krokiewicz (op. cit., s. 144) i Kahn (op. cit., s. 134 i n.), 
świat powtarza się w swoich nieskończonych cyklach w identycznej 
formie, to można zaryzykować twierdzenie, iż Heraklit mógł zakła-
dać, że w owych identycznych cy klach będą powtarzały się identycz-
ne światy, a więc będą żyli iden tyczni ludzie w identycznych sytua-
cjach. Być może opowiadając się za koncepcją cykliczności świata, 
Heraklit implicite wyraził to, co później głośno wypowiedział Chry-
zyp: „po upływie wieków ten sam Sokrates będzie nauczać w tych sa-
mych Atenach, a na ulicach tych sa mych miast ci sami ludzie będą 
przeżywać te same cierpienia” (Arnim II, 596 i  nn.). Niestety, nic 
w  zachowanych fragmentach dzieła Heraklita nie wykazuje jasno, 
że opowiadał się on za identycznością powta rzających się światów. 
W rzeczywistości, jak wskazuje Guthrie (History of Greek Philosophy, 
s. 455), nawet koncepcja sukcesywnych światów oparta jest na pew-
nym prawdopodobieństwie, nie pewności. Trudno z tego wy ciągać 
jakiekolwiek pewne wnioski co do apokatastazy osobowej. Jest trud-

108 DL IX 8.
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no traktować Heraklita jako jej prekursora na takim samym pozio-
mie, jak w wypadku apokatastazy kosmicznej.

Cykliczność świata Empedoklesa –  
pierwsza postać apokatastazy kosmicznej

Filozofem, który po Heraklicie powraca do koncepcji apokatastazy 
kosmicznej i znacząco ją rozbudowuje, jest Empedokles z Akragan-
tu, prawdopodobnie jedna z  najbardziej barwnych i  zagadkowych 
posta ci starożytnej filozofii greckiej109. Do czasów współczesnych 
prze trwały znaczące fragmenty dwóch dzieł Empedoklesa: Peri fyse-
os (O naturze) oraz Katharmoi (Oczyszczenia), choć jest wielce praw-
dopodobne, że był on autorem większej ilości traktatów110. W owych 
dziełach Empedokles prezentuje dwie, trudne do pogodzenia, strony 
swojej filozofii. Katharmoi bronią w duchu pitagorejskim111 koncep-
cji transmigracji duszy. Peri fyseos z drugiej strony zajmuje się fizy ką 
filozofa z Akragentu; jest ono swego rodzaju polemiką z postulata mi 
Eleatów112, tutaj też filozof konstruuje swój model apokatastazy ko-
smicznej. W jaki sposób jednak Empedokles dochodzi do swojego 
mo delu koncepcji wielkiego powrotu?

Odpowiedź na to pytanie wymaga pewnej dygresji, szkicu kon-
tekstu filozoficznego, w którym przyszło Empedoklesowi żyć i two-

109 DL VIII, 51–74. Por. Arystoteles, Metafizyka 984 a 11 (DK 31 A 6). Em pedokles 
przedstawiany był m.in. jako pitagorejski kapłan (DL VIII, 54), cudotwórca, mag 
(DL VIII, 61), filozof, polityk (DL VIII, 63–65), znakomity lekarz (DL VIII, 62; 
Klemens Aleksandryjski, Kobierce VI, 30 [DK31 A 112]), badacz przyrody, do-
skonały mówca (DL VIII, 57 [DK 31 A 1]), mistyk. Mając bez wątpienia niezwy-
kle bo gaty życiorys, stał się obok Pitagorasa i Heraklita bohaterem wielu apo-
kryficznych le gend, z których część zachowała się w dziele Diogenesa Laertiosa 
(VIII).

110 Inne dzieła (DL VIII 57 i n., 77) zaginęły, a ich istnienie podawano w wątpli wość 
już w starożytności.

111 Symplicjusz, Fizyka 25, 19, cytując Teofrasta: „Empedokles z Akragantu urodził 
się niedługo po Anaksagorasie; podziwiał on i był związany z Parmenidesem, 
nawet bardziej niż z pitagorejczykami”.

112 Por. np. frg. 11, Plutarch, Adversus Colotem 12, 1113 C, i frg. 13, Aetius I, 18, 2.
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rzyć. Otóż należy zwrócić uwagę, że kontekst twórczości Empe-
doklesa był zupełnie inny niż wcześniej omawianych filozofów  
(tj. Milezyjczyków i Heraklita) przede wszystkim ze względu na usta-
lenia Parmenidesa i filozofów z Elei, którzy swoimi logicznymi teza-
mi o  naturze bytu (przełożonymi na język fizyki przez Melissosa) 
usta nowili swego rodzaju kanon, jaki nawet jeśli nie obowiązywał 
w spo sób arbitralny spadkobierców Eleatów, to jednak zmuszał ich 
do po ważnego potraktowania głównych ustaleń Parmenidesa i jego 
uczniów z Elei. Otóż Parmenides po raz pierwszy explicite dokonał 
pełnego oddzielenia świata fenomenalnego od świata rzeczywistego, 
osiągal nego jedynie drogą rozumowej spekulacji, nie drogą oglądu 
zmysło wego. „Dla filozofa z Elei w jego koncepcji bytu nie ma miej-
sca na powstawanie (genesthai) ani na ginięcie (ollusthai), nie istnie-
ją naro dziny (genesis) ani śmierć (olethros), tak jak nie istnieje ruch 
ani ja kakolwiek zmiana. Wynika to w sposób oczywisty z przyjętej 
przez filozofa jako aksjomat prawdy bytu – z faktu, że predykat ist-
nienia można przypisać tylko bytowi, że tylko byt – jeden, wiecz-
ny, niezni szczalny i niepodzielny – istnieje, ponieważ fakt istnienia 
wynika nie zbicie z analizy logicznej i semantycznej samego pojęcia 
bytu. Byt bowiem – jako pojęcie i jako nazwa – generuje swój pod-
stawowy pre dykat: istnienie. Skoro zaś istnieje tylko byt, nie można 
mówić, ani nawet myśleć o nie-bycie”113.

Filozofowie, którzy nastali po Parmenidesie, musieli poważ-
nie wziąć pod uwagę „logiczną” wizję rzeczywistości, którą Eleata 
stwo rzył. Mogli, stając w obronie zmysłów, krytykować ją i mody-
fikować, nie mogli jednak zignorować głównych postulatów wysu-
niętych przez filozofa z  Elei, którego fundamentalną i  jak się wy-
dawało, niezwykle racjonalną tezą, tworzącą podstawę wszystkich 
pozostałych tez, było twierdzenie, że byt jest, nie-byt zaś nie jest 
(DK 22 B 1). To, co „jest”, a więc byt, istnieje bez początku i końca. 
Nie do pomy ślenia jest jakakolwiek zmiana w obrębie bytu, bowiem 
proces stawa nia się oznacza powstanie z  czegoś, czym dana rzecz 
nie była, i zanik tego, czym była (DK 28 B 8). Nie-byt nie może ro-
dzić bytu, bo nie-byt nie jest, byt z kolei, który jest, nie może stawać 

113 J. Gajda, Między „pierwszym” a „drugim żeglowaniem”.
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się czymś, co nie jest. W tym sensie, przenosząc powyższe twierdze-
nie na poziom fizy ki, nie istnieje próżnia, która byłaby oczywistym 
przykładem nie-bytu. Istnieje i nie może nie istnieć jedynie ostatecz-
na, niezmienna rze czywistość, jakiekolwiek przemiany są tylko i wy-
łącznie złudzeniem, którego nie sposób obronić na poziomie logiki. 
Niemożliwy jest więc do zaakceptowania ruch będący określonym 
rodzajem przemian. Jest on tym bardziej nierealny, że, jak się wy-
dawało Eleatom (tj. Zenono wi i Melissosowi), wymaga próżni. Nie-
możliwe jest również, żeby wielość mogła powstać z jednego źródła. 
To bowiem oznaczałoby przemiany jakościowe w obrębie bytu, sta-
wanie się czegoś, czego wcześniej nie było, a to stoi w sprzeczności 
z fundamentalnym aksjo matem Eleatów (szczególnie Zenona i Me-
lissosa), którzy w swojej ontologii opowiadali się za całkowicie jed-
norodną naturą rzeczywisto ści (DK 28 B 8, w. 22–25).

Obraz stworzony przez Parmenidesa burzył wiele z  tego, co 
do tej pory zostało zbudowane przez filozofię grecką. Był na tyle 
kontrower syjny, że naturalnym odruchem następców Parmenide-
sa była reakcja na to, co zostało w  tak logiczny sposób wyłożone 
przez filozofa z Elei. Na tym etapie rozwoju myśli greckiej nie byli 
oni jednak w stanie przełamać podstawowej tezy Parmenidesa. Mo-
gli wszakże, przynajmniej w ograniczonym stopniu, bronić prawdzi-
wości, tzn. realnego bytu świa ta postrzeganego zmysłowo, jego róż-
norodności, zmienności oraz ru chu. Jednak broniąc prawdziwości 
świata fenomenalnego, nie szukali już jednorodnej arche-zasady na 
wzór jońskich filozofów przyrody, ale opowiadali się za a priori zróż-
nicowanym pryncypium leżącym u pod staw różnorodności świata. 
Tym samym zachowywali postulat Parme nidesa, przełożony na ję-
zyk fizyki przez jego następców, że wielość nie może powstać z jed-
ności. Broniąc świata zmysłowego, następcy Eleatów opowiadali się 
również za jego zmiennością, a tym samym ru chem. Kiedy mówili 
o  zmienności, nie mieli jednak na myśli przemian jakościowych 
podstawowego pryncypium świata – na wzór filozofów z Miletu. Ra-
czej szukali „nowych” jakości w różnych połączeniach niejednorod-
nych elementów wchodzących w  skład substratu/substratów świa-
ta – na wzór malarzy tworzących „nowe” barwy przez odpowiednie 
mieszanie czterech podstawowych kolorów. W taki właśnie sposób, 
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borykając się z  głównymi tezami postawionymi przez Parmenide-
sa i szkołę eleacką, próbowali bronić świata zmysłów: Empedokles, 
Anaksagoras, Leukippos i Demokryt.

Empedokles z  jednej strony jest wierny fundamentalnej te-
zie Ele atów, przełożonej na fizykę: byt jest, a nie-byt nie jest, oraz 
wynika jącym z  tego głównym konsekwencjom w  postaci: nihil ex 
nihilo, z  drugiej zaś próbuje dowartościować znaczenie zmysłów, 
sprzeciwia jąc się Parmenidesowej krytyce wartości poznania zmy-
słowego. Na tej płaszczyźnie wyrastają największe różnice między 
nim a filozofami z Elei. Tak więc z jednej strony Empedokles za Ele-
atami twierdzi, że niemożliwe jest, aby cokolwiek powstało ex nihilo 
oraz aby to, co ist nieje, mogło zaniknąć. Mówi:

Dzieci! krótki lot mają ich myśli, tych, którzy sądzą, że powstać może 
coś, cze go przedtem nie było, albo że rzecz jakaś ginie zupełnie i  się 
rozpada. […] Jest nie możliwe, aby coś powstało z  tego, co zupełnie 
nie istnieje; i  jest rzeczą niemożliwą i niesłychaną, aby zginęło to, co 
istnieje114.

Podobnie zgadza się on z twierdzeniem, że jest niemożliwe, aby wie-
lość mogła powstać z jedności, a więc tak jak Eleaci sprzeciwia się 
koncepcji przemian jakościowych wysuniętej przez jońskich filozo-
fów przyrody, utrzymujących, że jednorodna arche-zasada była je-
dynym źródłem zróżnicowanego świata fenomenalnego. Empedo-
kles akceptu je również twierdzenie Eleatów, że „nie-byt nie jest”, 
a przenosząc je w obszar fizyki, utożsamia nie-byt z próżnią. Mówi: 
„w ogóle nie ma żadnej pustki”115.

Z drugiej strony Empedokles, uznając zmysły za prawomocny 
spo sób oglądu rzeczywistości, „zmuszony” jest również uznać świat 
podle gły percepcji zmysłowej za świat rzeczywisty. Nie ma w  jego 
myśli miej sca na dychotomię: świat mniemań (fenomenalny) versus 
świat rzeczy wisty (noetyczny). To, co ukazują zmysły, jest prawdziwe 
i zasadniczo zbieżne z tym, co postrzega rozum. Jeśli więc postrze-
żenia zmysłowe uczą o różnorodności świata, oznacza to, że rzeczy-

114 DK 31 B 11, 12 (przeł. B. Kupis).
115 DK 31 B 13, 14.
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wistość faktycz nie jest różnorodna. Ponieważ jednak jest niemożli-
we, jak tego adekwatnie dowiódł Parmenides, by wielość wyrastała 
z jedności, zatem substrat świata musi być równie zróżnicowany, jak 
obecny kosmos. Wie lość musiała być pierwotnym stanem świata, 
o ile w wypadku Empedoklesa można w ogóle mówić o pierwotnym 
sensu stricto stanie świata. Podobnie skoro zmysły przekonują o ist-
nieniu ruchu, oznacza to, że ruch faktycznie istnieje. Obrona kon-
cepcji ruchu, jak się okazało, wcale nie wymagała przesłanki o istnie-
niu próżni (niebytu, którego miejsce zaj muje byt – Melissos), którą to 
przesłankę, jak się zdawało, przekonywa jąco obalili Eleaci. Empedo-
kles, podobnie jak później Anaksagoras, „pojmował ruch na podo-
bieństwo przesuwania się ryby w wodzie, kie dy w miarę ruchu woda 
zamyka się natychmiast wokół ryby i jest z nią w ciągłym kontakcie 
na jej całej powierzchni”116; uznał zatem, że ruch może odbywać się 
na zasadzie mieszania się podstawowych elementów w obrębie ma-
terii, w wyniku czego „powstają” nowe jakości lub raczej nowe mie-
szaniny elementów, które jawią się jako nowe jakości. „To, co nazy-
wa się powstaniem i zanikiem, w rzeczywistości jest mieszaniem się 
i rozpadem wiecznych i niezmiennych podstawowych substancji”117.

Broniąc zróżnicowanej wizji świata, Empedokles wysunął kon-
cep cję czterech archai biernych i  dwóch czynnych, konstytuują-
cych cało kształt rzeczywistości. Elementy (stoicheion) bierne, zwa-
ne przez Empedoklesa „korzeniami [rizomata] wszechrzeczy”118, to 
ziemia, woda, ogień i powietrze119. Są one podstawowymi składnika-
mi i budulcami kosmosu. „Posłuchaj najpierw o czterech korzeniach 
wszystkich rze czy: błyszczącym Zeusie, dającej życie Herze, Hade-

116 W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy, s. 44.
117 DK 31 B 8, 9. Por. E. Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy, Meri- 

dian Books, New York 1960, s. 72.
118 Por. DK 31 B 17, 21–23, 38; Aetius I, 3, 8.
119 Prawdopodobne jest, że przez tak pojmowane elementy Empedokles nawią-

zuje do swoich wielkich poprzedników. Wszak woda była arche-zasadą Talesa, 
ogień Heraklita, powietrze Anaksymenesa, ziemia, zdaniem np. A. Krokowicza 
(op. cit., s. 183), może być utożsamiona z filozofią Ksenofanesa. Możliwe rów-
nież, że przez wyodrębnienie czterech podstawowych elementów Empedokles 
w Oczyszczeniach nawiązuje do filozofii pitagorejskiej, z którą przez doksogra-
fów był dość silnie łączony (por. DL VIII, 54).
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sie i Nestis, która swoimi łzami napełnia źródła śmiertelnych ludzi 
wodą”120. Owe ele menty, wieczne w swej naturze, bez początku i bez 
końca, niestworzone i niezniszczalne, nie podlegają żadnym zmia-
nom (w sensie ja kości) ani przeobrażeniom. Są wewnętrznie proste, 
jednorodne i sta nowią absolutną podstawę (substrat) każdej istnie-
jącej rzeczy.

Wszystkie elementy są równe i tego samego wieku, lecz każdy odgry-
wa inną ro lę i ma własny charakter; kolejno biorą górę w miarę upływu 
czasu. Poza nimi nic in nego nie powstaje ani się nie kończy; gdyby bo-
wiem ciągle ginęły, już by ich wcale nie było. Cóż by mogło powiększyć 
tę całość i skąd by mogła przyjść? A jak by mo gły zginąć, skoro pełno 
ich w każdym miejscu? Tylko one bowiem istnieją, ale przenikając się 
nawzajem, stają się raz tym, to znowu czymś innym, pozostają wiecz-
ne i wciąż takie same121.

Tak więc ostatecznie wszystko można sprowadzić do owych czte-
rech nieredukowalnych korzeni wszechrzeczy, co de facto dzieje się 
w cyklicznych przemianach świata między Sfajrosem a czwórwielo-
ścią (terminem „czwórwielość” posługuję się za Adamem Krokiewi-
czem). Poza nimi bowiem żadna rzecz nie posiada własnej, dla siebie 
charak terystycznej substancji, ale zawsze jest mechaniczną miesza-
niną elementów podstawowych. „Są one tylko mieszaniną lub wza-
jemną wymianą tego, co zostało zmieszane. Substancja jest tylko na-
zwą nadawa ną tym rzeczom przez ludzi”122. Owe cztery podstawowe 
elementy znajdują się w nieustannym ruchu, którego przyczynami 
sprawczymi są dwa elementy czynne, poetycko nazwane Miłością 
i Nienawiścią123.

Miłość zwana również Afrodytą, Radością, Harmonią i Niena-
wiść utożsamiana z  Gniewem to dwie odwieczne, kosmiczne siły, 
równe so bie co do mocy, przeciwne co do kierunku, wprawiające 

120 DK 31 B 6; Aetius I, 3, 20.
121 DK 31 B 17 (przeł. K. Leśniak).
122 DK 31 B 8 (przeł. K. Leśniak).
123 DK 31 B 17; Symplicjusz, Fizyka 158, 6: „I ciągła przemiana tych rze czy nigdy się 

nie kończy, raz wszystkie schodzą się razem dzięki Miłości w jedno, in nym ra-
zem oddzielają się od siebie przez Waśń”.
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w ruch elementy bierne i powodujące ich nieustanną ruchliwość: łą-
czenie się i rozdzielanie124. Tak jak miłość w relacjach międzyludzkich 
łączy lu dzi odmiennych płci, tak samo kosmiczna Miłość, zdaniem 
Empedoklesa, łączy elementy odmiennych rodzajów: wodę, ziemię, 
ogień, powietrze, ze sobą nawzajem125. Tak jak nienawiść w  świe-
cie człowie ka rozdziela i antagonizuje ludzi, tak kosmiczna Niena-
wiść rozdziela złączone Miłością heteronomiczne elementy i  łączy 
je według swych rodzajów: wodę z wodą, ogień z ogniem, powie-
trze z powietrzem, ziemię z ziemią. Przy tym siły te działają nie tylko 
w mikroskali, spra wiając, że cząstki „kochają się” i „nienawidzą”126, 
powodując tym sa mym powstawanie, a następnie zanikanie okreś-
lonych rzeczy, ale rów nież wywierają wpływ na całokształt rzeczy-
wistości, determinując naturę całego świata, pola ich rywalizacji127. 
W rzeczywistości wyda je się, że Empedokles postrzega nieustanny 
ruch przede wszystkim na poziomie kosmicznym, owe przemiany 
dotyczące całości determinują zmienność wszystkich poszczegól-
nych rzeczy.

Miłość i  Nienawiść sprawiają, że ruch/zmienność całokształ-
tu rze czywistości odbywa się zasadniczo w dwóch kierunkach: od 
pełnego panowania Miłości do pełnego panowania Nienawiści. Mi-
łość groma dzi drobiny wszystkich czterech elementów razem, tak że 
łącząc się ze sobą nawzajem, tworzą doskonały, kulisty, pozbawio-

124 DK 31 B 16. Należy zaznaczyć, że siły te są ciągle pojmowane substancjal nie, 
choć, jak mówi Empedokles, „nie zajmują one miejsca”. Por. E. Zeller, Presocra-
tic Philosophy, t. 2, s. 138.

125 „Nadaje on też miłości miano Afrodyty i w pożądaniu płciowym widzi je den 
z jej przejawów. Tu często używa terminów i analogii z dziedziny płciowej, opi-
sując jej kosmiczne działania i skutki”. B. A. G. Fuller, Historia filozofii, przeł.  
Z. Glinka, PWN, Warszawa 1966, t. 1, s. 79.

126 Por. DK 31 B 21; A. Krokiewicz, op. cit., s. 185.
127 Symplicjusz, Fizyka 25, 21; DK 31 A 28: „Czyni on cztery materialne elementy: 

ogień, powietrze, wodę i ziemię, wszystkie wieczne, ale zmieniające się w wie-
lości i nieobecności przez łączenie się i  rozdzielanie; jednak jego rzeczywiste 
pierwsze zasady, które wpływają na te, to Miłość i Nienawiść. Elementy ulegają 
ciągłej przemianie, raz wymieszane razem przez Miłość, kiedy indziej rozdzie-
lone przez Nienawiść. Tak więc pierwszych zasad według niego jest w rzeczywi-
stości sześć”.
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ny odrębnych ja kości Sfajros128. Nienawiść rozdziela przemieszany 
Sfajros i skupia drobiny podstawowych elementów zgodnie z ich ro-
dzajami. W  ten sposób cztery elementy tworzą cztery osobne sta-
ny skupienia: wodę, ziemię, ogień i powietrze129. Miłość i Nienawiść, 
mające ruch immanentnie zawarty w swojej naturze130, nie zmienia-
ją zasadniczej natu ry pierwiastków, jedynie modyfikują ich sposób 
skupienia.

Wszystkie elementy są równe i tego samego wieku, lecz każdy odgry-
wa inną ro lę i ma własny charakter; kolejno biorą górę w miarę upływu 
czasu. Poza nimi nic in nego nie powstaje ani się nie kończy; gdyby bo-
wiem ciągle ginęły, już by ich wcale nie było. Cóż by mogło powiększyć 
tę całość i skąd by mogła przyjść? A jak by mo gły zginąć, skoro pełno 
ich w każdym miejscu? Tylko one same istnieją, ale przenikając się na-
wzajem, stają się raz tym, to znowu czymś innym, pozostają wiecz nie 
i wciąż takie same131.

Miłość i  Nienawiść, odwieczne, równe co do mocy, przeciwne co 
do kierunku, walczą o prymat. Raz triumfuje jedna, potem druga, 
po triumfie Waśni następuje królestwo Miłości, Miłość zostaje za-
stąpiona przez Nienawiść i tak bez końca, zaś stan równowagi mię-

128 Prawdopodobnie nawiązanie do kulistego bytu Parmenidesa. Por. DK 28 B 8, 
w. 42–44: „Ponadto jeśli granicę końcową posiada, to jest to wykończony wszę-
dzie, do kuli pięknie zaokrąglonej w swej masie podobny, od środka zewsząd 
równo odległej” (przeł. M. Wesoły).

129 Arystoteles, Metafizyka 985 a 24: „W każdym bądź razie w myśl jego po glądu 
miłość często rozdziela, a nienawiść łączy. Gdy bowiem pod wpływem nienawi-
ści Wszechświat rozpada się na elementy, wówczas ogień i każdy inny element 
zbiera się w jedno. A kiedy znowu pod działaniem miłości elementy łączą się, 
wtedy z koniecz ności rozdzielają się części każdego z nich”. Por. ibidem, 1000 b 10: 
„w  jego rozumie niu niezgoda nie jest bynajmniej w  większym stopniu przy-
czyną zniszczenia aniżeli te go, że one [rzeczy] bytują; podobnie miłość nie jest 
w większym stopniu przyczyną te go, że [rzeczy] są, gdyż łącząc rzeczy w jedno, 
niszczy tym samym wszystko inne”.

130 Nie w jakiejś zewnętrznej konieczności, transcendentnym źródle, bóstwie czy 
prawie. Por. Arystoteles, Fizyka 252 a 5 i n.; Metafizyka 1000 b 12 i n.

131 DK 31 B 17 (przeł. K. Leśniak). Por. B 21: „Sobą i tylko sobą są one [czte ry ele-
menty], przebiegając zaś wskroś siebie wzajemnie, stają się coraz to innymi rze-
czami i za każdym razem są zawsze takie same”.
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dzy nimi, na wzór harmonii heraklitejskiej, jest jedynie chwilowy, na 
mgnienie oka.

Przeważają one [elementy i  siły] kolejno w  obrocie koła, giną jedne 
w  drugich i  wzrastają według kolejności wyznaczonej losem. Bo tyl-
ko one istnieją, a  przebiega jąc nawzajem przez siebie, stają się ludź-
mi i innymi gatunkami zwierząt; raz zjed noczone miłością w jeden ład 
[Sfajros], to znowu z  powrotem każdy z  nich jest uno szony oddziel-
nie [czwórwielość] wrogą siłą nienawiści aż do tego momentu, gdy 
połączone w jedną wszechcałość (Sfajros), na nowo ulegają. Tak więc 
w miarę, jak jed no zwykło powstawać z wielości rzeczy, a znowu z roz-
padu jedności wielość się tworzy [Sfajros i czwórwielość], o tyle one po-
wstają i życie ich nie jest niezmienne; o ile jednak ich wieczna zmiana 
nigdy się nie kończy, o tyle zawsze są niezmienne w kręgu przemian132.

Założenie wieczności wszystkich podstawowych pryncypiów oraz 
cykliczności świata sprawia, że Empedokles, idąc śladem Herakli-
ta i  Parmenidesa, odchodzi od pytań o  początek świata. Rzeczy-
wistość, jakkolwiek jawi się ona przemijającej istocie ludzkiej, jest 
wieczna w swej naturze. Człowiek postrzega wokół siebie narodzi-
ny i śmierć, powstawanie i zanikanie, ale jak mówi Empedokles, to 
tylko konwen cja językowa i jednostkowe wyobrażenia. W rzeczywi-
stości „narodzin nie ma w przypadku żadnej wśród wszystkich istot 
śmiertelnych ani też kresu żadnego, ni zgubnej śmierci, lecz jest je-
dynie zmieszanie i  rozdzielenie zmieszanych składników, narodzi-
nami zaś zowią to lu dzie”133. Utrzymując za Parmenidesem koncep-
cję wieczności i nie zmienności bytu oraz przenosząc ją na poziom 
fizyki, Empedokles opowiada się jednoznacznie za wiecznością 
świata, bez początku i bez końca134. „Nie ma żadnych narodzin ani 
nie ma niszczącej śmierci, jest tylko łączenie się i rozdzielanie ele-

132 DK 31 B 26, por. również B 17, 27–31, 35, 37 i n., A 28 i n, 34 i n., 38, 42 i n. Przy 
tym ważne jest, że owego regularnego następstwa Empedokles nie utożsamia 
explici te z żadnym arbitralnym prawem konieczności.

133 DK 31 B 8; por. B 9.
134 DK 31 B 17; Symplicjusz, Fizyka 158, 6: „I ciągła przemiana tych rze czy nigdy się 

nie kończy, raz wszystkie schodzą się razem dzięki Miłości w jedno, in nym ra-
zem oddzielają się od siebie przez Waśń”.
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mentów […], taki jest nomos”. Wieczne elementy bierne: woda, zie-
mia, ogień i powietrze, są bez koń ca poddawane działaniu elemen-
tów czynnych: Miłości i Nienawiści. Owe dwie potężne, kosmiczne 
siły, następujące po sobie w królowa niu nad światem, kształtują cy-
kliczność rzeczywistości. Ta nieskoń czona cykliczność jest jednym 
z najbardziej charakterystycznych elementów kosmologii Empedo-
klesa oraz, obok koncepcji ekpyrosis u Heraklita135, proto-modelem 
apokatastazy kosmicznej w późniejszej myśli greckiej.

W każdym cyklu kosmicznym można, jak się wydaje, wyróżnić 
cztery główne etapy. Dwa etapy skrajne to pełne panowanie Miłości 
oraz hegemonia Nienawiści, między nimi zaś występują dwa okre-
sy przejściowe. W jaki sposób kształtują się poszczególne etapy ko-
smicznego cyklu Empedoklesa?

Sfajros, traktowany jako umowny początek cyklu, jest najdosko-
nalszym wyrazem kosmicznej Miłości, wynikiem jej całkowite-
go panowania i wyrazem wyeliminowania jakiegokolwiek wpływu 
Nie nawiści na elementy bierne. Sfajros, zwany przez Empedoklesa 
rów nież „Jednym”, jest stanem, w którym wszystkie pierwiastki po-
łączone ze sobą nawzajem tworzą spójną jedność, doskonałą wirują-
cą kulę, w której niemożliwe są do wyodrębnienia jakiekolwiek jako-
ści136. Empedokles mówi o tym dziele Miłości:

Jest on równy samemu sobie we wszystkich kierunkach i  całkowicie 
bezgranicz ny, okrągły Sfajros, radosny w  otaczającej go samotności 
[…], nie wyrastają mu z ple ców dwie odnogi, nie ma też nóg ani zwin-
nych kolan, ni członków rodnych, lecz był kulą równą sobie we wszyst-
kich kierunkach137.

135 Por. R. Mondolfo, op. cit., s. 245–254.
136 Por. DK 31 B 35, 115; por. A. Krokiewicz, op. cit., s. 181; Sympli cjusz, O niebie 529, 1 

i Fizyka 32, 13; frg. 36, Stobajos, Anth. I, 10, 11.
137 DK 31 B 28–29 (przeł. K. Leśniak). Por. DK 31 B 134: „Albowiem nie jest on ob-

darzony ludzką głową na ludzkim ciele, z  barków nie wyrasta mu para koń-
czyn, nie ma ani stóp, ani ruchliwych kolan, ani też części owłosionych; jest tyl-
ko świętym i nieuchwytnym duchem, który blaskiem szybkolotnych myśli świat 
cały przenika…”. G. Reale, op. cit., s. 175.
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Widać tutaj wpływ eleackiej koncepcji doskonałego, kulistego 
by tu (ontologia Parmenidesa przełożona na fizykę przez Melissosa) 
oraz modelu bóstwa Ksenofanesa, szczególnie w kontekście wypo-
wiedzi Empedoklesa deifikujących dzieło Miłości i traktujących Sfaj-
ros jako „myślną moc jedynie, świętą i niewyrażalną, która ścigłymi 
myślami przebiega świat cały”138.

Biegunem przeciwnym Sfajrosowi w kosmicznych cyklach jest 
okres pełnego panowana Nienawiści, która tak jak nienawiść między 
ludźmi, niszczy doskonałe dzieło Miłości139. Sprawia ona, że połączo-
ne heteronomiczne pierwiastki rozdzielają się, ale równocześnie łą-
czy je zgodnie z ich rodzajami: wodę z wodą, ziemię z ziemią, po-
wietrze z powietrzem, ogień z ogniem. „W myśl jego poglądu miłość 
często rozdziela, a nienawiść łączy. Gdy bowiem pod wpływem nie-
nawiści Wszechświat rozpada się na elementy, wówczas ogień i każ-
dy inny ele ment zbiera się w jedno. A kiedy znowu pod działaniem 
miłości ele menty łączą się, wtedy z konieczności rozdzielają się czę-
ści każdego z nich”140. W ten sposób tworzą się cztery homogeniczne 
masy, które, jak sugerują Raven i Kirk141, przyjmują kształt czterech 
koncentrycz nych sfer, w których elementy najlżejsze, a więc powie-
trze i ogień, znaj dują się na zewnątrz, natomiast cięższe: woda i zie-
mia, wewnątrz142.

Aczkolwiek pełne panowanie Miłości wyklucza jakiekolwiek 
wpływy Nienawiści, a  hegemonia Nienawiści sprawia, że nikną 
wpły wy Miłości, nie oznacza to jednak, że panowanie Filii i Neikos 
jest wieczne. Nienawiść zawsze wkracza na arenę po pełnym pano-
waniu Miłości i w końcu ją pokonuje, niszcząc Sfajros. Podobnie Mi-
łość detronizuje Nienawiść, rozbijając czwórwielość i łącząc ze sobą 
różne elementy. „A te rzeczy nie przestają się stale zmieniać, raz gro-

138 DK 31 B 134, parafraza własna – W. Sz.
139 Por. DK 31 B 26; Symplicjusz, Fizyka 33, 21.
140 Arystoteles, Metafizyka 985 a 23.
141 Op. cit., s. 346. Por. A. Krokiewicz, op. cit., s. 181.
142 Arystoteles, O powstawaniu i ginięciu, B 6, 334 a 1 (DK 31 B 53): „Nie zgoda bo-

wiem wprawdzie rozdzieliła, lecz powietrze podniosło się ku górze nie przez 
Niezgodę, ale jak Empedokles niekiedy twierdzi – jakoby przez przypadek” 
(przeł. L. Regner).
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madząc się w  jedno dzięki Miłości, raz roznoszone w  różne stro-
ny przez nie nawiść Waśni”143. Owo następowanie po sobie Sfajro-
sa i czwórwielości trwa w nieskończoność, bez początku i bez końca. 
Jedynie w tym sensie można mówić o wiecznym panowaniu Miłości 
i Nienawiści ja ko o wiecznych powrotach i klęskach tych dwóch nad-
rzędnych ko smicznych potęg. „Jedno powstaje z wielości, a wielość 
z jednego”144. Między nimi zachodzą okresy przejściowe, jeden, gdy 
Miłość zaczy na ustępować Nienawiści, i drugi, gdy Nienawiść zosta-
je zastąpiona Miłością. W pierwszym wypadku Sfajros, łączący he-
teronomiczne pierwiastki, zaczyna się powoli rozpadać, gdy uprzed-
nio pokonana Nienawiść odbudowuje swoją potęgę. Wkraczając 
w obszar wpływów, Neikos zaczyna łączyć pierwiastki tego samego 
rodzaju, zrazu powo li, walcząc z wciąż silną Miłością, potem przy-
spieszając tempo, gdy Filia coraz bardziej słabnie. Następuje krótko-
trwały okres równowagi w owych zmaganiach, po czym szala zwy-
cięstwa przechyla się na stro nę Nienawiści i droga do czwórwielości 
stoi otworem. W okresie między czwórwielością a kolejnym Sfajro-
sem następuje proces od wrotny. To Miłość, wyrzucona wcześniej 
poza obszar wpływów, po wraca teraz, by dokonać zemsty, prawem 
kosmicznej sprawiedliwości, na Nienawiści. Powoli zaczyna roz-
dzielać homogeniczne masy czte rech pierwiastków zgromadzonych 
przez Nienawiść i łączy różne pier wiastki ze sobą. Proces ten zaczy-
na się powoli, wszak Nienawiść jest ciągle silna. Miłość, umacnia-
jąc się, olbrzymim wysiłkiem doprowa dza do równowagi, lecz tym 
razem to ona zwycięża, zmierzając do stworzenia kolejnego Sfajro-
sa. W ten sposób cykl kosmiczny zostaje zamknięty: Sfajros – okres 
przejściowy – czwórwielość – okres przej ściowy. Po nim następuje 
kolejny cykl i tak w nieskończoność.

Okresy przejściowe odgrywają w  tym kosmicznym, powtarza-
jącym się kole niezwykle istotną rolę; nie tylko dlatego, że są one 
czasem naj większych zmagań Miłości i  Nienawiści, czasem upad-
ku jednej siły i powstania drugiej, ale również z tego względu, że tyl-
ko wtedy może zaistnieć świat fenomenalny, świat człowieka. W cza-

143 DK 31 b 17, 1.6; Symplicjusz, Fizyka 158, 6 (przeł. J. Lang).
144 DK 31 B 17, parafraza własna – W. Sz.
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sie pełnego pano wania Miłości wszystkie elementy przemieszane są 
razem, tworząc doskonały, kulisty, bezjakościowy Sfajros. W czasie 
panowania Nienawi ści woda, ziemia, ogień i powietrze są oddzie-
lone od siebie, tworząc cztery koncentryczne sfery. Jedynie w okre-
sie zmagań, gdy równocześnie Miłość łączy różne elementy, a Nie-
nawiść gromadzi takie same, jest możliwe zaistnienie świata, który 
jawi się człowiekowi w jego zmy słowej percepcji. Jest on swoistą hy-
brydą Miłości i Nienawiści, w której łączenie i rozdzielanie elemen-
tów zachodzą w tym samym cza sie, zdeterminowane naturami obu 
rywalizujących potęg.

Świat fenomenalny w filozofii Empedoklesa staje się więc jedy nie 
epizodem między pełnym panowaniem archai – czynnych. Czy jest to 
degradacja świata ludzkiej percepcji?145 W porównaniu z Eleatami, 
całkowicie deprecjonującymi świat postrzegalny zmysłowo, fi zyka 
Empedoklesa jest próbą dowartościowania rzeczywistości feno-
menalnej. Należy ponadto zauważyć, że kosmologia filozofa z Akra-
gantu jest skonstruowana w taki sposób, iż każdemu jej elementowi 
można przypisać epizodyczność, nie tylko okresom przejściowym 
i  światom fenomenalnym, ale również Sfajrosowi i  czwórwielo-
ści, następującym po sobie w  nieskończonych powtórzeniach cza-
su kosmicz nego. Rzeczywiście jest wieczna zatem przede wszystkim 
cykliczność wszechrzeczy, natomiast okresy przejściowe, a  z  nimi 
światy fenomenalne, Sfajros oraz czwórwielość są wieczne o  tyle, 
o ile stanowią in tegralne części owych cyklów.

Świat fenomenalny powstaje między pełnym panowaniem Mi-
łości i Nienawiści. Należy się jednak zastanowić, czy dzieje się to raz 
w pełnym cyklu, czy też dwa razy, w obu okresach przejściowych. 
Nie stety, zachowane fragmenty wypowiedzi Empedoklesa nie roz-
wiązują tej kwestii. Wydaje się również, że stwierdzenia doksogra-
fów nie są do końca przekonywające, choć moim zdaniem wydają 
się wskazywać na dwukrotne istnienie światów w jednym cyklu kos-
micznym. Nie którzy starożytni komentatorzy wypowiedzi Empedo-
klesa umiejsca wiają świat fenomenalny, a  przynajmniej określone 
etapy ewolucji, w czasie, gdy do pełni swej władzy dąży Miłość, po-

145 Taki zarzut stawia Empedoklesowi m.in. A. Krokiewicz, op. cit., s. 190.
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konując Niena wiść. Tak właśnie należy rozumieć wypowiedzi Ary-
stotelesa w trakta cie O niebie (I, 300 b 25): „Jest jeszcze inne pyta-
nie, które można zadać. Czy jest możliwe czy niemożliwe, by ciała 
w nieuporządkowa nym ruchu mogły połączyć się w niektórych przy-
padkach w kombina cje jak te, z których ciała składające się na naturę 
są złożone, takie jak kości czy ciało? To właśnie stwierdza Empedo-
kles, że zdarzyło się pod rządami Miłości. »Wiele głów«, mówi, 
»zostało zrodzonych bez szyi«”, oraz w De anima (III 6, 430 a 28): 
„jak powiedział Empe dokles, że »gdzie głowy wielu stworzeń zosta-
ły zrodzone bez szyi«, są one później połączone przez Miłość…”146. 
Z drugiej stro ny ten sam filozof stwierdza, że zdaniem Empedokle-
sa obecny czas to czas, w którym Nienawiść dochodzi do władzy, po 
czym dodaje, że jest okres analogiczny do tego, gdy Miłość dążyła do 
supremacji nad Nienawiścią147. Wydaje się, że szczególnie to ostatnie 
stwierdzenie wykazuje, zakładając oczywiście, że Arystoteles właś-
ciwie zrozumiał myśl Empedoklesa, iż świat człowieka istnieje dwa 
razy w cyklu kosmicznym, przed i po panowaniu Miłości.

Wśród uczonych rozważających tę kwestię zdania są podzie-
lone. Zeller twierdzi, że świat człowieka powstaje raz w cyklu kos-

146 Por. frg. 35, Symplicjusz, O niebie 529, I  i Fizyka 32, 13, oraz frg. 36, Stobajos, 
Anth. I, 10, 11: „Gdy spór przeszedł do najniższej głębiny wiru, a miłość osiąg-
nęła środek wiru, wtedy to u niej się łączy to wszystko, aby być tylko jednym. 
Nie naraz, lecz w miarę, jak się łączy jedno z jednego miejsca, inne z innego, 
według swojej woli. Podczas tego mieszania się powstały niezliczone groma-
dy istot śmiertel nych. Ale wiele rzeczy pośród tego mieszania się zostało nie-
zmieszanych, wszystko to mianowicie, co spór utrzymywał w zawieszeniu […], 
ale im dalej przebiegał, o ty le ustawicznie posuwał się zarazem naprzód łagod-
ny, nieśmiertelny pęd doskonałej mi łości. Tak wnet śmiertelnym stawało się to, 
co nieśmiertelne, to, co było niezmieszane, stawało się zmieszanym, zmieniw-
szy swoje ścieżki. Z tych zmieszań więc wypły nęły niezliczone rodzaje śmiertel-
nych istot, posiadających najróżnorodniejsze formy” (przeł. J. Legowicz).

147 Arystoteles, O powstawaniu i ginięciu B 7, 334 a 5: „Równocześnie stwierdza on, 
że świat jest w tym samym stanie teraz w czasie Waśni, jak był wcze śniej w cza-
sie Miłości”. Ponadto Symplicjusz, O niebie 587, 24 (DK 31 B 59) wy jaśnia: „Przez 
»okres miłości« rozumie nie czas, gdy Miłość już królowała, ale kiedy zmierzała 
ku temu”. Tak więc gdy Empedokles mówi o okresie Miłości, niekoniecz nie ma 
na myśli Sfajros, ale etap doń prowadzący.
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micznym, gdy Miłość wypiera Nienawiść148. Opcji przeciwnej broni 
Burnet, przyjmując, że człowiek żyje wtedy, gdy Nienawiść pokonu-
je Mi łość149. Jednak duża część historyków filozofii broni dwukrot-
nego ist nienia świata w jednym obrocie kosmicznego koła. Wydaje 
się, że w tym kierunku zmierzają także Kirk i Raven150, choć pozo-
stawiają sobie większy margines niepewności i dopuszczają możli-
wość jedne go pełnego świata fenomenalnego w  obrocie kosmicz-
nego koła. Krokiewicz zakłada, że ludziom dane jest żyć dwa razy 
w obrocie kosmicz nego koła. Za dwukrotnym światem fenomenal-
nym w  cyklu kosmicz nym opowiadają się również J. Legowicz151 
oraz G. Reale152. Podob ną, może nieco bardziej rozbudowaną teorię 
wysuwa B. A. G. Fuller, próbując przyporządkować różne porządki 
ewolucji światu poprzedza jącemu Sfajros i następującemu po nim153. 
Osobiście jestem skłonny przyznać rację właśnie tej grupie filozofów.

W taki sposób kształtują się główne zręby kosmologii Empedo-
klesa. Z jednej strony jest to kosmologia pełna niedopowiedzeń, wąt-
pliwości, pytań czy wręcz sprzeczności, wynikających w dużej mie-
rze ze stanu spuścizny. Nie wiadomo do końca i z całą pewnością nie 
moż na stwierdzić, istnienie ilu światów fenomenalnych w  jednym 
cyklu kosmicznym zakładał Empedokles. Podobnie otwarte pozo-
staje pyta nie, czy w każdym przypadku ewolucja świata przebiega-
ła tak samo, czy może, jak nie bez podstaw sugeruje Fuller, rozwój 
światów różnił się w zależności od miejsca w cyklu. Również proble-

148 E. Zeller, Presocratic Philosophy, s. 160.
149 J. Burnet, Early Greek Philosophy, s. 234.
150 Op. cit., s. 335 i nn.
151 „Zasadą tego rozwoju [ewolucji prowadzącej do powstania człowieka] jest wy-

pieranie »miłości« przez »niezgodę« i przezwyciężanie »niezgody« przez »zgo-
dę«, a w przetrwaniu istot żyjących decyduje ich przystosowanie do warunków” 
(op. cit., s. 83).

152 „Kosmos i  rzeczy w  kosmosie powstają natomiast w  dwóch okresach przej-
ściowych, które prowadzą od przewagi miłości do dominacji nienawiści, a na-
stępnie od przewagi nienawiści do dominacji miłości” (op. cit., t. 1, s. 176).

153 Twierdzi on, że w okresie gdy Nienawiść wypiera Miłość, najpierw powstają ro-
śliny, później pojawiają się zwierzęta, w końcu zaś człowiek, natomiast gdy Mi-
łość wypiera Nienawiść, najpierw pojawiają się rozproszone członki zwierzęce 
i ludzkie. W obu przypadkach przeżywają te, które są lepiej przystosowane do 
życia. B. A. G. Fuller, op. cit., t. 1, s. 81 i n. 
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matyczna i nie rozstrzygnięta do końca jest kwestia cyklicznego na-
stępstwa Miłości i  Nienawiści bez założenia jakiegoś arbitralnego 
prawa konieczności. W końcu, podstawowym problemem pozosta-
je związek kosmologii Empedoklesa z jego antropologią, stworzoną 
w duchu pitagorejskim. Być może dzieło, którego podjął się Empe-
dokles, przerosło jego ocze kiwania i wyobraźnię154.

Z  drugiej strony jednak kosmologia czy ogólnie fizyka Em-
pedoklesa, mimo całej jej problematyczności, jest bez wątpienia 
fascynu jąca. Na wielki szacunek zasługują próba pogodzenia głów-
nych postu latów szkoły eleackiej z rzeczywistością sensualną i chęć 
dowartościo wania świata postrzeganego zmysłami. Niezwykle istot-
ny i mający brzemienne konsekwencje w późniejszej filozofii greckiej 
jest fakt wprowadzenia koncepcji elementów podstawowych, „ko-
rzeni wszech rzeczy”. Model ten wykorzystają i rozwiną m.in. Ana- 
ksagoras oraz atomiści greccy. Fizyka Empedoklesa gra również waż-
ną w rolę w pro cesie oddzielenia źródła ruchu od samej substancji. 
Co prawda Filia oraz Neikos zaliczane są do elementów podstawo-
wych, niemniej filo zof z Akragantu nadaje im jakości (np. nierozcią-
gliwości: „nie zajmu ją miejsca”), niepozwalające postawić pełnego 
znaku równości między nimi a elementami biernymi. W końcu na-
leży podkreślić, szcze gólnie w  kontekście dyskusji o  apokatastazie 
kosmicznej, że Empedo kles jest pierwszym filozofem greckim, który 
explicite formułuje kon cepcję cykliczności całokształtu wszechrze-

154 „Empedokles, by his introduction of the cosmic cycle – twierdzą G. S. Kirk  
i J. E. Raven – has set himself a task which might well overtax even the most 
fertile imagination: he has imposed upon himself the necessity of describing 
a cosmogony and a world that are the exact reverse of the world we know and 
of the cosmogony that brought it into being” (op. cit., s. 348). Równocześnie su-
gerują, że Empedokles mógł swobodnie zrezygnować z koncepcji cykliczności. 
W zamian mógł stworzyć kosmologię, gdzie ze Sfery wyłania się świat, a dwie 
przeciwstawne sobie siły: Miłość i Nienawiść, utrzymują się we wzajemnej rów-
nowadze. Jeżeli tak mocno opowiada się on za koncepcją cykliczności świa-
ta, to prawdopodobnie u podstaw leżą jego przekonania religijne o reinkarna-
cji. Z jednej strony świat jest analogią człowieka, to, co dzieje się w mikroskali, 
musi w jakiś sposób powielać skalę makro. Z drugiej strony, powtarzające się 
światy fenomenalne mogą być miejscem wcieleń tych, którzy wciąż znajdują się 
na drodze oczyszczenia. 
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czy. O ile orficy swój model powtarzalności światów ubierali w język 
mitu, Milezyjczycy dwuznacznie zakładali możliwość cykliczności 
kosmosu, Heraklit – przynajmniej w zachowanych tekstach – czynił 
do niej mniej lub bar dziej jednoznaczne aluzje, o tyle Empedokles 
po raz pierwszy jedno znacznie założył jej istnienie. Trudno szukać 
w jego myśli jakiegoś dowodu na cykliczność wszechrzeczy, jest to 
raczej aksjomatyczne zało żenie, być może projekcja jego przekonań 
religijnych, odpowiednio przystosowana do makroskali kosmosu. 
Bez względu jednak na pod stawy tego założenia nie ulega wątpliwo-
ści, że stanowi ono szkielet kosmo logii filozofa z Akragantu i czy-
ni go oficjalnym/explicite prekursorem koncepcji apokatastazy kos-
micznej w myśli greckiej.

Aż do IV wieku p.n.e. filozofowie greccy nie rozwijają – w ob-
szarze fizyki – wątków apokatastatycznych zapoczątkowanych przez 
Milezyjczyków, a  rozwiniętych przez Heraklita, z  jego koncepcją 
periodycz nego zognienia świata, i Empedoklesa, przyjmującego cy-
kliczne prze miany konfiguracji czterech elementów pod wpływem 
działania sił Miłości i Nienawiści. Wątki te podejmą i znacząco roz-
winą dopiero filozofowie Stoi.

Apokatastaza stoików

Epoka hellenistyczna przyniosła z  sobą wiele fundamentalnych 
zmian tak na arenie geopolitycznej starożytnego świata, jak i w świa-
domości ówczesnego społeczeństwa greckiego, co w efekcie wywarło 
olbrzy mi wpływ również na kształt myśli filozoficznej tych nowych 
cza sów155. Podboje Aleksandra Macedońskiego, hellenizacja świata 
wschodniego i  orientalizacja greckiego, stworzenie nowych struk-
tur politycznych tego bezprecedensowego imperium grecko-mace-
dońskiego, w  końcu zaś jego rozpad po śmierci Aleksandra Wiel-

155 Por. J. Gajda, Gdy rozpadły się ściany starożytnego świata, s. 59–81; A. Świ-
derkówna, Hellenika, PIW, Warszawa 1995, s. 115–200; E. Wipszycka, B. Bra-
vo, Historia starożytnych Greków, PWN, Warszawa 1992, t. 3, s. 429–433, 495– 
–503; J. Wolski, Starożytność, PWN, Warszawa 1997, s. 233–238, 258–265, Histo-
ria Powszechna.
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kiego na sze reg rywalizujących ze sobą potężnych państw, wszystko 
to znacząco zmieniło oblicze starożytnego świata, w  szczególności 
zaś świata grec kiego. Załamaniu uległy, wessane w imperium mace-
dońskie, tradycyj ne miasta-państwa greckie (polis), które do tej pory 
określały nie tyl ko strukturę polityczną Grecji, ale również status, 
funkcję społeczną oraz powinności obywateli. W tym nowym świe-
cie człowiek przestał być postrzegany jako integralna cząstka herme-
tycznej wspólnoty-polis, stał się natomiast obywatelem nieporówny-
walnie większego pań stwa, tracąc jednak przy tym na znaczeniu jako 
jednostka. Razem ze zdobyciem skarbów władców perskich, rozwo-
jem bankowości, po wstaniem nowych rynków zbytu etc. radykalnej 
przemianie uległa tradycyjna ekonomia świata greckiego. Utrzyma-
nie przy życiu powsta jących wielokulturowych imperiów wymagało 
odpowiedniego dosto sowania prawodawstwa, kontroli państwowej 
oraz nowych regulacji stosunków międzynarodowych. Zdobycze te-
rytorialne na wschodzie i południu sprawiły, że coraz częściej na uli-
cach Aten czy Sparty było sły chać obce języki, a obok tradycyjnego 
panteonu greckiego zado mowiły się w miastach Hellady świątynie 
bóstw perskich, egipskich, semickich. Coraz większą popularność 
zaczęły zyskiwać także religie misteryjne, kuszące swoim niezwy-
kłym mistycyzmem i ezoteryczny mi obrzędami.

Wszystkie te zmiany dawały nowe możliwości elitom i  tym, 
którzy umieli błyskawicznie dostosować się do warunków nowego 
świata, jednak dla większości mieszkańców Grecji przemiany te do-
konywały się na ich oczach, w szczególności zaś ich dynamika i nie-
przewidywalność wstrząsały podstawami świata, w którym nauczyli 
się żyć. Nowa, niestabilna sytuacja uświadamiała ludziom kruchość 
ich życia, wzbudzała lęk o ich własny los, prowadziła do ponowne-
go po stawienia sobie fundamentalnych pytań odnośnie do ich eg-
zystencji. Kim jestem? jak mam żyć? dokąd zmierzam? – oto co tra-
piło Gre ków epoki hellenizmu. Niestety filozofie systemowe, w taki 
czy inny sposób deprecjonujące świat fizyczny, a wraz z nim człowie-
ka w jego fizycznym, doczesnym wymiarze, nie dawały już satysfak-
cjonującej odpowiedzi. „Filozofia systemowa, uparcie trzymająca się 
swoich metateorii, straciła swój status techne – umiejętności i sztu-
ki terapii. W epoce polis bowiem umiała – jak sztuka lekarska – le-
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czyć dusze, lecz uzdrawiała tylko ich nieprawości. W nowej epoce 
człowiek po trzebował filozoficznej terapii, lecz miała ona leczyć du-
sze nie z nie prawości, lecz z cierpień”156. Filozofia, chcąc znaleźć ade-
kwatne od powiedzi na egzystencjalne pytania człowieka epoki hel-
lenistycznej, musiała wyjść poza wzorce stworzone przez systemy 
epoki polis Platona i Arystotelesa, poza świat transcendentnych idei 
i Pierwszego Poruszyciela157.

Odpowiednie wzorce filozofowie hellenistyczni znaleźli w przed-
platońskich koncepcjach immanentnej zasady rzeczywistości, które 
po strzegały kosmos, nietranscendentny byt pojmowany jako zasada 
kosmosu, jako wzór doskonałości. Kosmos w teoriach tych określał 
ca łokształt rzeczywistości oraz stanowił dla człowieka odpowied-
ni mo del wartości. W ten sposób fizyka, wiedza o naturze-kosmo-
sie stała się „nową metateorią filozofii hellenistycznej”, adekwatną 
podstawą, z której udzielono odpowiedzi na pytania trapiące czło-
wieka nowej epoki158. Tak więc Epikur, tworząc własny model filo-
zoficzny, odwo łał się do atomistycznej koncepcji struktury kosmosu 
Demokryta, stoicy zaś oparli swoje dzieło na koncepcji immanen-
tnej, rozumnej zasady rzeczywistości, tak jak została ona ujęta przez 
Heraklita159. Po wracając do Heraklitowej koncepcji Logosu/ognia, 
filozofowie Stoi przywrócili do życia zaznaczoną przez niego impli-
cite, a rozwiniętą przez Empedoklesa koncepcję apokatastasis i dali 
jej najpełniejszy w myśli starożytnej wykład, przede wszystkim w jej 
kosmicznym, ale również w jej osobowym wymiarze. W jaki sposób 
koncepcja ta zna lazła swoje miejsce w fizyce stoickiej i jak była poj-
mowana?

Przede wszystkim filozofowie stoiccy, szukając wzorów w kon-
cepcjach praojców, powrócili do przedplatońskiego hylodzoizmu 

156 J. Gajda, Gdy rozpadły się ściany, s. 41.
157 Por. ibidem, s. 25 i nn.
158 Por. A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Aletheia, Warszawa 2000, s. 446.
159 „For the systematic basis of ethics he went back primarily to Heraclitus, whose 

physics most appealed to him through its uncompromising working out of idea 
that all individual things in the world are only manifestations of one and the 
same pri mary substance and that there is a law which governs the course of na-
ture and which should govern human actions”. E. Zeller, Outlines, s. 229.
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i wi talizmu. Przyjęli oni, że całokształt rzeczywistości jest material-
ny w swojej naturze oraz że ma immanentnie w nim zawarty aspekt 
boskości. Innymi słowy, według stoików nie istnieje żadna czysto 
ducho wa160, niecielesna rzeczywistość, która byłaby transcendentna 
wobec materii i mogłaby arbitralnie kierować losami świata. Wszyst-
ko, co tyl ko istnieje, jest w jakiś sposób substancjalne: Bóg, człowiek, 
dusza, wady161, zalety, myśli, relacje etc. „Wszystkie jakości rzeczy 
składa ją się z czegoś cielesnego, ze strumieni powietrza, które prze-
nikają je i wprowadzają w nie tensję utrzymującą je razem”162. Nie 
jest to jed nak mechaniczny rodzaj materializmu na kształt fizyki De-
mokryta i Epikura. Według stoików w materii immanentnie jest za-
warta rozum na, boska siła163, przenikająca wszystko i determinują-
ca losy świata. Wysuwając tę koncepcję, stoicy zbliżyli się do teorii 
wczesnych filo zofów greckich odwołujących się do konkretnej ar-
che-zasady, z której wszystko powstaje i do której wszystko powraca, 
w szczególności zaś do Heraklita z Efezu, pierwszego filozofa grec- 
kiego, który explicite przyznał atrybut rozumności wyodrębnionej 
przez siebie arche-zasadzie – logosowi.

160 „To bowiem, co niecielesne, z natury swej […] nie może ani działać, ani dozna-
wać”. Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos VIII, 263 (von Arnim, II, 363, 
przeł. I. Dąmbska). „Wszystko, co działa lub doznaje, jest cielesne” (von Arnim, I, 
frg. 90). „Bytem nazywa się to tylko, co jest ciałem” (von Arnim, II, frg. 329). 
„Byt i ciało są tym samym” (von Arnim, II, frg. 359).

161 Por. np. „Czy mianowicie dobro jest ciałem? Dobro coś czyni, bo wszak do-
pomaga. Co zaś wykonywa jakieś czynności, to jest ciałem. Dobro porusza na-
szą du szę, w jakiś sposób ją kształtuje oraz powściąga, co przecież stanowi włas-
ność ciała. Wszystkie zaś dobra, stanowiące własność ciała, są cielesne; a więc 
także i dobra du chowe. Bo i one są ciałem. Dobro człowieka nieuniknienie musi 
być cielesne, skoro i sam on jest istotą mającą ciało. Mówię nieprawdę, jeśli za-
równo to, co jest dlań po żywieniem, jak i to, co podtrzymuje albo przywraca mu 
zdrowie, nie jest ciałem. Te dy i dobro jego jest ciałem. Nie przypuszczam, że bę-
dziesz wątpił, że ciałami są na sze uczucia”. Seneka, Listy 106, 3 (von Arnim, III, 
84, przeł. W. Kornatowski).

162 E. Zeller, Outlines, s. 233. „Wszystko, cokolwiek jest i dzieje się we wszechjeste-
stwie, od konkretnej rzeczy, przez własności, stosunki, życie i  jego prze jawy, 
myśli i  uczucia po bóstwo, wszystko jest ciałem i  cieleśnie z  nim związane”  
(J. Legowicz, op. cit., s. 351).

163 Stoicy przyjmują istnienie dwóch rodzajów materii: bierną i  czynną. Czyn ną 
utożsamiają z boską mocą twórczą. Por. niżej.
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Rozwijając swój wywód, stoicy przyjęli, że rzeczywistość material-
na zawiera w  sobie immanentnie dwie zasady164: czynną (to poio-
un) i bierną (to paschon)165. Obie mają charakter sensu stricto mate-
rialny, skoro materia jest jedynym wiecznie istniejącym substratem, 
konstytuującym całokształt rzeczywistości. Zasada bierna to pozba-
wiona jakości substancja (apoion usian, hyle), podlegające kształto-
waniu tworzywo, zbudowane z czterech elementów podstawowych 
(stoicheia): wody, ognia, ziemi i powietrza. Zasada bierna jest sub-
stratem, z którego, podobnie jak w myśli Platona, jest ukształtowa-
ny świat. O ile jednak według Platona świat utworzony został przez 
transcen dentnego wobec materii Demiurga, o  tyle w  myśli stoic- 
kiej siły two rzące uporządkowany kosmos są zawarte immanentnie 
w  materii, a  do kładnie w  zasadzie czynnej. To poioun jest pojmo-
wane bowiem jako substancja delikatniejsza i subtelniejsza niż zasa-
da bierna, jako boski czynnik kreatywny w obrębie wszechrzeczywi-
stości. „Zasada bierna – pisze Diogenes Laertios – jest to substancja 
bezjakościowa – materia, zasada czynna, to tkwiący w niej rozum 
(logos) – bóg. On bowiem, będąc wiecznym, z całego zasobu mate-
rii tworzy wszystkie rzeczy”166. Tak więc zasada czynna utożsamio-
na jest z  immanentnym materii ro zumem, bogiem, logosem. Jako 
rozumna siła przejawia się w tworzą cym (i niszczącym) ogniu (pyr 
technikon), który kształtuje wszystko z  zasady biernej i  wszystko 
sprowadza do postaci podstawowej. Jako pneuma jest wszechobec-
ną mocą, przenikającą wszystkie postaci by tu i utrzymującą je w sta-
łym napięciu (tonos). Jako bóg określa i urze czywistnia losy świata167.

Jakkolwiek na poziomie wywodu, opisu całokształtu rzeczywisto-
ści stoicy dokonują rozróżnienia między zasadą bierną a czynną, to 
jednak w rzeczywistości zasady te stanowią nierozdzielną całość. Ra-
zem, choć niekoniecznie w  taki sam sposób, istnieją w każdej po-
staci bytu, w  każdym aspekcie rzeczywistości, tak w  najbardziej 
prymityw nej postaci materii, jak i  w  najbardziej wysublimowanej. 

164 Por. DL VII, 150.
165 Por. J. Gajda, Gdy rozpadły się ściany, s. 63.
166 DL VII, 134 (przeł. K. Leśniak).
167 Por. ibidem, 147, 156.
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Żadna z nich oddzielnie nie ma racji bytu, żadna z nich faktycznie 
w świecie nie ist nieje samodzielnie.

Zasada bierna i czynna, materia i Bóg nie są dwiema bytowościami od 
siebie od dzielonymi; można je odróżnić logicznie i pojęciowo, ale on-
tologicznie nie można ich od siebie oddzielić: dlatego stanowią jedną, 
jedyną rzeczywistość. W konsekwencji wszystkie jednostkowe i wielo-
rakie rzeczy odnoszą się do dwóch zasad, które onto logicznie współist-
nieją, podobnie jak liczne członki mają odniesienie do jednego organi-
zmu. Ponieważ zaś jedna jest materia i jedna jest zasada czynna, jeden 
jest też ko smos, który wszystko w sobie mieści168.

W ten sposób kosmosowi zostaje przydany a priori atrybut rozum-
ności169 i boskości170.

Świat jest kierowany przez rozum [nous] i opatrzność [pronoia] […] bo 
rozum przenika każdą jego część, podobnie jak dusza w człowieku, ale 
pewne części więcej, inne zaś mniej. W jednych ujawnia się jako spraw-
ność [hexis], na przykład w nogach lub w nerwach, w innych zaś jako 
rozum, kierująca część duszy [to hegemonikon]. Cały świat jest zatem 
istotą żywą, obdarzoną duszą i rozumem171.

Kosmos w fizyce stoickiej jest więc boskim organizmem, który bez żad-
nej ingerencji z zewnątrz sam de facto wprawia się w ruch i kształ-
tuje się w doskonały sposób172. Formy, jakie tworzy boska si ła, zde-

168 G. Reale, op. cit., t. 3, s. 366.
169 Por. DL VII, 142.
170 „Substancją Boga jest – według Zenona – cały świat i niebo” (DL VII, 148 – von 

Arnim, I, 163, przeł. K. Leśniak). „Świat stoicy rozumieją trojako: najpierw na-
zywają go samym bogiem, nosicielem jednorodnej jakości wszelkiej substancji, 
jest on niezniszczalny i niestworzony, i jest twórcą ładu we wszechświecie; to on 
po upły wie czasów wchłonie w siebie całą substancję i znowu ją z siebie zrodzi” 
(ibidem, 137 – von Arnim, II, 526, przeł. K. Leśniak).

171 DL VII, 138–139.
172 „Łatwo wobec tego zrozumieć, dlaczego stoicy mogli utożsamić swego boga-fy-

sis-logos z twórczym ogniem, z Heraklitejską »błyskawicą, która rządzi wszyst-
kim«, albo też z pneumą, która jest »rozżarzonym tchnieniem«, czyli powietrzem 
ob darzonym ciepłem. Ogień bowiem jest zasadą, która wszystko przekształca 
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terminowane są przez znajdujące się w niej logosy nasienne (logoi 
spermatikoi), czyli proto-formy wszystkich postaci bytu oraz rozum-
ne siły twórcze, które kształtują z biernej materii wszelkie ist niejące 
postaci bytu.

W tym sensie nie tylko kosmos ogólnie, ale również każdy jego 
aspekt, przeniknięty boską siłą, posiada cząstkę boskości. „Jest to 
opi nia Chryzypa […], że całą rzeczywistość jednoczy pneuma, któ-
ra całą ją przenika i przez którą wszystko jest trzymane razem, trwa 
i zgadza się ze sobą”173. Podział na boskie, to, co tworzy, i nieboskie, 
to, co jest kształtowane, jest jedynie umowny, w rzeczywistości u stoi- 
ków mamy do czynienia z  tym samym bytem174. Jedynie umowny 
charak ter, pomagający zrozumieć naturę kosmosu, mają również 
wysuwane przez nich analogie między duszą a  ciałem. Dusza jest 
obecna w ca łym ciele, przenikając je i utrzymując przy życiu, jednak 
umownie zo staje przyporządkowane jej w ciele człowieka określo-
ne szczególne miejsce przebywania: umysł, serce, krew, oddech etc. 
Podobnie rzecz się ma z duszą świata, bóstwem, które zdaniem nie-
których filozofów stoickich (Archedemus) znajduje się w centrum 
świata, według innych (Kleantes) na słońcu i stamtąd rozprzestrze-
nia się na cały świat. Osta tecznie jednak jakiekolwiek zróżnicowanie 
zakłada filozofia stoicka, wszystko można sprowadzić – i faktycznie 
sprowadza się w cyklicz nych przemianach świata – do jednej posta-
ci bytu.

Hylodzoistyczne teorie stoickie, przypisujące kosmosowi nie tyl-
ko witalność, ale również rozumność, a co za tym idzie doskonałość 
i  boskość, prowadzą filozofów Stoi w  prosty sposób do koncepcji 
opa trzności. Skoro bowiem bóg-logos-pneuma immanentnie zawar-
ty w materii jest ex definitione doskonały175, zatem świat, który stwa-

i wszyst ko przenika; ciepło jest zasadą sine qua non wszelkiego rodzenia się, 
wzrastania i – ogólnie – każdej postaci życia”. G. Reale, op. cit., t. 3, s. 372.

173 Aleksander, De mixtione, 216, 14 (von Arnim, II, 473, przeł. M. Podbielski).
174 „In themselves both are the same; it is the same being of which a part as sumes 

the form of the world, while another retains its original form and in that shape 
appears as the moving cause or the Deity”. E. Zeller, Outlines, s. 235.

175 We wszystkich systemach hylodzoistycznych arche-zasada pojmowana jest jako 
doskonała siła twórcza. Przez Milezyjczyków arche uważana była za substan cję 
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rza, również musi być doskonały. W fizyce stoickiej nie ma miejsca 
na rze czywistą dychotomię (w  sensie ontologicznym), a  w  konse-
kwencji opozycję, która mogłaby sprawić, tak jak np. w filozofii pla-
tońskiej, że stwarzany materialny świat z jakichś przyczyn jest gor-
szy od do skonałego zamysłu stwarzającego boga. Wszak doskonały 
bóg jest niczym innym niż materią czynną176, zatem substrat bier-
ny w żaden sposób nie może przeszkodzić mu w realizacji planów. 
Tę samą praw dę filozofowie stoiccy wyprowadzają w sposób induk-
cyjny. Zauważa ją, że skoro w świecie istnieją istoty żywe, obdarzone 
świadomością i  rozumem, i  stanowią one integralną część kosmo-
su, zatem jako ca łość świat musi być doskonalszy od poszczególnych 
części składo wych177. Ponieważ poza kosmosem według stoików nic 
nie istnieje, jest on faktycznie bytem najdoskonalszym, obdarzonym 
świadomością i  rozumem, którym jest bóg-logos-pneuma. „Świat 
stoicy […] nazy wają samym bogiem, nosicielem jednorodnej ja-
kości wszelkiej substancji (ousia); jest on niezniszczalny i niestwo-
rzony, i  jest twórcą ła du we wszechświecie; to on po upływie cza-
sów wchłonie w siebie ca łą substancję i znowu ją z siebie zrodzi”178. 
Wszystko, co istnieje, jest uczynione w najlepszy z możliwych spo-
sobów.

boską to theion dlatego, że przypisano jej atrybuty (np. nieśmiertelność), które 
w świadomości greckiej uchodziły za boskie. Faktycznie arche Milezyjczyków 
pełniła w naturze funkcje analogiczne do tych, które bóg pełnił w micie. Arche 
była z jednej strony tworzywem „zarówno całego kosmosu, jak i wszystkich by-
tów na kosmos się składających”, z drugiej zaś stanowiła „źródło prawa natury, 
realizującego się dla fizyków przede wszystkim w konieczności następstw przy-
czyn i skutków, w kosmicznej sprawiedliwości” (J. Gajda, Gdy rozpadły się ścia-
ny, s. 12).

176 Von Arnim, II, 1046: „Stoicy przyjmują, iż bóg jest ciałem, wszędzie obecny 
w sposób cielesny, nie tylko w postaci energii”. Ibidem, 605: „Substancją boga 
jest – według Zenona – cały świat i niebo; to samo mówi Chryzyp w pierwszej 
księdze trak tatu O bogach”.

177 Por. gradacje definicji świata wg stoików, przytaczane przez Diogenesa Laer-
tiosa (VII, 137–138): świat jako bóg, doskonały, niezniszczalny, składający się 
z jednej substancji (substancja czynna), świat jako układ gwiazd, świat złożony 
z sub stancji boskiej i substancji biernej (kształtowanej), świat jako bogowie, lu-
dzie i inne stworzenia istniejące na świecie.

178 DL VII, 137.
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O ile jednak kosmos jako całość jest doskonały, nie znaczy to, że 
równie doskonałe są wszystkie byty nań się składające.

Prócz świata nie ma żadnej rzeczy, która by nie miała jakichś braków 
i była pod każdym względem oraz we wszystkich swoich częściach har-
monijna, doskonała i skończona. Toteż trafnie powiada Chryzyp, iż jak 
pokrowiec przeznaczony jest dla puklerza, a  pochwa dla miecza, tak 
wszystkie rzeczy oprócz świata zostały stworzo ne jedne dla drugich; 
płody więc i owoce wydawane przez ziemię – dla zwierząt, a zwierzęta 
dla ludzi, na przykład koń do jazdy, wół do orania, pies do polowania 
i stróżowania. Człowiek, wcale niebędący istotą doskonałą, a stanowią-
cy tylko pewną cząstkę doskonałości, został stworzony do poznawania 
i naśladowania świata. Świat zaś, ponieważ wszystko obejmuje i ponie-
waż nie ma nic takiego, co by się znajdowało poza jego obrębem, jest ze 
wszech miar doskonały179.

Wszystko, co istnieje w świecie, jest stworzone w  taki sposób, aby 
tworzyło doskonały organizm, nawet przez ułomności poszczegól-
nych części.

W  tym kontekście przeznaczenie, które „definiują stoicy jako 
łań cuch przyczyn wszystkiego, co istnieje, albo jako rozumną zasa-
dę (lo gos) kierującą światem”180, jest immanentnym światu prawem, 
tak jak immanentny światu jest jego twórca. Przeznaczenie oznacza 
fakt, że wszystko w świecie zostało ukształtowane przez logos w jak 
najlep szy sposób, tak aby tworzyło doskonałość całości dzieła – kos-
mosu181. Opatrzność, stojąca na straży doskonałości świata zarówno 
w czasie kształtowania kosmosu, jak i w późniejszym jego trwaniu, 
dotyczy bar dziej gatunków niż poszczególnych jednostek, bardziej 
całości niż części. W odniesieniu do jednostek stoicy mówią raczej 
o fatum, nie uchronnej konieczności lub przeznaczeniu. Owo prze-
znaczenie pojmo wane jest jako konieczne i nieodwracalne uporząd-
kowanie wszystkich rzeczy przez logos w procesie tworzenia dosko-

179 Cyceron, De natura deorum II, 14, 37 (von Arnim, II, 1153, przeł. W. Kornatowski).
180 DL VII, 149 (von Arnim, I, 175, przeł. K. Leśniak).
181 Por. Cyceron, De natura deorum II, 22, 57 i n. (von Arnim, I, 171–172), III, 39, 92 

(von Arnim, II, 1107).
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nałego kosmosu i pod trzymywania jego istnienia182. W tym sensie 
można mówić o podwój nej roli przeznaczenia, niejako mikro- i ma-
kroskali eimarmene. Z jed nej strony przeznaczenie dotyczy wszyst-
kich poszczególnych istot, które istnieją w  świecie, w  odpowiedni 
sposób determinując ich los, tak by doskonałość kosmosu jako do-
skonałej całości nie została naru szona. Z drugiej strony owo prze-
znaczenie jednostkowe jest częścią składową wszechprzeznaczenia 
dotyczącego kosmosu jako całości, na którą to całość wszystkie jed-
nostkowe byty się składają. W tej makroskali przeznaczenie realizuje 
się przede wszystkim w cyklicznym zognieniu kosmosu, tj. powrotu 
świata do jego najdoskonalszej, ognistej substancji183.

Chryzyp tłumaczy istotę fatum jako pneumatyczną moc, która wszyst-
kim kieru je w sposób uporządkowany. Pisze o tym mianowicie w dru-
giej księdze dzieła O ko smosie. W drugiej księdze Definicji, w księgach 
O  przeznaczeniu i  gdzie indziej, tu i  ówdzie wyraża się inaczej, mó-
wiąc, że fatum jest logosem kosmosu albo też logo sem rzeczy, którymi 
w kosmosie rządzi opatrzność, albo logosem, zgodnie z którym wyda-
rzyły się rzeczy, które się wydarzyły, wydarzają się rzeczy, które się wy-
darzają, i wydarzą się, które się wydarzą. W miejsce terminu „logos” 
używa też terminów „prawda”, „przyczyna”, „natura”, „konieczność” 

182  Cyceron, De divinatione I, 55, 125 (von Arnim, II, 921, przeł. W. Kornatowski): 
„Przeznaczeniem […] nazywam to, co Grecy określają jako heimarmene, to jest 
pewien ciąg czy pasmo przyczyn, z których każda połączona ściśle z innymi ro-
dzi jakiś skutek. Jest to odwieczna prawda, z której wynika, że nie zdarzyło się 
nic, co się zdarzyć nie miało, i że tak samo w przyszłości nie zdarzy się nic, cze-
go przy czyny sprawcze nie są zawarte w naturalnym biegu wydarzeń. Stąd z ko-
lei wynika, że przeznaczeniem nie jest to, co przez nie rozumie zabobon, ale 
to, o czym mówi na uka przyrody; jest nim mianowicie odwieczna przyczyna 
wszechrzeczy, przez którą stało się to wszystko, co już przeminęło, dokonywa 
się to, co teraz nastaje, i będzie się działo to, co nastąpi w przyszłości”.

183 Por. von Arnim, I, 98 i nn., 497 i nn., II, 585 i nn., 596 i nn. Tacjan, Przeciw Gre-
kom 5 (von Arnim, 1, 109, przeł. M. Podbielski): „Poprzez pożar świat się odna-
wia i roz poczyna na nowo, powtarzając się we wszystkich szczegółach, z tymi 
samymi osoba mi w tych samych sytuacjach i działaniach; Anytos i Meletos, by 
byli oskarżycielami, Buzyrus, by zabijał gości, Herakles, by wykonywał swoje 
trudne prace”. Odnośnie do problemu ekpyrosis por. niżej.
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i dorzuca jeszcze inne nazwy, które odnosi do tej samej istoty w zależ-
ności od coraz to nowych intuicji pojęciowych184.

Trudno mówić o wolności stworzeń/części składowych doskonałe-
go kosmosu w  kontekście tak rozumianej opatrzności i  przezna-
czenia, chyba że, jak sugerują stoicy, prawdziwa wolność mieści się 
sposób ko nieczny w obrębie tego przeznaczenia i polega jedynie na 
dostosowa niu się doń. Wolność według stoików jest życiem zgod-
nym z logosem, z rozumną zasadą świata, życiem, u którego podstaw 
leży świadomość własnego miejsca w „budowie” doskonałego dzieła. 
Wolność jest po wiedzeniem „tak” boskiemu logosowi i dobrowol-
nym podporządkowa niem się mu. W rzeczywistości jednak wolność 
w  systemie stoików ma znaczenie względne, nawet bowiem prze-
ciwstawienie się boskim planom nie zmienia w żaden sposób stanu 
rzeczy określonego przez opatrzność. Tak czy inaczej dzieło zosta-
nie doprowadzone do doskona łego końca według zamysłu boga, bez 
względu na to, czy stanie się to zgodnie, czy wbrew woli człowieka185. 
Kosmos jest doskonały, ponieważ doskonały jest zamysł doskonałe-
go boga, któremu nic z zewnątrz ani nic wewnątrz kosmosu nie jest 
w stanie pokrzyżować planów.

W jaki sposób ów doskonały ze wszech miar świat został stwo-
rzony i jak jest postrzegany przez stoików? Świat i wszystko, co jest 
w  świecie, powstaje według filozofów Stoi z  materii, jedynego ist-
niejącego substratu bez udziału jakiejkolwiek istniejącej poza ma-
terią mocy186. Część materia prima – boski i inteligentny ogień-logos – 

184 Stobajos, Anth. I, 78, 18 i nn. (von Arnim, I, 176, II, 913, przeł. M. Pod bielski).
185 „Także oni [stoicy] uważali za pewne, że wszystko dzieje się z przeznaczenia, 

i posługiwali się następującym przykładem. Kiedy psa, jeśli chciałby iść za wo-
zem, przywiązano by do wozu, wtedy jest wleczony i idzie za nim, czyniąc z ko-
nieczności to, co robi z własnej woli; gdyby natomiast nie chciał za nim iść, bę-
dzie i tak do tego zmuszony. To samo przytrafia się naprawdę także ludziom. 
Nawet gdyby nie chcieli iść, zawsze zostaną zmuszeni, by dojść do tego miejsca, 
które im zostało wy znaczone przez fatum” (Hipolit, Philosoph. 21 – von Arnim, 
II, 975, przeł. M. Podbielski).

186 J. Gajda, Gdy rozpadły się ściany, s. 63: „Termin materia ma w filozofii stoic- 
kiej podwójne znaczenie: obiektywne i względne. W znaczeniu obiektywnym, 
w oglądzie całokształtu rzeczywistości wszystko jest materialne; w znaczeniu 
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gęstnieje i zostaje ukształtowana (w procesie diakosmesis) przez im-
manentnie zawarty w  niej logos, tj. część zachowującą pierwotną, 
naj subtelniejszą postać, czyli zasadę czynną, różnicującą się zgod-
nie z istniejącymi w niej logosami nasiennymi. Owe logoi spermati-
koi – rozumne siły twórcze, proto-formy wszystkich postaci bytów, 
wytyczają rzeczywiste kierunki dzieła stworzenia jako wyznaczni-
ki opatrzności. „Stoicy twierdzą, że bóg jest rozumny, jest twórczym 
ogniem, który metodycznie przystępuje do zrodzenia świata i zawie-
ra w sobie wszy stkie racje zalążkowe, według których tworzone są 
rzeczy zgodnie z przeznaczeniem”187. Innymi słowy, wszystko znaj-
duje się w boskim logosie. Wszystko również z logosu i za sprawą lo-
gosu się wywodzi według zawartego w nim doskonałego planu.

Jednakże ów początek świata, owo stworzenie kosmosu jest jedy nie 
początkiem względnym. Stoicy, przyjmując wieczność materialne go 
substratu, poza którym nie istnieje żaden bóg-demiurg-twórca, nie 
dopuszczają możliwości zaistnienia rzeczywistego stworzenia świa-
ta na wzór creatio ex nihilo (rzecz nie do przyjęcia w myśli greckiej), 
ani nawet na wzór twórczego aktu platońskiego Demiurga. Czerpiąc 
z my śli Heraklita, filozofowie Stoi odcinają się również od Arystote-
lesowskiej koncepcji wieczności świata i przyjmują w pełni cykliczny 
cha rakter rzeczywistości, w którym narodziny świata oraz następu-
jąca po nich zagłada powtarzają się nieskończoną ilość razy.

W pierwszym/umownym etapie stworzenia – czy raczej formowa-
nia się świata (diakosmēsis) w cyklu kosmicznych przemian – część 
logosu-ognia188 gęstnieje, formując cztery elementy podstawowe: ogień, 

względ nym, w procesie analizy struktury poszczególnych bytów i zjawisk tym, 
co różni obie zasady – archai, jest twórcze, kreatywne, porządkujące działanie 
i doznawanie, kształ towanie jakości i podleganie temuż kształtowaniu. W ta-
kim procesie z konieczności to, co działaniu i kształtowaniu podlega, nazywa-
ne jest materią”.

187 Aetius, Plac. I, 7, 33 (von Arnim, II, 1027, przeł. M. Podbielski).
188 Zob. np. Euzebiusz, Praeparatio evangelica XV, 14, 1 (von Arnim, I, 98): z pier-

wotnego logosu-ognia formują się cztery elementy: po pierwsze ogień oraz po-
wietrze, które ogrzane przez ogień staje się pneumą (tchnieniem); następnie 
ogień i pneuma rozchodzą się po pozostałej materii i formują wodę, ziemię oraz 
cały ko smos i rzeczy w kosmosie. Por. G. Reale, op. cit., t. 3, s. 387.
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powietrze, wodę i ziemię. Diogenes Laertios w następujący spo sób 
streszcza to pierwsze stadium stworzenia świata:

Na początku istniejąc sam przez się, bóg przemienił za pomocą powie-
trza całą materię w wodę, a podobnie jak w nasieniu zawarty jest zaro-
dek, tak i bóg będący na siennym rozumem [spermatikos logos] świa-
ta, zachował nasienie w  wilgoci, czyniąc materię zdolną do dalszych 
twórczych wysiłków. Po czym bóg najpierw stworzył czte ry elementy, 
tj. ogień, wodę, powietrze i ziemię. […] Element jest tym, z czego na 
początku wszystko powstaje i na co się na końcu rozpada. Cztery ele-
menty stanowią razem bierną substancję [apoios ousia], czyli materię 
[hyle]. Ogień jest elementem gorącym, woda elementem wilgotnym, 
powietrze – elementem zimnym, ziemia – elementem suchym189.

W następnym etapie dzieła stworzenia z czterech elementów pod-
stawowych zostaje ukształtowany kosmos jako całość. Sfera gwiazd 
stałych powstaje z  ognia/eteru, najlżejszego spośród czterech stoi-
cheia. Niżej kształtuje się sfera planet, dalej powietrze, woda i wresz-
cie ziemia, pojmowana jako podstawa wszystkiego, a równocześnie 
śro dek świata. „Świat powstaje, gdy substancja z ognia przechodzi 
w wil goć i grubsza jej warstwa staje się ziemią, lżejsza przemienia 
się w  po wietrze, a  jeszcze delikatniejsza staje się ogniem. Następ-
nie z tego zmieszania powstają rośliny, zwierzęta i inne rodzaje istot 
żywych”190, zgodnie z logosami nasiennymi, zawartymi w boskim lo-
gosie. „Stoicy twierdzą, że bóg jest rozumny, jest twórczym ogniem, 
który meto dycznie przystępuje do zrodzenia świata i zawiera w so-
bie wszystkie racje zalążkowe [logoi spermatikoi – W. Sz.], według 
których tworzo ne są rzeczy zgodnie z przeznaczeniem”191.

Dość istotne znaczenie w procesie stworzenia świata i późniejsze-
go podtrzymania jego istnienia ma pneuma, pojmowana jako boska 
energia/moc przenikająca cały kosmos wraz ze wszystkimi posta-
ciami bytów w nim się znajdującymi i utrzymująca wszystko w sta-

189 DL VII, 136–137 (von Arnim, I, 102). Por. E. Zeller, Outlines, s. 235; A. Krokie-
wicz, op. cit. (2000), s. 446.

190 DL VII, 142.
191 Aetius, Plac. I, 7, 23 (von Arnim, II, 1027).
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łym na pięciu (tonos)192. Logos jako pneuma podtrzymuje jedność 
całokształ tu stworzonej rzeczywistości193, przenikając ją, jednak nie 
przenika każdego jej aspektu w taki sam sposób. Jest różne jej natę-
żenie i  jest róż ne wytwarzane przez nią napięcie (tonos), w efekcie 
czego po wstaje zróżnicowany kosmos. W  przyrodzie nieorganicz-
nej pneu ma występuje w najmniejszym stopniu, powodując głównie 
jej spoi stość i  trwanie (hexis). W roślinach przejawia się jako phy-
sis, czyli moc rozmnażania się, odżywiania i  wzrastania. W  zwie-
rzętach pneuma wy stępuje w znacznie większym stopniu, tworząc 
ich psyche – duszę. Ja ko taka jest ona odpowiedzialna za poznanie 
zmysłowe oraz instynkt zwierząt. W człowieku, stojącym na szczy-
cie hierarchii bytów, pneu ma przejawia się jako rozum – logos194, bę-
dący najwyższą częścią je go istoty. Stawiając człowieka na szczycie 
stworzenia, filozofowie sto iccy prezentują zdecydowanie antropo-
centryczny model całokształtu rzeczywistości. Twierdzą, że wszech-
świat jest systemem, który obej muje bogów, ludzi oraz rzeczy dla 
nich stworzone195.

Wszechświat w  pojęciu stoików, podobnie jak i  we wcześniej-
szych kosmologiach, ma doskonały kulisty kształt196. Jest on oży-
wionym i rozumnym bytem skończonym, tworzącym zwartą całość, 
w  której nie ma miejsca na próżnię. Próżnia, pojmowana jako to, 
co jest bez cielesne (asomaton), to znaczy jako „to, co może być za-
jęte przez cia ła, ale zajęte nie jest”197, roztacza się wokół świata. Ów 
ograniczony świat-kosmos i nieskończona próżnia wokół niego two-
rzą nieograni czoną wszechcałość (to pan)198. W centrum kosmosu 

192 Von Arnim, II, 416, 439 i nn. Por. II 1046: „Stoicy utrzymują, iż bóg jest cia łem, 
wszędzie obecny w sposób cielesny, nie tylko w postaci materii”.

193 „Siła napędowa wychodząca od centrum do najdalszych krańców i powra cająca 
stamtąd do środka, zapewniając w ten sposób jedność poszczególnym rzeczom 
i całości”. G. Reale, op. cit., t. 3, s. 387.

194 Por. DL VII, 139 (von Arnim, II, 458 i nn.).
195 Por. von Arnim, II, 1152–1167.
196 „Świat jest tylko jeden, jest skończony i ma kształt kulisty, bo w tej formie jest 

najbardziej zdolny do ruchu”. DL VII, 140.
197 L.c. VII, 140 (von Arnim, II, 534).
198 „Według filozofów ze szkoły stoickiej wszechświat i  całość różnią się od sie-

bie. Mówią oni bowiem, że wszechświatem jest kosmos, natomiast całością jest 
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znajduje się nie ruchoma ziemia, którą otaczają koncentryczne krę-
gi wody, powietrza i ognia199. Ostatni krąg to sfera gwiazd stałych. 
Znajdują się one na krańcach kosmosu i poruszają się wraz z całym 
sklepieniem niebie skim200. Oprócz owych stałych ciał ognistych sto-
icy rozróżniają rów nież inne gwiazdy i planety, „wykonujące włas-
ne ruchy”. Słońce m.in. uważają za ciało kuliste, „rozumną ognistą 
masę”, większą w  swej ob jętości od ziemi, oświetlającą znajdujące 
się pod nim niebo i  ziemię. Księżyc według nich jest bardziej po-
dobny do ziemi. Mniejszy od słoń ca, znajduje się bliżej ziemi i nie 
posiada własnego światła, jedynie odbija światło słoneczne. W swo-
ich spekulacjach na temat fizyki filo zofowie stoiccy starają się w spo-
sób naturalistyczny wytłumaczyć róż norodne zjawiska zachodzące 
w świecie, m.in. pory roku, powstawa nie wiatrów, istotę tęczy, ko-
met, meteorytów, błyskawic, huraganów, trzęsień ziemi etc.201

Zakładając, że świat powstał w czasie, stoicy przyjmują również, 
że jest on zniszczalny, według ogólnie przyjętej zasady, że to, co ma 
początek, zmierza również ku końcowi. Ponadto skoro pojedyncze 
rze czy istniejące w świecie ulegają zniszczeniu, dlaczego kosmos ja-
ko całość miałby być tworem wiecznym? Obserwacja rzeczywistości 
wokół człowieka wskazuje na jej entropię.

Świat jest zniszczalny, bo powstał tak, jak powstają rzeczy poznawane 
w do świadczeniu zmysłowym, jako coś, czego części są tak samo znisz-
czalne, jak i całość, a części świata są zniszczalne, przechodzą bowiem 
jedne w drugie; a więc świat jest zniszczalny202.

Jednak tak jak początek świata jest jedynie początkiem umownym, 
podobnie rzecz się ma z  jego końcem. Kosmos nie ulega całkowi-
tej destrukcji, zupełnemu unicestwieniu, jedynie powraca do sta-

zewnętrzna próżnia razem z  kosmosem i  że z  tego powodu wszechświat jest 
skończony; skończony jest bowiem kosmos, natomiast całość jest nieskończo-
na, gdyż nieskończona jest próżnia znajdująca się poza kosmosem” (Sextus Em-
piricus, Adversus Mathematicos IX, 32 – von Arnim, II, 524). 

199 Por. DL VII, 145, 155.
200 Por. ibidem, VII, 144.
201 Por. ibidem, VII, 154.
202 Ibidem, VII, 141–142.
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nu, w  którym znajdował się przed stworzeniem/ukształtowaniem 
(tj. diakosmesis). Po upływie określonego czasu, zwanego Wielkim 
Rokiem (Annus Magnus)203, świat ulega zognieniu (ekpyrosis) poj-
mowanemu jako powszechny pożar świata, jako roztopienie w pra-
ogniu, jako po wrót do pierwotnej (w  sensie umownym – materia 
prima) postaci ognia. „Jest to taki stan świata, w którym istnieje tyl-
ko praogień-bóg w  zwartej najsubtelniejszej postaci”204, tj. zasada 
czynna zawierająca immanentnie zarodki wszechrzeczy (logoi sper-
matikoi), zanikają na tomiast wszelkie zróżnicowanie świata i wszel-
ki podział w obrębie ma terii. „Nawet Zeus po zognieniu świata po-
zostaje samotny”, poetycko stwierdza Epiktet (Diatryba 6).

W  ten sposób ekpyrosis zamyka cykl kosmiczny, nie stano-
wi jed nak absolutnego końca świata. Po zognieniu rozpoczyna 
się nowy cykl205, którego początkiem jest ponowne zróżnicowanie 
i uporządko wanie (diakosmesis) świata, gdy część praognia, tak jak 
i w poprzednim cyklu, gęstnieje i kształtuje się z niej kosmos wraz 
ze wszystkimi po staciami bytów. Po upływie Wielkiego Roku i ten 
świat ulega zagła dzie, jego śmierć zaś znów staje się początkiem no-
wego kosmosu. Ów proces śmierci i  narodzin świata trwa w  nie-
skończoność, bez począt ku i bez końca, według wiecznego prawa cy-
kliczności wpisanego w je go naturę. „Świat […] trwa w określonych 
odstępach czasu, między okresami tzw. zognienia – ekpyrosis. Świat 
fenomenalny wyłaniał się z twórczego ognia oraz w nim ginął nie-
skończoną ilość razy w prze szłości i nieskończoną ilość razy będzie 
ginąć w ogniu oraz się z nie go wyłaniać w przyszłości, przy czym 
należy pamiętać, że wyłania się i ginie zawsze tak samo. Wszystkie 

203 Okres między stworzeniem świata a zognieniem nazywany jest przez Cy cerona 
Wielkim Rokiem (niektórzy twierdzą, że tradycja ta sięga Heraklita). Jego dłu-
gość wynosi 18 000 lub 10 800 lat, tyle, by wszystkie niebiańskie istoty mogły 
po wrócić do pozycji, którą zajmowały pierwotnie (lub w określonym momen-
cie czasu, nazywanym umownie początkiem). Por. von Arnim, II, 596 i nn.

204 J. Gajda, Gdy rozpadły się ściany, s. 65.
205 Kleantes opisuje ekpyrosis jako proces śmierci i wzrostu – ogień spala wszyst-

kie rzeczy, po nim następuje okres wilgoci, który zachowuje „nasiona” (logoi 
spermatikoi są materialne, ale wieczne, jak i cały świat) wszystkich rzeczy. Na-
siona zaczynają wzrastać w odpowiednim czasie i ostatecznie cały świat zostaje 
odtworzo ny. Por. Cyceron, De natura deorum II, 46.
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poszczególne ciała świata, zarówno pochodne, jak i  pierwotne, są 
śmiertelne z  wyjątkiem boskiego ognia, bo w  okresie »zognienia« 
tylko on jeden nie ginie, lecz trwa nieprze rwanie”206. Struktura ca-
łokształtu rzeczywistości ulega cyklicznej zmia nie, jednak w owych 
regularnych przemianach zostaje zachowana stałość świata – osta-
tecznie w jakiejkolwiek formie kosmos by istniał, zawsze można go 
sprowadzić do postaci zasady czynnej – kształtujące go boskiego lo-
gosu oraz kształtowanej zasady biernej. Jedynie forma, jaką zasadzie 
biernej nadaje boski logos, zmienia się: raz różnicuje on materia pri-
ma w uporządkowany kosmos, to znów sprowadza ją do naj czystszej 
i najsubtelniejszej postaci praognia… i tak w nieskończoność.

Warto przy tym podkreślić, że wyłaniający się z praognia w cy-
klu nieskończonych powtórzeń świat ma zawsze identyczną postać, 
wszak jest on tworem doskonałym, stworzonym według identycz-
nych nasion (logoi spermatikoi) istniejących wiecznie w boskim pra-
ogniu-logosie świata, według tego samego boskiego prawa opatrz-
ności. „Przecież ta ki sam jest logos-ogień, identyczne jest nasienie, 
identyczne są racje zalążkowe, identyczne prawa kierujące ich roz-
wojem, identyczne po wiązania przyczyn, które powodować będą 
rozwój racji zalążkowych w  ogólności i  w  szczegółach”207. Za każ-
dym razem zostaje odtworzo na ta sama struktura świata, począwszy 
od rzeczy ogólnych aż do naj drobniejszych szczegółów. Opatrzność/ 
/przeznaczenie determinuje za wsze tę samą postać świata. W  nie-
skończoność powtarza się identyczna postać świata, w nieskończo-
ność następuje apokatastasis ton panton, czyli odtworzenie wszech-
rzeczy, powrót do uprzedniego stanu: „po upływie wieków ten sam 
Sokrates będzie nauczać w tych samych Atenach, a na ulicach tych 
samych miast ci sami ludzie będą przeży wać te same cierpienia”208. 
„Ze wspólnego praźródła wyłoni się taki sam świat, jak ten, który 

206 A. Krokiewicz, op. cit. (2000), s. 447. „Jak u niego, tak u stoików ogień wchłania 
w siebie kosmos w pożarze świata i później znów z siebie kosmos wyzwala. Bóg 
jako ogień istnieje na przemian to sam dla siebie tylko, to przenikając cały, roz-
winięty już kosmos, a widoczny jest tylko w rejonie gwiazd”. O. Gigon, Główne 
problemy, s. 161.

207 G. Reale, op. cit., t. 3, s. 389.
208 Von Arnim, II, 596 i nn.
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uległ »zognieniu«. Powtórzą się bitwy pod Maratonem i Cheroneą, 
powtórzą się dni chwały i  klęski, powtórzą się wszystkie bohater-
stwa i wszystkie zbrodnie ludzkie w najdrobniej szych szczegółach, 
tak jak się już powtarzały nieskończenie wiele razy dawniej i jak nie-
skończenie wiele razy będą się jeszcze później powtarzać”209. W ten 
sposób koncepcje apokatastazy kosmicznej im plicite założone przez 
Heraklita i explicite rozwinięte przez Empedoklesa zostają doprowa-
dzone do swojej pełni w fizyce filozofów Stoi. Rzeczywistość w ich 
przekonaniu jest nie tylko cykliczna w swoim charakterze, nie tyl-
ko ukształtowany kosmos powraca do swej arche-zasady – boskie-
go praognia, co już sugerowali jońscy filozofowie przyrody. Cyklicz-
ność wszechrzeczy w  kontekście stałości bytu-logosu jest wieczna 
w swej naturze, bez początku i bez końca. Jest ona cią głym powtarza-
niem tych samych stadiów rozwoju kosmosu210. Cykliczność ta do-
konuje się bez ingerencji żadnej transcendentnej mocy czy bóstwa, 
w  taki czy inny sposób kontrolującego całokształt rze czywistości. 
Apokatastaza kosmiczna stoików opiera się na wiecznym prawie cy-

209 A. Krokiewicz, op. cit. (2000), s. 448. Por. „Co się tyczy stoików, to twier dzą oni, 
że gdy planety w swych obrotach osiągną ten sam znak Zodiaku i tę samą wyso-
kość, jak również i pozycję, które miały na początku, gdy świat powstawał, doj-
dzie w określonym czasie do ogólnego pożaru i destrukcji wszechrzeczy. A po-
tem na stąpi rekonstrukcja świata takiego, jaki był przedtem, i  gwiazdy znów 
poczną krążyć tak, jak krążyły uprzednio. Każda absolutnie rzecz będzie od-
tworzona taka, jaką była w poprzednim cyklu, i dziać się z nią będzie to samo, 
co działo się pierwej. Znów po jawi się Sokrates i Platon, i wraz z nimi obywate-
le ateńscy i wszyscy inni ludzie ich czasów będą żyli tak, jak żyli. Dojdzie też do 
powtórzenia się każdego miasta, każdej wsi i każdego zakątka. Co więcej, stoi-
cy powiadają, że ten nawrót świata nie odbę dzie się raz, ale odbywać się będzie 
wielokrotnie, czy też ściślej – powtarzać się bę dzie w nieskończoność i te same 
rzeczy będą wracać ciągle na nowo […]. I nigdy przy nawrotach tych nie zajdzie 
nic, czego przedtem nie było, włącznie z najdrobniejszy mi szczegółami wszyst-
ko wydarzać się będzie tak, jak wydarzyło się wprzódy”. Nemesios z  Emezy,  
De nat. hom. 38, 55 – von Arnim, II, 625, przeł. A. Kempfi.

210 „Bóg kształtuje świat i  następnie przyjmuje go z  powrotem do siebie w  po-
wszechnej pożodze, tak że w  ten sposób istnieje nieskończony ciąg budowa-
nia świata i jego destrukcji. Ponadto każdy nowy świat przypomina we wszyst-
kich szczegółach swego poprzednika, każdy poszczególny człowiek na przykład 
pojawia się w każdym następnym świecie i dokonuje identycznych czynów jak 
w swej poprzedniej egzysten cji”. F. Coplestone, Historia filozofii, t. 1, s. 441.
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kliczności wpisanym a priori w naturę wiecznej materii wraz z im-
manentnym jej wiecznym i boskim logosem i w tym sensie jest lo-
giczną konsekwencją ich uprzednich założeń.

Jakie jest miejsce człowieka w owym procesie cyklicznego zog-
nienia i odbudowy świata? W jaki sposób apokatastaza kosmiczna 
prze kłada się w filozofii stoickiej na poziom osobowy?

Człowiek w systemie stoickim stanowi, podobnie jak i wszyst-
ko inne w świecie, integralną część natury-kosmosu211. On również 
po wstał z boskiego praognia i do tego praognia można go ostatecz-
nie sprowadzić. Wszak poza materią nic nie istnieje i człowiek nie 
jest tu taj żadnym wyjątkiem, jest on po prostu częścią otaczającej go 
natu ry, podobnie jak przyroda nieożywiona, rośliny czy zwierzęta. 
Jednak w hierarchii stworzeń człowiek stoi znacznie wyżej niż zwie-
rzęta, przede wszystkim ze względu na fakt posiadania rozumnej du-
szy212. Owo „wrodzone tchnienie [pneuma]”213 odróżnia go od in-
nych istot żywych214, w których pneuma powoduje jedynie spoistość 
i  trwanie (hexis – przyroda nieożywiona), daje moc rozmnażania 
się, odżywia nia i wzrastania (physis – rośliny), bądź też umożliwia 
poznanie zmy słowe oraz instynkt (zwierzęta). Dusza ludzka, której 
główną siedzibą, zdaniem Zenona, Kleantesa i  Chryzypa, jest ser-
ce lub pierś215, składa się z ośmiu podstawowych części: pięciu zmy-
słów, zdolności rozrod czej, zdolności mówienia oraz najważniejszej 
części rozumnej, kieru jącej całym człowiekiem – hegemonikon.

Dusza ludzka216, choć pneumatyczna, jest również cielesna, jak 
wszystko w  świecie stoików. Jednak podobnie jak w  wypadku bo-

211 Por. J. Gajda, Gdy rozpadły się ściany, s. 69.
212 Von Arnim, II, 458.
213 Poszczególni stoicy różnili się w kwestii, czy dusza ludzka jest wrodzona, czy też 

człowiek asymiluje ją z atmosfery w trakcie dorastania. Por. np. T. Zieliń ski, Re-
ligia starożytnej Grecji, Ossolineum, Wrocław 1991, s. 114.

214 Von Arnim, II, 708 i nn.
215 Ibidem, II, 827.
216 Losy duszy ludzkiej rozpatruję tutaj celowo w rozdziale poświęconym apokata-

stazie kosmicznej stoików. Zgodnie bowiem z filozofią stoików wszystko sta-
nowi integralną część świata i jest podporządkowane przemianom, jakie zacho-
dzą w makroskali kosmosu. Diakosmesis i  ekpyrosis stanowią niejako główną 
osnowę nie skończonych przemian apokatastatycznych, które z  natury rzeczy 
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gów/gwiazd, pramateria tworząca duszę ludzką dochodzi do najwyż-
szego stopnia doskonałości, jako taka dusza ludzka jest traktowa-
na ja ko odprysk duszy kosmicznej – boga. W ten sposób człowiek 
uczest niczy w boskim logosie lub też boski logos jest w człowieku 
obecny w  znacznie większym stopniu niż w  pozostałych stworze-
niach217. W rzeczywistości stoicy mówią o dwojakiego rodzaju logo-
sie człowie ka będącym pochodną logosu boskiego – Rozumu kos-
micznego. Lo gos wewnętrzny (logos endiathetos), blisko związany 
z hegemonikon, jest cały czas obecny w człowieku, dając mu możli-
wości poznawcze oraz zdolność myślenia. Logos proforikos ujawnia 
się w słowach czło wieka218.

Powyższe rozważania na temat duszy i logosu człowieka w kon-
tekście cyklicznej natury wszechświata sprawiają, że stoicy dalecy 
są od prostej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o nieśmiertel-
ność człowieka. Przede wszystkim przyznają, że logos człowieka jest 
nie śmiertelny i niezniszczalny jako cząstka wiecznego (bez początku 
i bez końca) Rozumu świata. Z chwilą śmierci, pojmowanej jako fi-
zyczne oddzielenie duszy ludzkiej od ciała, logos człowieka łączy się 
z boskim logosem. Inaczej rzecz przedstawia się z samą duszą, któ-
ra choć, jak przyznają filozofowie stoiccy, trwa po śmierci, to jednak 
nie zostaje przyznany jej status nieśmiertelności219. Jako byt cieles-
ny – wszak innych nie ma w systemie stoików – dusza podlega ta-
kim samym prawom powstawania i  niszczenia jak wszystkie inne 

dotyczą przede wszystkim całokształtu rzeczywistości. Świat ulega periodycz-
nemu zognieniu i odra dza się w identycznej formie co do najmniejszego szcze-
gółu. Apokatastaza kosmicz na przybiera formę niekończących się powtó-
rzeń świata. Apokatastaza osobowa jest tylko częścią tego ogólnego procesu, 
jest niczym więcej niż tylko funkcją apokatastazy kosmicznej, bo w identycz-
nych powtórzeniach świata odradzać się muszą ci sami ludzie i wszystkie inne 
istoty żywe. Dzieje się to jednak ze względu na doskonałość kosmosu, w któ-
rego strukturze nic nie może ulegać zmianie, jeśli rzeczywiście jest on tworem 
doskonałym.

217 Por. G. Kittel, t. 7, s. 614–615.
218 Por. J. Gajda, Gdy rozpadły się ściany, s. 70.
219 „Dusza […] trwa po śmierci, ale nie jest niezniszczalna” (DL VII, 156 – von Ar-

nim, II, 774, przeł. K. Leśniak). Por. Cyceron, Tusculanae disputationes I, 31, 77 
(von Arnim, II, 822).
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postaci by tu220. Ostatecznym momentem, do którego dusza może 
przetrwać po śmierci ciała, jest zognienie świata, w którym, tak jak 
i wszystko in ne, zostaje roztopiona w płomieniach wszechogarnia-
jącego boskiego ognia. Niektórzy z filozofów stoickich221 przyjmu-
ją bardziej uniwersalistyczne stanowisko, twierdząc, że wszystkie 
dusze przeżywają aż do pożaru świata – ekpyrosis. Inni222 zdolność 
tę przypisują wyłącz nie duszom mędrców, w  których ruch tonicz-
ny (tonos) przenikającej pneumy osiąga największe natężenie i  jest 
w  stanie utrzymać je przy życiu aż do końca kosmicznego cyklu. 
W żaden sposób jednak dusze, będące integralną częścią kosmosu, 
nie są w stanie przeżyć pożaru świata. Monistyczna fizyka stoików, 
zaprzeczająca istnieniu jakiejkol wiek – poza cielesną – rzeczywisto-
ści, zmusza ich niejako do uzna nia śmiertelności duszy ludzkiej. Nie 
ma bowiem w duszy nic takie go, co by ją wynosiło ponad pozosta-
łą materię i wpisane w nią pra wa. Nie ma również transcendentnego 
wobec materii bóstwa, które mogłoby mocą suwerennego postano-
wienia zawiesić wobec duszy prawa funkcjonujące w każdym innym 
przypadku. Brak jest bóstwa, które mogłoby kontrolować rzeczywi-
stość materialną, samo będąc po za nią, bóstwa choćby na wzór pla-
tońskiego Demiurga, który stwarza świat w czasie, a następnie nada-
je mu status wieczności.

A jednak mimo tego, że dusze nie są w stanie przekroczyć gra-
nicy ekpyrosis, to ich śmiertelność, podobnie jak i nieśmiertelność, 
jest kwestią względną, podporządkowaną cyklicznym, nieskończo-
nym przemianom kosmosu. Skoro bowiem w procesie palingenezy 
świat odradza się nieskończoną ilość razy w identycznej formie223 – 
od rze czy ogólnych do najdrobniejszych szczegółów – zdetermino-
wanej lo gosami nasiennymi obecnymi w  boskim logosie, oznacza 

220 „Stoicy […] za nieśmiertelność, zgodnie – jak można przypuszczać – z nau-
kami platońskimi uważali inną niż cielesna postać bytowania duszy, która mo-
gła ist nieć tylko wtedy, gdy – jak w filozofii platońskiej – został jej odebrany sta-
tus ciele sności”. J. Gajda, Gdy rozpadły się ściany, s. 71.

221 Zob. np. Kleantes – por. DL VII, 157 (von Arnim, I, 522).
222 Zob. np. Chryzyp – DL l.c. (von Arnim, II, 811). Por. Aetius, Plac. IV, 7, 3 (von Ar-

nim, II, 810).
223 Por. Tacjan, Przeciw Grekom 5 (von Arnim, I, 109).
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to, że rów nież dusze ludzkie (jako integralne części kosmosu) od-
radzają się w identyczny sposób w kolejnych cyklach kosmosu. Fakt 
unicestwie nia dusz przed lub w czasie zognienia świata pod koniec 
jednego cy klu kosmicznego nie zmienia faktu, że odrodzą się one 
w identycznej formie na początku następnego i znów w identyczny 
sposób ulegną za gładzie po śmierci człowieka. Założenie doskona-
łości świata kierowa nego ręką doskonałej, immanentnej opatrzności 
zmusza stoików do przyjęcia identycznych, cyklicznych powtórzeń 
nie tylko w  makroska li kosmosu, ale również w  każdym aspekcie 
jego istnienia. W tym sen sie apokatastaza kosmiczna przybiera rów-
nież postać apokatastazy osobowej lub raczej apokatastaza osobo-
wa zostaje zawarta w dosko nałej cykliczności świata i jest nią de fac-
to zdeterminowana. Jednym z aspektów doskonałej i nieskończonej 
apokatastasis tou kosmou, apo katastasis ton panton staje się apokata-
stasis ton psychon, apokatasta sis ton anthropon. Przy czym jeszcze raz 
należy zaznaczyć, że owa apokatastaza, tak na płaszczyźnie kosmicz-
nej, jak i osobowej, oparta jest tylko i wyłącznie na immanentnym 
naturze-światu prawie cyklicz ności. Dokonuje się ona bez ingerencji 
transcendentnego wobec mate rii bóstwa, dla takiego bowiem bytu 
po prostu nie ma miejsca w sy stemie filozofów Stoi. W ten sposób 
koncepcja wiecznego powrotu za znaczona implicite w myśli Herakli-
ta i rozwinięta w koncepcjach Sfajrosa i czwórwielości Empedoklesa 
dochodzi do swojej pełni w fizyce stoików.
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rozdział 3
Apokatastaza osobowa w myśli greckiej

Problemem analizowanym w poprzedniej części pracy było szuka-
nie śladów apokatastazy kosmicznej w filozofii greckiej. Część ta sta-
nowiła z konieczności rozległe studium, którego celem była próba 
odkrycia genezy koncepcji wiecznego powrotu wszechrzeczy oraz 
jej ogólnej linii rozwoju w myśli greckiej, począwszy od kosmogo-
nii mitologicznych, kładących skromne fundamenty pod późniejszą 
koncepcję apokatastazy, przez kosmologie filozofów przedplatoń-
skich, w których zostały stworzone pierwsze protomodele apokata-
stazy kosmicznej (Heraklit, Empedokles), aż po epokę hellenistycz-
ną, gdzie w kosmologii starej Stoi teoria wiecznego powrotu zna lazła 
swój najpełniejszy wyraz. Obok koncepcji apokatastazy ko smicznej 
sensu stricto w części tej rozpatrywałem również kwestie pozornie 
poboczne, które – w moim przekonaniu – miały istotny wpływ na 
przyjęcie lub odrzucenie samej koncepcji apokatastazy przez po-
szczególnych filozofów oraz na kształt, jaki został jej nada ny w kon-
tekście określonych systemów filozoficznych. Tak więc wiele miej-
sca poświęciłem na rekonstrukcję fizyki filozofów zbli żających się 
do koncepcji apokatastazy kosmicznej, rozpatrywałem problem re-
lacji Bóg–kosmos, rozważałem kwestię wieczności ma terii oraz kon-
cepcję stworzenia świata na gruncie myśli greckiej. Wszystko to do-
prowadziło mnie do ogólnego wniosku, że apokatastaza kosmiczna, 
pojmowana jako powrót całokształtu rzeczywisto ści do pierwotnego 
(lub umownie pierwotnego) stanu rzeczy, wiąże się w myśli greckiej 
z  przyjęciem, niejako z  konieczności, cyklicz nej natury kosmosu, 
z  założeniem wieczności materii/substancji ja ko substratu konsty-
tuującego całokształt rzeczywistości oraz z zało żeniem istnienia ja-
kiejś postaci bóstwa, boskiej arche lub przynaj mniej niezmiennych 
boskich, rozumnych praw, które muszą rządzić cykliczną naturą ca-
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łokształtu rzeczywistości, same nie ulegając zmianie1. Apokatasta-
za wymaga ścisłego uporządkowania świata, przynajmniej w odnie-
sieniu do jego cyklicznej natury.

Niniejszy rozdział rozpoczyna następną część pracy, której te-
matem przewodnim jest druga postać apokatastazy obecna w myśli 
greckiej, tj. apokatastaza osobowa pojmowana jako powrót do pier-
wotnego, z założenia doskonałego stanu, nie tyle kosmosu, ile duszy 
ludzkiej w sensie jednostkowym lub ogólnym. Podział w  tej pracy 
na apokatastazę osobową i kosmiczną ma charakter głównie meto-
dologiczny, nie oznacza on bynajmniej, że dwie postaci koncepcji 
powrotu są sobie przeciwne lub że wykluczają się nawzajem. W rze-
czywistości zazwyczaj, choć nie zawsze, występują razem. Apoka-
tastaza kosmiczna, oznaczająca powrót kosmosu do pierwotne-
go sta nu, może zawierać apokatastazę osobową, jeśli dusza ludzka 
jest traktowana jako integralna część kosmosu (np. filozofia stoicka) 
i ja ko taka podlega tym samym prawom co całokształt rzeczywisto-
ści. Z drugiej strony apokatastaza osobowa może stanowić w okreś- 
lonym nurcie filozoficznym problem ważniejszy niż apokatastaza 
kosmicz na, jeśli w systemie tym priorytetowe znaczenie ma porzą-
dek soteriologiczny, tzn. zbawienie stworzenia, pojmowane jako 
przywróce nie go do stanu sprzed pierwotnego upadku (np. pitago-

1 Interesujące, że w systemach przyjmujących koncepcję apokatastazy kosmicz-
nej lub zbliżających się do niej bóstwo jest pojmowane zazwyczaj jako imma-
nentne wobec świata. Heraklit przyjmuje istnienie boskiej arche-zasady, logosu/ 
/ognia. Empedokles wiąże cykliczność całokształtu rzeczywistości z niezmien-
nymi zasadami Miłości i  Nienawiści, które z  jednej strony, rządząc czterema 
stoicheia i wpływając na ich wzajemne przemiany, są zasadniczo odmienne od 
nich, z drugiej jednak w swojej substancjonalności są takimi samymi korzenia-
mi rzeczy, jak ogień, woda, ziemia i powietrze. Stoicy powracają do Heraklitej-
skiej koncepcji rozumnego logosu-ognia, który determinuje naturę rzeczywi-
stości, ale będąc substancjalny i przenikając wszystko, jest de facto w naturze 
rzeczy immanentnie zawarty. W fizyce stoickiej kosmos jawi się jako swego ro-
dzaju ciało bóstwa, rozwijające się i powracające do swej pierwotnej, w sensie 
umownym, postaci. W ten sposób we wszystkich apokatastycznych systemach 
filozoficznych bóg/boska arche-zasada determinuje cykliczną naturę cało-
kształtu rzeczywistości, który paradoksalnie stanowi jej integralna część, sama 
zaś apokatastaza kosmiczna przyjmuje bardziej teologiczny charakter, niżby się 
początkowo wydawało. 
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reizm, filozofia Platona w tzw. okresie średnioakademickim, okreś- 
lone nurty fi lozofii chrześcijańskiej – Orygenes). W takiej sytuacji 
kosmos w swojej cykliczności jawi się po prostu jako tło, arena, na 
której dokonuje się powszechne zbawienie dusz, powrót do sytuacji 
sprzed upadku. W końcu, jakkolwiek wymaga to dodatkowych zało-
żeń, zda rzają się systemy filozoficzne przyjmujące istnienie jednego 
rodza ju apokatastazy i odrzucające inny. Za przykład takiej właśnie 
sytu acji może tutaj posłużyć filozofia Platona, w której zbliża się on 
do apokatastazy osobowej m.in. przez koncepcję metempsychozy, 
a jednocześnie, w ostatnim etapie rozwoju swej myśli (Timajos, na-
uki niepisane) odrzuca apokatastazę kosmiczną, przyjmując linear-
ną naturę kosmosu (czas jako niedoskonały obraz wieczności2). Po-
dział na apokatastazę kosmiczną i osobową w niniejszej pracy jest 
zatem, jak już wspomniano, zabiegiem przede wszystkim metodolo-
gicznym, mającym na celu analizę systemów, w których porządku fi-
zyka zajmuje miejsce nadrzędne w stosunku do antropologii, oraz 
systemów, w  których antropologia wraz z  soteriologią pełni funk-
cję priorytetową.

Tu będę się koncentrować przede wszystkim na genezie, ewolu-
cji i  ogólnym miejscu apokatastazy osobowej w  filozofii greckiej. 
Bynajmniej jednak nie będzie to całkowicie autonomiczna część 
pra cy. W studium tym w dużej mierze oprę się na tym, co zo stało 
do tej pory powiedziane, będę odnosił się do wniosków z poprzed-
nich części, będę rozważał stosunek apokatastazy osobowej do kos-
micznej. Ponadto oprócz apokatastasis ton psychon sensu stricto 
zajmę się ogólnym miejscem apokatastazy w systemach naj bardziej 
reprezentatywnych filozofów oraz koncepcjami poboczny mi, mają-
cymi istotny wpływ na przyjęcie lub odrzucenie apokatasta zy oso-
bowej oraz na kształt, jaki przyjmuje w tych systemach. Tak więc 
kontekstem studium apokatastazy osobowej będzie analiza ta kich 
kwestii, jak m.in. status ontyczny człowieka, problem istnienia du-
szy i jej nieśmiertelności, koncepcja zbawienia oraz ogólne poję cie 
eschatologii.

2 Por. Timajos 37 d 3–7.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



98 ROZDZIAŁ 3

Soteriologia orfiko-pitagoreizmu – mitologiczne  
i filozoficzne podstawy apokatastazy osobowej

Greckie tradycje mitologiczne/religijne, przynajmniej w  formie, 
w jakiej przetrwały do dziś, można umownie podzielić na dwie od-
rębne linie/tra dycje, w zależności od tego, w  jaki sposób określają 
status ontyczny człowieka, a więc jego pochodzenie, znaczenie, sto-
sunek do bóstwa oraz przeznaczenie tak w odniesieniu do indywi-
dualnego losu jednostki po śmierci, jak i w sensie ogólnie pojętej es-
chatologii i soteriologii3.

Pierwsza tradycja4 bardzo mgliście zakłada istnienie duszy, nie 
de finiuje dokładnie jej istoty, nie przypisuje jej również zbyt wiel-
kiego znaczenia ani w kontekście egzystencji doczesnej, ani w sensie 
soteriologicznym. Owa deprecjacja wszystkiego, co wykracza poza 
doczesność człowieka, jest doskonale widoczna w eposach Homera 
i Hezjoda bądź to pomijających milczeniem problem życia po śmier-
ci (Hezjod), bądź też ograniczających je do egzystencji bezsilnego ei-
dolonu (Homer). Druga szkoła w opozycji do tradycji homeryckiej 
przypi suje duszy priorytetowe znaczenie. Jeżeli coś w człowieku ma 
rzeczy wistą wartość, to właśnie owa cząstka boskości ukryta w cie-
lesnej powłoce istoty ludzkiej. Jeżeli jakaś egzystencja ma rzeczywi-
sty sens, to jest nią życie po śmierci, doczesność to jedynie prelu-
dium tego, co ma nastąpić później.

Pierwsza tradycja, do której można, podejmując pewne ryzyko, 
przypisać pisma Homera, Hezjoda, Pindara, Herodota i  tragików 
grec kich5, bardzo wyraźnie podkreśla rozdział między światem 
boskim a światem człowieka i wskazuje na absurdalność wszelkich 
prób prze kroczenia granicy rozdzielającej te dwie rzeczywistości. 
Nie ma więk szego grzechu6 – hybris w  tradycji homeryckiej – niż 

3 A. Hus, Greek and Roman Religion, Hawthorn Books, New York 1962, s. 41.
4 Podział powyższy ma charakter ściśle metodologiczny.
5 Podaję za A. Hus, op. cit., s. 41 i n.
6 Grzech (hybris) pojmuję tutaj jako wystąpienie przeciwko istniejącemu porząd-

kowi świata, nie przypisując mu moralnego odcienia, jaki został pojęciu hamar-
tia nadany w tradycji judeochrześcijańskiej. Por. M. Erickson, Christian Theolo-
gy, Baker, Michigan 1994, s. 577–580.
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próba przedostania się do świata bogów zamkniętego dla człowie-
ka. Nie ma większej degradacji dla bogów niż zniżenie się do po-
ziomu człowie ka. Wszak czyż życie ludzkie nie jest jedynie losem 
zwiędłych liści7, czyż tradycja nie mówi: „Nie usiłuj stać się Zeusem, 
śmiertelnikowi przystoją rzeczy śmiertelne”8?

Zupełnie inaczej niż w  tradycji homeryckiej kształtuje się sta-
tus ontyczny człowieka w religiach misteryjnych9, w których nie jest 
on bezwolnym narzędziem w rękach ślepego losu ani zabawką nie-
obliczalnych bogów. Jakkolwiek niższy od bogów i podporządkowa-
ny ich woli, przedstawia rzeczywistą wartość. Tkwi w nim zamknię-
ta cząst ka boskości, która sprawia, że relacja bóg–człowiek kształtuje 
się zupełnie inaczej niż w  tradycji homeryckiej. Przede wszystkim 
to nie tyl ko człowiek szuka opiekuńczego bóstwa, ale bóg pierwszy 
zwraca się ku człowiekowi, odpowiada na jego pytania i  potrzeby 
oraz ukazuje optymalny sposób kontaktu ze sobą. Podążając drogą 
objawioną przez bóstwo (inicjacja, obrzędy misteryjne, określo-
ny sposób życia), czło wiek może doświadczyć rzeczywistego spot-
kania z nim, może wkro czyć, posługując się terminologią M. Elia-
dego, w przemieniającą eg zystencję sferę sacrum czy to przez wizje 
(misteria eleuzyjskie), czy to przez orgie i ekscesy (misteria dioni-
zyjskie), czy też przez zwrot ku życiu wewnętrznemu (misteria or-
fickie). W  ten sposób jego doczesny trud zyskuje nowe znaczenie 
chociażby przez świadomość obecności opiekuńczej ręki bóstwa, 
natomiast eschatologiczna przy szłość niesie z sobą wizję nieśmier-
telności i zbawienia albo przez obietnicę przeniesienia po śmierci na 
Pola Elizejskie (miejsce zarezer wowane w tradycji homeryckiej dla 
herosów), albo przez moż liwość dołączenia do grona bogów. Jakkol-
wiek te profity są zarezerwo wane, co podkreślają niemal wszystkie 
misteria, dla tych, którzy przeszli inicjację, nie określając losu innych 
lub pozostawiając dla nich przerażającą krainę Hadesa, to jednak 
niezwykle ważne jest, że religie misteryjne tak czy inaczej przeła-
mują nieprzekraczalną w tradycji homeryckiej przepaść oddzielają-

7 Iliada VI 146 i nn.
8 B. A. G. Fuller, Historia filozofii, t. 1, s. 22.
9 W  moich rozważaniach ograniczam się do misteriów eleuzyjskich, dionizyj-

skich i orfickich, najbliższych koncepcji apokatastasis.
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cą boga od człowieka. W „najgorszym” wypadku wtajemniczony jest 
obiektem miłości i opieki bóstwa, w „najlepszym” może stać się bo-
giem. Drogą do zbawienia jest proces oczyszczenia, który następuje 
przez wtajemniczenie, uczest nictwo w obrzędach misteryjnych tu-
dzież zachowywanie określonych rytów kultowych oraz (w niektó-
rych misteriach, np. orfizm) odpowie dni styl życia i przynależność 
do wspólnoty wyznaniowej. Misteria zakładające możliwość deifika-
cji człowieka, a więc ostatecznego wy zwolenia zawartej w jego ciele 
cząstki boskości, często rozciągają ów proces oczyszczenia na dłużej 
niż tylko jedno życie, twierdząc, że nie wystarczy ono, by jednost-
ka mogła odpowiednio zbliżyć się do „świę tości” wymaganej przez 
bóstwo. Dlatego m.in. orficy asymilują kon cepcję metempsychozy10, 
według której człowiek odradza się na no wo tak długo, aż osiągnie 
odpowiedni stopień dojrzałości i, mówiąc językiem Platona, będzie 
mógł powrócić na swoją gwiazdę, z której u zarania dziejów został 
strącony na skutek grzechu pierworodnego lub prawa konieczno-
ści. Przy tym po każdej śmierci człowieka jego dusza staje przed są-
dem i odpowiada za czyny popełnione w ciele: „dobre dusze udają 
się na Pola Elizejskie, złe – do Hadesu. Szeregi wcieleń powtarzają 
się, aż wreszcie dusza może na stałe połączyć się z bóst wem”11. W ten 
sposób nie tylko zostaje przełamana bariera między bogiem a czło-
wiekiem, ale również pewnej relatywizacji ulega opozy cja życie– 
–śmierć, skoro człowiek może niemal w nieskończoność prze chodzić 
od jednego ekstremum do drugiego. Ponadto czasowi, przy najmniej 
w  soteriologicznym porządku misteriów, zostaje nadany cykliczny 
charakter w przeciwieństwie do linearności założonej w tradycji ho-
meryckiej. W ten sposób otwiera się droga do filozoficznej koncep-

10 Terminy „metempsychoza” i „palingeneza” tutaj i w dalszej części pracy sto suję 
za J. Gajdą: „Termin »metempsychoza« oznacza wędrówkę dusz, tzn. przecho-
dzenie z ciała w ciało, natomiast termin »palingeneza« (grec. palin – powtór-
nie, genesis – narodziny) – oznacza powrót duszy w ziemskie ciało, poprzedzo-
ny jednak jej pobytem bądź to w kosmosie, bądź też w Tartarze, w zależności od 
tego, czy jej no siciel był dobry czy zły. Por. Serwiusz w komentarzu do Eneidy 
Wergiliusza (Serv., Aen. III, 68): »Pitagoras powiada, iż powrót duszy po upły-
wie określonego czasu nie jest metempsychozą, lecz palingenezą«” (Pitagorej-
czycy, s. 85).

11 Ibidem, s. 22.
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cji apokatastazy osobowej, oznaczającej nic innego jak powrót duszy 
człowieka do jej pierwotnego, nieskażonego stanu.

W  starożytnej Grecji istniało wiele religii misteryjnych, różnią-
cych się w wielu punktach – mimo wspólnych tendencji soteriologicz-
nych – w zależności m.in. od tego, w jakich warunkach historycz nych, 
religijnych, kulturowych, społecznych czy politycznych powsta-
ły i  rozwijały się. Każda z  tych religii posiadała własną podbudo-
wę mitologiczną, determinującą specyficzny charakter, wierzenia, 
ryty12. Spośród całego szeregu owych misteriów na szczególną uwa-
gę w kon tekście niniejszej pracy zasługują misteria orfickie, w któ-
rych przez asymilację koncepcji palingenezy został po raz pierw-
szy skonstruowa ny model protoapokatastazy osobowej. Ponadto 
religijny język miste riów orfickich przez alians z pitagoreizmem zo-
stał w największym bodaj stopniu przełożony na język filozofii, przez 
co orfizm znacznie bardziej niż inne religie misteryjne wpłynął na 
kształt i rozwój filozo fii greckiej, nie tylko pitagorejczyków, ale rów-
nież m.in. Empedoklesa, Platona, stoików.

Czym były zatem misteria orfickie i w jaki sposób zbliżyły się do 
koncepcji apokatastazy osobowej? Jakkolwiek nie ma wśród uczo-
nych zgody na ostateczną genezę orfizmu, ustalenia, na ile zachowa-
ne teksty odsłaniają rzeczywistą naturę owych misteriów oraz czy 
orfizm był u swych podstaw ruchem oddolnym, czy też dziełem wy-
jątkowych umysłów Grecji archaicznej13, wydaje się dość pewne, że 
w swej dojrzałej formie religia orficka była rezultatem przyjęcia łago-
dniejszej formy przez misteria dionizyjskie za sprawą legalistycz-
nego kultu Apollina14. Nie dziwi zatem, że w podbudowie mitolo-

12 W odniesieniu do misteriów trudno mówić o jasno ustalonych i nienaruszal-
nych doktrynach, jako że religie misteryjne główny nacisk kładły raczej na 
sponta niczność przeżycia, doświadczenia sacrum niż na systematyzację kultu 
czy wyjaśnia nie jego podstaw epistemologicznych, choć oczywiście określone 
wierzenia i rytuały w każdym z nich funkcjonowały, tworząc z czasem specy-
ficzną dla każdego miste rium tradycję teologiczną.

13 Por. A. Hus, op. cit., s. 48 i n.
14 „Apollo […] represents the Greeks’ preference for the »intelligible, determi nate, 

measurable, as opposed to the fantastic, vague and shapeless«”. W. K. C. Guthrie, 
The Greeks and Their Gods, Methuen, New York 1950, s. 152. „From the proper-
ly religious point of view, Delphi had the great merit of having reconciled Apollo 
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gicznej orfizmu Orfeusz – rzecznik Apolla, i Dionizos symbolizują 
konflikt ro zumu i namiętności15. W micie Orfeusz – poeta i apolliń-
ski prorok, sprzeciwił się orgiastycznemu kultowi Dionizosa, gdy ten 
triumfalnie wkroczył do Tracji. Nie oddał należnej czci bóstwu wina, 
w zamian wprowadził ludzi w spokojne misteria Heliosa-Apollina. 
Dionizos ze mścił się okrutnie na Orfeuszu za ten akt niesubordyna-
cji i nasłał na niego menady, które w mistycznym szale rozszarpały 
proroka na strzę py. Ostatecznie jednak Apollo zawarł mityczny po-
kój z Dionizosem, łącząc rozum i namiętności i konstytuując w ten 
sposób pośrednią dro gę religii orfickiej16.

Misteria orfickie przedstawiają dość spójny mitologiczny obraz 
ca łokształtu rzeczywistości, odwołując się do alternatywnych wo-
bec tra dycji homeryckiej wizji teogonii17, kosmogonii, a  przede 
wszystkim konstruując inne niż Homer koncepcje antropologiczne. 
U podstaw antropologii orfickiej legł mit o powtórnych narodzinach 
Dionizosa. Według jednej z  zachowanych wersji podania18 Dioni-
zos-Zagreus, zrodzony z Zeusa i Persefony, po pokonaniu tytanów 
i założeniu olimpij skiego państwa bogów, został pewnego dnia zwa-

and Dionysus, in integrating the latter into the former’s activity. Thereby, the Di-
onysiac worship was stripped of all that shocked the Greeks – orgies, frenzy, wild 
dancing, cruelty, and so on – since it was all expressed in the Apolline ecstasy of 
the Pythian priestess”. A. Hus, op. cit., s. 57.

15 R. Graves, Mity greckie, s. 117.
16 Według innej wersji mitu to Orfeusz jeszcze za życia stał się inicjatorem mi-

steriów orfickich, za co zresztą został zabity przez Zeusa. Por. Pauzaniasz IX, 30, 3; 
II, 30, 2; III, 14, 5; R. Graves, op. cit., s. 118.

17 „Na początku był Chronos (czas), który z Chaosu i Eteru stworzył srebrne ja-
jo świata. Dało ono początek Fanesowi – bogu światła (zwano go również Ero-
sem, Metisem, Dionizosem). Fanes zrodził Noc, Ziemię i  Niebo, ci z  kolei – 
Okeanosa, Tetydę, Kronosa i  Reę. Syn Kronosa, Zeus, pochłonąwszy Fanesa, 
odbudował świat od początku. Jego syn Dionizos Zagreus został rozszarpany 
przez tytanów, synów Ziemi. Dionizos odradza się jednak przez siedem wcie-
leń, w ostatnim jako Dionizos-Lynkeus (Wyzwoliciel)”. J. Gajda, op. cit., s. 21 i n. 
Por. R. Graves, op. cit., s. 46 i nn.

18 Por. A. Hus, op. cit., s. 49, T. Zieliński, Religia starożytnej Grecji, s. 103; Z. Ku-
biak, Mitologia Greków i Rzymian, Świat Książki, Warszawa 1998, s. 360 i n.;  
A. Krokiewicz, Studia orfickie, Warszawa 1949, s. 44.
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biony przez wypu szczonych z podziemia tytanów, pragnących zem- 
ścić się na Zeusie.

Skusili oni młodego Zagreusa obietnicą zwierciadlanego odbi-
cia, po czym zamordowali go, rozszarpali i pożarli. Rozwścieczony 
Zeus spa lił tytanów płomieniem swoich gromów, z Zagreusa jednak 
udało się uratować jedynie serce. Zeus wszczepił to serce w Seme-
lę, z której na rodził się nowy Dionizos, z prochu tytanów zaś zostali 
stworzeni lu dzie, łączący w  sobie naturę tytaniczną i  dionizyjską.

Zachowane wersje mitu różnią się w wielu szczegółach19. Według 
jednej wersji tytani byli powodowani przez mściwą Herę, według in-
nej działali z własnej woli. Według jednej tradycji Dionizos odrodził 
się raz, według innej dwa razy (drugi raz z uda Zeusa)20, według je-
szcze innej siedem razy. Jedna wersja mówi, że Zeus wszczepił ser-
ce w Semelę, inna, że je zjadł, po czym poślubił Semelę i ta dopiero 
uro dziła mu drugiego Dionizosa. Mimo jednak tych i wielu innych 
roz bieżności istota mitu, przynajmniej w kwestii antropologicznej, 
pozo staje taka sama. Ludzie pochodzą od tytanów, stworzeni z pro-
chu pozostałego po ich spaleniu. Jako tacy łączą w  swojej naturze 
część tytaniczną, odziedziczoną po zabójcach Dionizosa, oraz cząst-
kę boskości, cząstkę Dionizosa spożytego tuż przed śmiercią przez 
tytanów. Część tytaniczna to niedoskonałe, śmiertelne ciało, wiążą-
ce człowie ka z tym, co niedoskonałe i odrębne. Ciało (soma) to sym-
bol kary na łożonej na człowieka, dziedziczącego winę za pierwotną 
zbrodnię ty tanów, jest ono więzieniem, grobem21 (sema), trzyma-
jącym w za mknięciu doskonałą część dionizyjską – duszę (psyche). 
W ten sposób orficy wykładają jasno koncepcję istnienia niezależ-

19 R. Graves, op. cit., s. 122 i nn.
20 Tak więc staje się potrójnie urodzonym. Por. epikurejczyk Filodemos: trzy na-

rodziny Dionizosa: „pierwsze z matki, drugie z uda, trzecie z zebranych przez 
Reę członków, porozrzucanych przedtem przez tytanów, gdy dzięki czynowi bo-
gini po wrócił do życia” (M. Eliade, Historia wierzeń religijnych, t. 1, s. 257). Por. 
również Hymn Dionizosa (przeł. J. Dziubiński, Hymny orfickie, Wrocław 1993, 
s. 17): „Wzy wam pełnym głosem wykrzykującego »ełaj«, Dionizosa, Pierworod-
nego, o podwój nej naturze, trzykroć narodzonego, Bakchicznego władcę”.

21 Filolaos, DK 44 B 14: „Zaświadczają także starożytni teologowie i wróż bici, że 
dusza ludzka złączona jest z ciałem, by odpokutować za jakąś winę; i w nim jak 
w grobie jest pogrzebana”.
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nego pierwiastka boskiego w  człowieku, koncepcję, która implici-
te była już zaznaczona w misteriach dionizyjskich. Zgodnie z ową 
dualistyczną wizją ludzko ści część boska22 – psyche, nieśmiertelna, 
doskonała, wieczna – pocią ga człowieka „ku ponownemu zjedno-
czeniu w Dionizosie, ku wszyst kiemu, co niebiańskie i wzniosłe”23. 
Z  drugiej strony ciało ludzkie, skażone grzechem pierworodnym, 
jest źródłem cierpień, upadków, śmiertelności i  niedoskonałości 
człowieka, jest tym, co go związuje z  doczesnością i  jest przyczy-
ną dalszej deprawacji. Dusza dąży do wy zwolenia z grobu ciała (gra 
słów soma–sema) i do powrotu do pełni boskości. Posługując się ter-
minologią mitologiczną, można powiedzieć, że boska cząstka czło-
wieka dąży do zjednoczenia z innymi, podzielonymi cząstkami Dio-
nizosa, a więc do pełnego odrodzenia bóstwa.

Wydaje się, że orficki mit stworzenia człowieka – jeśli przełożyć 
go na język fizyki – implicite wskazuje na doskonałą naturę jedno-
ści/jedni oraz ułomność tego, co podzielone i odrębne, jako stanu 
nie naturalnego. W kontekście powyższego mitu o stworzeniu czło-
wieka oczywiste wydaje się, że Zeus w  jakimś sensie symbolizuje 
jedność, tytani przeciwnie, są symbolem bytu rozczłonkowanego, 
samowolne go, wydzielonego z pierwotnej jedni. Obecny stan zróż-
nicowanego świata jest niejako naruszeniem jego doskonałej, pier-
wotnej jedności. Równocześnie jednak owa jedność stanowi cel – te-
los, do którego zmierza obecna postać bytu. U podstaw tej koncepcji, 
jak wskazuje J. Dziubiński, kryje się przeświadczenie, „iż wszystko, 
mimo zewnętrznych różnic, jest wewnętrznie tożsame. […] »Je-
den Zeus, jeden Hades, jeden Helios, jeden Dionizos, jeden bóg we 

22 Tekst z  blaszki znalezionej w  Turioj (Kern, frg. 32 c): „Od czystych przycho-
dzę czysta, o królowo umarłych, Euklesie i Eubulesie, i wy pozostali bogowie 
nieśmier telni, ponieważ dumna jestem z tego, że przynależę do waszego szczęś-
liwego rodu; ale Mojra mnie pognębiła i inni bogowie nieśmiertelni… i grom 
rzucony z  gwiazd. Odlecia łam z  kręgu, który daje strapienie i  dotkliwy ból, 
i wzniosłam się rączo, by osiągnąć upragnioną gorąco koronę, potem zanurzy-
łam się w łonie Pani, królowej podziemia, i szybko odeszłam od upragnionej 
gorąco korony. »Zadowolony i bardzo szczęśliwy, bo giem będziesz, a nie śmier-
telnym. Jagnię wpadłam w mleko«” (przeł. M. Podbielski).

23 T. Zieliński, op. cit., s. 103.
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wszystkich«”24. Jest to koncepcja, którą rozwiną i wyciągną z niej da-
leko idące wnioski pitagorejczycy, spadkobiercy religii orfickiej.

Najprostszym sposobem uwolnienia psyche od jarzma somy jest 
śmierć ciała, obumarcie tego, co ją więzi. Ironicznie więc wcielenie/ 
/inkarnacja jest według orfików rzeczywistą thanatos jako oddzie-
lenie od pierwotnego kontekstu istnienia duszy, fizyczna zaś śmierć 
rozpoczyna wolne życie duszy. Przedsmak tego wyzwolenia można 
odczuć we śnie, gdy ciało pozostaje nieruchome, a więzy duszy roz-
luźnione.

Ciało każdego śmierci ulega przemożnej, lecz pozostaje kształt życia 
znikomy: on jeden bowiem jest dany od bogów. Śpi, kiedy członki na-
sze się trudzą, a gdy uśnie my – w snach wielu wyjawia czekający nas 
trudów i radości wymiar25.

W ten sposób granica między życiem a śmiercią, tak mocno pod-
kreślana w tradycji homeryckiej, ulega pewnej relatywizacji. Śmierć 
nie jest już absolutnym końcem istnienia, życie to coś więcej niż tyl-
ko pełna trudu egzystencja doczesna. Na płaszczyźnie mitu znaj duje 
to swój wyraz nie tylko w podaniu o powtórnych narodzinach Za-
greusa, ale również w opowieści o Orfeuszu schodzącym do Hadesu 

24 J. Dziubiński, op. cit., s. 25.
25 Pindar (frg. 131 b Snell [= Colli, 4 A 9], przeł. J. Danielewicz). Por. także Kse-

nofont, Kyru pajdeja VIII, 7, 21 (przeł. J. Danielewicz): „Co do mnie, dzieci, to 
nie mogłem uwierzyć w to, że dusza, jak długo znajduje się w śmiertelnym cie-
le, żyje, a gdy się z niego wyzwala, umiera. Widzę bowiem, że dusza daje życie 
śmier telnym ciałom przez cały czas, kiedy w nich przebywa. Nigdy też nie mo-
głem uwie rzyć w to, że dusza będzie pozbawiona wrażeń, gdy kiedyś oddzieli się 
od ciała, które wrażeń nie doznaje. Wprost przeciwnie, kiedy duch oddziela się 
od ciała, wtedy, gdy jest wolny od wszelkiego zmieszania i czysty, jest logicznie 
bardziej wrażliwy aniże li przedtem. Skoro tylko ciało ludzkie się rozkłada, wi-
dać, że poszczególne części łą czą się znowu z elementami tej samej co one natu-
ry, ale nie dusza: ona jedna, obecna czy nieobecna, wymyka się wzrokowi. Za-
uważcie też – ciągnął dalej – że żaden stan człowieka nie jest bliższy śmierci niż 
sen, a dusza ludzka wtedy najlepiej ukazuje wy raźnie swoją boską naturę, wtedy 
przewiduje przyszłość, beż wątpienia dlatego, po nieważ wtedy jest najbardziej 
wolna”.
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po swoją ukochaną żonę Eurydykę26. Oba mity podkreślają, że po-
wrót z krainy śmierci jest, przynajmniej teoretycznie, możliwy, nie 
jest ona, jak przekonywał Homer, przerażającym końcem wszelkiej 
egzy stencji człowieka.

A  jednak ani sen, ani śmierć sama w  sobie, choć uwalnia du-
szę od niedoskonałego ciała, nie jest w stanie oczyścić jej z tytanicz-
nej na tury, którą została skażona na skutek grzechu pierworodne-
go. Proces oczyszczenia z  tytanizmu jest według orfików znacznie 
bardziej skom plikowany i zasadniczo dłuższy niż tylko okres jednego 
ludzkiego ży cia. W rzeczywistości orficy podkreślali, że dusza – ex 
definitione bo ska i nieśmiertelna, a więc nieulegająca unicestwieniu – 
skażona tytanizmem jest wpleciona w kołowrót wcieleń27, uniemoż-
liwiających pełne wyzwolenie cząstki dionizyjskiej z cielesnego gro-
bu, w którym została zamknięta u zarania dziejów. Niekończący się 
ciąg inkarnacji jest częścią kary za zbrodnię dokonaną na bogu. Po-
wrót do stanu pier wotnego, w sensie ogólnym pojmowany jako po-
nowne zjednoczenie rozczłonkowanego przez tytanów ciała Dio-
nizosa28, a  w  sensie jednost kowym rozumiany jako wyrwanie się 
z klątwy inkarnacji, może doko nać się jedynie przez wtajemniczenie 
w misteria29 i postępowanie według zasad tzw. życia orfickiego, tj. ży-
cia w „czystości” i wystrze gania się „grzechu”, co w pierwszym etapie 

26 Por. R. Graves, op. cit., s. 117.
27 A. Hus twierdzi, że cykl wcieleń dotyczył wyłącznie tych, którzy zostali wta-

jemniczeni. Pozostali po śmierci zdążali do Hadesu, zgodnie z tradycją home-
rycką (op. cit., s. 48). Wydaje się to jednak mało prawdopodobne w kontekście 
mitu o odrodzeniu Dionizosa, którego cząstki, mówiąc językiem mitu, znajdują 
się we wszystkich ludziach. Podobnie mało prawdopodobna wydaje się sugestia 
Husa przy próbie przełożenia mitu orfików na fizykę, gdzie całokształt rzeczy-
wistości dąży do przywrócenia pierwotnej jedni świata, z której wyodrębniły się 
byty jednostkowe. Wydaje się, że mity orfickie, podobnie jak i hymny orfickie 
(por. J. Dziubiński, op. cit.) wskazują na powszechne pragnienie owej jedności 
oraz zapowiadają jej osta teczne osiągnięcie.

28 E. Rohde (Psyche,Tübingen 1921, s. 130) ukazuje, że najwyższym błogo sławieństwem 
po śmierci człowieka był powrót do prajedni, niejako rozpłynięcie się w  bó-
stwie, a więc co za tym idzie, utrata świadomości jednostkowej.

29 Teletai – objawienie porządku kosmologicznego i teozoficznego. Wydaje się dość 
prawdopodobne, że na moment wtajemniczenia składało się m.in. odtwo rzenie 
historii zabicia Dionizosa i rozszarpania go przez tytanów oraz prawdopodob ne 
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formowania się orfizmu prawdopodobnie dotyczyło bardziej prze-
strzegania określonych wska zań natury rytualnej niż etycznej30, np. 
powstrzymywanie się od spo żywania mięsa i bobu, ascetyzm, zakaz 
zabijania zwierząt oraz nosze nia wełnianych szat. Dopiero po peł-
nym oczyszczeniu dusza człowieka może powrócić do swego pier-
wotnego stanu, może połączyć się z bóstwem31.

Kołowrót wcieleń, bynajmniej nieograniczony w dogmatyce or-
fickiej wyłącznie do postaci ludzkich, ale obejmujący również po staci 
zwierzęce, jest w pojęciu orfików swego rodzaju karą za pierwot ną 
zbrodnię, równocześnie jednak rodzajem pokuty na drodze do peł-
nego wyzwolenia. Po każdym życiu dokonanym w ciele dusza musi 
stanąć przed sądem i odpowiedzieć za to, w  jaki sposób żyła. Du-
sze uznane za dobre, tj. wierne nakazom życia orfickiego32, udają 
się na Pola Elizejskie, gdzie zażywają odpoczynku po trudach życia 
docze snego, dusze złe oczekuje przerażający Hades, rodzaj greckie-
go pie kła. W ten sposób spędzają one czas aż do następnego wciele-
nia, po którym następują kolejny sąd i kolejne wcielenia33. Dla jed-

przekazanie sekretu misteryjnego na wzór sekretu eleuzyjskiego. Por. W. K. C. Gu th- 
rie, Orpheus and Greek Religion, London 1952, s. 231 i nn.

30 Nakazy etyczne zresztą wkrótce zastąpiły arbitralne przykazania. Por. J. Gajda, 
op. cit., s. 73 i n.

31 Wydaje się, że zbawienie w orfizmie można traktować dwojako. Po pierwsze, 
z perspektywy jednostki jako wyzwolenie duszy z przeklętego kręgu wcieleń. 
Po dru gie, niejako z ogólnej perspektywy teologicznej jako nie tyle zachowa-
nie jednostko wej świadomości w krainie wiecznego szczęścia, ile odrodzenie 
się boga tkwiącego w ludzkości. Jest to szczególnie ważne w kontekście nowej 
definicji bóstwa, alterna tywnej zarówno wobec „odkrytej przez Milezyjczyków 
immanentnej światu zasadzie-arche” jak i „antropomorficznej i politeistycznej 
teologii religii tradycyjnej” (J. Gajda, op. cit., s. 73). „Jednym jest Zeus i Hades, 
i Dionizos – jeden bóg mieszka we wszystkich. Jak miałbym osobno ich na-
zwać”. O. Kern, Orphicorum fragmenta, Ber lin 1922, frg. 239, przeł. J. Gajda.

32 „Although, according to Orphism, the soul had to undergo a judgement after 
death, this was not concerned with good and evil, as we understand them. The 
un initiated was condemned without any right of appeal, and the initiated him-
self was judged on the grounds of his purity, not his morality”. A. Hus, op. cit., 
s. 49.

33 E. R. Dodds (I Greci e l’irrazionale, s. 196) wskazuje również na moralne znacze-
nie metempsychozy. „Kara na tamtym świecie […] nie potrafiła wytłumaczyć, 
dlaczego bogowie godzą się na ludzkie cierpienie, a szczególnie na niezasłużone 
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nych dusz oznacza to nieskończony kołowrót inkarnacji, dla innych, 
postępujących według wskazań orfików, kolejne stopnie oczyszcze-
nia aż do ostatecznego wyzwolenia i połączenia z bóstwem. W ten 
sposób orfic ka koncepcja wcieleń przybiera formę palingenezy, we-
dług której du sza odpowiada za każde życie dokonane w ciele, przy-
bliżając się lub oddalając od eschatologicznego celu. W ten sposób 
również to, jak dłu go, w  sensie jednostkowym, będzie trwał okres 
wcieleń i czy w ogóle się skończy, orfizm niejako składa w ręce czło-
wieka34 i czyni go od powiedzialnym za swój los i swoje „zbawienie”.

Z  zachowanych fragmentów orfickich nie jest możliwe jedno-
znaczne i szczegółowe odtworzenie soteriologii orfickiej. Czy ostatecz-
nie wszyscy dostąpią wyzwolenia i połączenia z bóstwem, czy tylko 
ci, którzy zostali wtajemniczeni w misteria? Obie możliwości wydają 
się prawdopodobne w kontekście możliwej do rekonstrukcji teologii 
orfickiej. Czy dusze orfików będą się wcielać aż do pełnego oczysz-
czenia, czy też razem z wtajemniczeniem kończy się okres inkarna-
cji? Ja kie znaczenie oczyszczające mają kary i nagrody pośmiertne? 
Te i in ne pytania związane z soteriologią orficką ciągle pozostają ot-
warte, ciągle brak jest na nie jednoznacznych odpowiedzi opartych na 
tek stach źródłowych. Ponad tymi wszystkimi wątpliwościami jawi się 
jed nak jasno ostateczna wizja powrotu do stanu pierwotnego tych, 
którzy dostąpili wtajemniczenia. Powrotu do stanu pierwotnego, 
w którym du sza zostaje w pełni oczyszczona z narzuconego jej wtór-
nego elemen tu tytanicznego i łączy się z bóstwem, tracąc najpraw-
dopodobniej przy tym swoje poczucie odrębności. Odtworzenie 
doskonałej pierwotnej jedności, oto cel eschatologii orfickiej. W me-
taforyczny sposób suge stywnie wizję tę kreśli tekst blaszki z Turioj:

cier pienie niewinnych. Tłumaczy to natomiast reinkarnacja: dla niej nie istnie-
ją dusze nie winne, wszyscy w różnym stopniu pokutują za winy o różnym cięża-
rze popełnione w poprzednich wcieleniach. I cała ta suma cierpień na tym i na 
drugim świecie jest tylko cząstką długiego wychowywania duszy, które znaj-
dzie swój kres w wyzwoleniu z cyklu kolejnych narodzin i w powrocie duszy do 
jej boskiego źródła. Tylko w taki sposób i na miarę czasu kosmicznego może 
zostać w pełni urzeczywistniona dla każ dej duszy sprawiedliwość rozumiana 
w znaczeniu archaicznym, tzn. według prawa: »kto zgrzeszył, zapłaci«”. Por. Pla-
ton, Prawa IX 870 d–e, 872 d–e.

34 J. Gajda, op. cit., s. 74.
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Jak tylko dusza opuści światło słońca, na prawo […] obejmując, ona, 
która po zostaje wszystko razem. Raduj się, ty, która przecierpiałaś 
mękę: tego przedtem je szcze nie doznałaś. Z człowieka stałaś się bo-
giem: jagnię wpadłaś do mleka. Raduj się, raduj ruszając w drogę na 
prawo ku świętym stepom Persefony35.

Przez tę eschatologiczną wizję powrotu orfizm położył pierw sze zrę-
by filozoficznej koncepcji apokatastazy duszy. Koncepcji, którą na ję-
zyk logosu przełożył najpierw pitagoreizm, a później rozwinął m.in. 
wielki spadkobierca antropologii orfickiej – Platon.

Pitagoreizm, którego początek należy datować na VI wieku p.n.e., 
w olbrzymiej mierze przejął koncepcje religijne orfików, jednak roz-
wijając się w odmiennych warunkach społeczno-politycznych oraz 
filozoficznych36 starożytnej Grecji, został niejako zmuszony po pierw-
sze do położenia znacznie większego nacisku, niż to czynili jego 
reli gijni i  filozoficzni poprzednicy (np. Milezyjczycy), na kwestie 
społecz ne i  polityczne, po drugie zaś do racjonalnego uzasadnie-
nia dogmatów przejętych po wyznawcach misteriów Orfeusza37. Tak 
więc założony przez Pitagorasa związek-thiasos, choć u swych pod-
staw był przede wszystkim stowarzyszeniem religijnym, to jednak 
stawiał przed sobą bardzo praktyczne cele filozoficzne i społeczne. 
Dążył do wprowadze nia szeroko pojętej reformy obyczajów w Grecji 
przez stworzenie odpowiedniego, teoretycznego modelu całokształ-
tu rzeczywistości, opartego m.in. na teologii i dogmatyce orfickiej, 
oraz przez wy kształcenie klasy władców, animatorów życia społecz-
no-politycznego, wiernych doktrynom pitagorejskim, w szczególno-
ści zaś ich koncep cjom politycznym.

35 Kern, frg. 32 f, przeł. M. Podbielski.
36 Wszak pitagoreizm miał już za sobą osiągnięcia jońskich filozofów przyro-

dy, którzy stworzyli określoną metodę badawczą (struktura wszechświata jako 
wzorzec dla wszelkich innych aspektów rzeczywistości) oraz poczynili znaczące 
kroki na dro dze „od mitu do Logosu”. Po jońskim oświeceniu trudno było po-
wrócić do dogma tycznego myślenia religijnego, tak jak było ono prezentowane 
w religii homeryckiej czy w misteriach orfickich.

37 „Dogmaty orfizmu w  VI wieku p.n.e., kiedy to oświecenie jońskie podważy-
ło już metody mitologicznego wyjaśniania świata, wymagały racjonalizowania”.  
J. Gajda, op. cit., s. 78.
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W kwestii antropologii pitagorejczycy38 pozostali wierni dogma-
tom orfików, tj. dualistycznemu pojmowaniu istoty człowieka, koncep-
cji nieśmiertelności i  transmigracji duszy oraz ogólnemu rozu-
mieniu eschatologii. Tak więc zaakceptowali orfickie założenie, że 
człowiek składa się z  duszy i  ciała, przy czym dusza pełni w  tym 
aliansie funkcję nadrzędną, jest cząstką boskości zamkniętą w nie-
doskonałym, ograniczonym, śmiertelnym ciele, bądź to ze względu 
na jakieś mityczne przewinienie popełnione u zarania dziejów, bądź 
też ze względu na pra wo konieczności39 wpisane w strukturę cało-
kształtu rzeczywistości.

Pitagorejczycy przyjęli orficki dogmat o boskości i nieśmiertelno-
ści duszy, przy tym poczynili pewne kroki, by racjonalnie uzasadnić 
ową tezę. Wydaje się, że wysuwane przez nich argumenty na boskość 
duszy – przynajmniej te, którymi posługiwali się starzy pitagorejczy-
cy – opierały się głównie na ogólnym założeniu o uniwersalnym po-
krewieństwie życia40. Dusza jest boska, ponieważ konstytuuje ją ta 
sama substancja, która jest budulcem boskiej substancji świata, tzn. 
eteru oraz ciał niebieskich – gwiazd41. Argument ten wysuwa m.in. 
Aleksander Polihistor, stwierdzając, że „dusza jest bowiem odpry-
skiem eteru zarówno ciepłego, jak i zimnego […]. Dusza jest czymś in-
nym niż życie; jest nieśmiertelna, nieśmiertelne jest bowiem to, czego 
jest od pryskiem”42. Rozwinięciem koncepcji o uniwersalnym pokre-
wieństwie było przeświadczenie, że boskość i nieśmiertelność duszy 
wynikają z jej samoistnego, nieskończonego ruchu, nota bene mające-
go swoją egzemplifikację w nieskończonym, jak się wydawało, ruchu 

38 Mam tutaj na myśli „klasyczną” antropologię pitagorejską, tak jak była pre zentowana 
przez tzw. starych pitagorejczyków i pitagorejczyków V i IV wieku p.n.e., któ-
rych reprezentatywnym głosem może być np. Alkmajon z Krotony.

39 „Dawni teologowie i prorocy poświadczają, iż za jakieś winy dusza złączona jest 
z ciałem i pogrzebana z nim, jak w grobie”. Klemens Aleksandryjski, Ko bierce III, 17 
(DK, 44 B 14).

40 Warto tutaj zauważyć, że dla pitagorejczyków wszystko posiadało jakiś sto pień 
świadomości, nawet wszechświat jako całość był w ich oczach oddychającym 
stworzeniem (Empedokles frg. 110.10; Arystoteles, Fizyka 213 b 22; De Philos. 
Pythagorae [DK, 58 B 30]).

41 Arystoteles, O duszy 404 b; Alkmajon, DK B 4.
42 DL VIII 28.
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ciał nie bieskich. Obydwa argumenty znajdujemy już w zachowanych 
frag mentach Alkmajona z Krotony43, który jako pierwszy „przedsta-
wił wizję dwoistej natury człowieka, posiadającego śmiertelne ciało 
i nie śmiertelną duszę, jak też podjął próbę naukowego uzasadnienia 
tego zjawiska. Według Alkmajona o nieśmiertelności duszy ludzkiej 
decy duje jej podobieństwo do »nieśmiertelnych«, to znaczy do ciał 
nie bieskich. Księżyc, Słońce i gwiazdy to byty boskie i nieśmiertelne, 
złożone również z ciała i duszy. Ich dusze jednak mogą użyczyć nie-
śmiertelności ciałom, w przeciwieństwie do duszy człowieka. O nie-
śmiertelności dusz decyduje ich wieczny ruch”44. Dusza, zdaniem 
Alk majona, naśladuje odwieczny, nieskończony, cyrkularny ruch ciał 
niebieskich, mając wspólne z nimi pochodzenie45. Jednak będąc słab-
sza od gwiazd, nie jest w stanie udzielić tej nieśmiertelności, którą 
sama posiada, ciału, które porusza. „Ludzie umierają, ponieważ nie 
mogą związać początku z końcem”46, mówi Alkmajon. Ich życie do-
czesne nie stanowi koła, tak jak żywot boskich ciał niebieskich, ale 
raczej li nię otwartą, która w pewnym momencie się urywa47. Dowód 
z ruchu na nieśmiertelność duszy został podjęty i  rozwinięty m.in. 
przez Pla tona, kontynuatora antropologii orfickiej i pitagorejskiej48.

43 Arystoteles, O duszy, 405 a, 22: „Podobnie jak oni myślał, jak się zdaje, i Alk-
majon; twierdzi bowiem, że jest ona [dusza] nieśmiertelna, bo jest podobna do 
»nieśmiertelnych«; i  że zawdzięcza ona to [podobieństwo] nieustannemu ru-
chowi: wszak wszystkie boskie istoty – księżyc, słońce, gwiazdy i całe niebo – 
bez ustanku się poruszają”. Por. 404 b.

44 J. Gajda, op. cit., s. 83–84. Por. W. K. C. Guthrie, History of Greek Philo sophy, t. 1,  
Cambridge 1995, s. 346.

45 C. H. Kahn, Anaximander and the Arguments Concerning the ἀπειρον, s. 26: „In 
the human subject, which is of primary concern for a doctor like Alcmaeon, 
the maintenance of life depends upon the circular knitting-together of all parts 
into one continuous whole”. W. K. C. Guthrie, History, t. 1, s. 353: „The individ-
ual soul, in its action on the body, is trying to reproduce in its own way the 
eternal circular mo tions of the divine stars, for, as Alcmaeon himself said, »all  
divine things also move continuously and for ever, the moon, sun and stars, and 
the heaven as a whole«”.

46 Diels, Alkmajon, B 2.
47 Oczywiście w odniesieniu do życia doczesnego, bo sama dusza, będąc bytem nie-

śmiertelnym, przeżywa dalej. Por. A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, s. 109–110.
48 Por. Fajdros, 245 c; Timajos 43 d–e. W. K. C. Guthrie, History, t. 1, s. 351: „Pla-

ton: the ever-moving is immortal, the self-moving is the ever-moving, therefore 
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W pismach późniejszych pitagorejczyków (np. Filolaosa) powyż-
sza koncepcja uniwersalnego pokrewieństwa znajduje swój wyraz 
w określeniu duszy jako harmonii. Kosmos jawi się pitagorejczykom, 
szukającym matematycznej/liczbowej struktury wszechświata, jako 
harmonia, tzn. „zjednoczenie [elementów] różnych i zgoła odmien-
nie myślących”49.

Tak wygląda nauka o naturze i harmonii: istota rzeczy, która jest wiecz-
na, jak i  sama natura wymaga wiedzy nie ludzkiej, lecz boskiej. Jest 
bowiem oczywiste, że nie mogłoby być tak, że cokolwiek z rzeczy ist-
niejących i podległych poznaniu mo gło być przez nas poznane, gdy-
by nie stanowiła ona [harmonia] podstawy wszystkie go, z czego składa 
się kosmos, zarówno tego, co ograniczone, jak i nieograniczone. Skoro 
zaś podstawę wszystkiego stanowią zasady [archai], które nie są ani po-
dobne, ani jednorodne, niemożliwe byłoby uporządkowanie ich w po-
rządek świata, gdyby nie zaistniała harmonia, w jakikolwiek sposób się 
zrodziła. Podobne bowiem i  jednorod ne nie potrzebowały harmonii, 
niepodobne zaś i niejednorodne i niejednakowe muszą być przez ową 
harmonię połączone, przez co stanowią całość kosmosu50.

Z  czasem samej harmonii zostaje nadana ranga boskości w  pis-
mach pitagorejczyków51. Nie dziwi wszakże, że dusza, pojmowana 
jako cząstka kosmosu, również traktowana jest nie tylko jako har-
moniczne zestrojenie przeciwieństw52, ale de facto jako boska har-
monia, integral na cząstka harmonii świata53. Skoro zatem, zgodnie 

the self-moving is immortal. Soul is the self-moving, therefore soul is im-
mortal […]. Alcmaeon relied more naively on the analogy with the heaven-
ly bodies, which (as everybody believed) were divine and immortal, and could 
be observed to be in per petual motion. More of his premisses are suppressed 
or half-suppressed, because he is nearer to the unquestioned assumptions of 
pre-philosophical thought”.

49 Nikomachos, Arithmos II, 19 (Diels, B 10), przeł. J. Gajda.
50 Stobajos, Eclogae I 21, 7 (Diels, B 6), przeł. J. Gajda.
51 Por. Diels, Filolaos, B 22.
52 Arystoteles, O duszy 407 b 27.
53 Macrobius, Somn.Scip. I, 14, 19 (DK, 44 A 23): „Pitagoras i Filolaus na zywają du-

szę harmonią”; Klaudianus Mamertus, De statu animae II, 3 (Diels, Filolaos, B 22): 
„Dusza jest wprowadzana do ciała przez liczbę i przez nieśmiertelną i bezcie-
lesną harmonię […], dusza jest związana z ciałem więzami miłości, ponieważ 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



113APOKATASTAZ A OSOB OWA W MYŚLI  GRECKIEJ

z kosmologiczny mi przekonaniami pitagorejczyków, podksiężycowy 
świat ulega cyklicz nej zagładzie, jednak w żaden sposób nie wpływa 
to na jego wieczną istotę – harmonię, również śmierć fizyczna czło-
wieka nie ma wpływu na wieczne trwanie harmonii jego duszy, bo-
skiej cząstki kosmosu54.

Przy tym zaznaczenia wymaga fakt, że dusza, aczkolwiek prze-
ciwsta wiana ciału, ciągle jest traktowana jako byt substancjalny. Świad-
czą o tym chociażby sama koncepcja pokrewieństwa duszy i kosmosu, 
argument o wiecznym ruchu duszy i wszelkie próby umiejscowienia 
jej w konkretnym miejscu ciała ludzkiego (np. Filolaos – mózg)55.

Podtrzymując orficką koncepcję nieśmiertelności duszy (con-
tra tradycja homerycka), pitagoreizm pozostał wierny orfickiemu 
dogma towi o transmigracji psyche. Transmigracji, której celem jest 
„zrzuce nie z siebie klątwy ciała i […] dołączenie do duszy kosmo-
su, której z natury jest częścią”56. Tak długo jednak, jak dusza nie zo-
stanie w peł ni oczyszczona z cielesnej skazy, wpleciona jest – analo-
gicznie do soteriologii orfickiej – w kołowrót wcieleń57, wiążący ją 

bez ciała nie może posługiwać się zmysłami. Gdy zaś po śmierci zostaje od nie-
go od dzielona, wiedzie w kosmosie bezcielesne bytowanie” (przeł. J. Gajda).

54 Zgadzam się z argumentem J. Gajdy, że „nawet jeśli dusza jest harmonią cia-
ła, to przez fakt, iż zestraja ona jego elementy w porządek umożliwiający jego 
funk cjonowanie, to harmonia jest źródłem i przyczyną życia ciała, nie zaś ele-
menty ciała źródłem i przyczyną warunkującą istnienie harmonii. Filolaosowa 
koncepcja duszy jest zgodna ze staropitagorejskimi koncepcjami jej substan-
cjalności, aczkolwiek nie da się ustalić jej substancji” (op. cit., s. 104 i n.).

55 Por. również twierdzenia Arystotelesa, że według pita gorejczyków dusza jest 
pyłkiem powietrznym lub tym, co ten pyłek porusza (O duszy 404 a).

56 W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, s. 31.
57 „Pythagoras’ teaching on immortality and the rebirth of the soul comes most 

probably from doctrines already enunciated by Pherecydes of Syros; Pythagoras 
was said to have loved this teacher like a father (Diodorus 10, 3, 4), and Phere-
cydes was said to be the first, as the literature tells, who declared soul to be eter-
nal (Cicero, Tusculan Disputation 1, 16, 38; Lactantius, Divine Institutesm 7, 7, 12). 
The influence of Egypt, said to have been visited by Orpheus and Pythagoras, is 
also probable in view of the statement by Herodotus that the Egyptians were the 
first to teach that the hu man soul is immortal and that it goes through a series 
of rebirths. India is a yet more distant but probable source, where the theory of 
reincarnation is fully developed in the Upanishads (900–600 BC), for example, 
Chandogya Upanishad 5.10.7: »Those whose conduct has been good will quickly 
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trwale z ziem ską rzeczywistością. Pitagorejczycy, podobnie jak i wy-
znawcy miste riów Orfeusza, rozwijając teorię transmigracji duszy 
opowiadają się za koncepcją palingenezy, według której człowiek po 
każdym dokonanym życiu staje przed sądem i  odpowiada za czy-
ny dokonane w ciele. Na grodą za dobrze przeżyte życie jest pobyt 
w kosmosie, karą – piekło Tartaru. Jednak owe nagrody i kary mają 
jedynie charakter tymczaso wy. Po upływie określonego czasu dusza 
znów otrzymuje ciało58 i roz poczyna się nowe cielesne życie, szansa 
na zbliżenie się do eschato logicznego celu lub oddalenie się od nie-
go. Empedokles, piszący swój traktat Oczyszczenia w duchu antro-
pologii pitagorejskiej, ukazuje, że ludzie oczyszczający się wcielają 
się w coraz wyższe i szlachetniejsze formy życia, aż w końcu „stają 
się [upadłe demony] prorokami, rapso dami, lekarzami czy wreszcie 
książętami wśród ludzi zamieszkujących tę ziemię; następnie odra-
dzają się jako bogowie w pełni zaszczytów… Dzielą wspólne ognisko 
domowe i stół wraz z innymi bogami, wolni od nieszczęsnego losu 
ludzkiego, niezniszczalni”59. Jednak ci, którzy nie znoszą swojej po-
kuty w ciele w godny sposób, nie tylko ponoszą karę w Tartarze po 
śmierci, ale również wcielają się w niższe formy bytowania, w tym 
również, na co pozwala pitagorejska koncepcja po krewieństwa ży-
cia, w postaci zwierząt60.

attain some good birth. But those whose conduct has been evil will quickly at-
tain evil birth, the birth of dog«. Similarly in the Laws of Manu (500–30 BC), 
for example, 12, 40: »Those endowed with Goodness reach the state of gods, 
those endowed with Activity the state of men, and those endowed with Dark-
ness ever sink to the condition of beasts; that is the threefold course of transmi-
grations«”. J. Finegan, Myth and Mystery, Baker Books, Grand Rapids 1997,  
s. 174–175; również M. L. West, Early Greek Philosophy and the Orient, Claren-
don, Oxford 1971, s. 60 i nn.

58 Por. Porfiriusz, Żywot Pitagorasa, s. 10; Owidiusz, Metamorfozy I, XV; Jamblich, 
Żywot Pitagorasa, Epsilon, Wrocław 1993, s. 48.

59 Fragm. za: K. Leśniak, Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Wie dza Po-
wszechna, Warszawa 1972, s. 220.

60 DL VIII, 36; Empedokles (frg. 127) mówi, że najlepszym miejscem dla du szy spo-
śród niższych form bytowania jest laur i  lew. U podstaw tych twierdzeń leży – 
przekładając język mitu na język logosu – pradawne przekonanie orfickie o jedno-
ści natury, o wewnętrznej tożsamości wszystkiego mimo zewnętrznych różnic.
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W jaki sposób zatem człowiek może dostąpić pełnego wyzwole-
nia? W  jaki sposób może zakończyć arbitralnie wyznaczony cykl 
na rodzin i osiągnąć ostateczny, upragniony cel duszy – powrót do 
bo skiej psyche?61 W  orfizmie, w  którym nadzieja nieśmiertelno-
ści opar ta została na micie o  ludzkiej naturze, złożonej z  elemen-
tu ludzkiego (tytanicznego) i  elementu boskiego (dionizyjskiego), 
nieśmiertelność mogła być osiągnięta jedynie przez wytężoną pra-
cę przez całe ży cie (lub szereg wcieleń), zmierzającą do wyniesie-
nia elementu boskie go i podporządkowania mu elementu ziemskie-
go. Inicjacja odgrywała tu fundamentalną rolę, jednakże same ryty 
musiały być okresowo od nawiane, a całe życie przeżyte w odpowied-
ni sposób (głównie podpo rządkowane określonym rytualnym za-
kazom, np. zakaz spożywania mięsa, do których później dołączyły 
również wymogi etyczne). W ten sposób po dokonaniu określonej 
liczby wcieleń dusza mogła wyzwo lić się z przekleństwa ciała i dołą-
czyć do boskiego Dionizosa, od które go została oddzielona u zara-
nia dziejów.

Pitagoreizm wiele pozostawił z  soteriologii orfickiej, której 
wszak był wielkim kontynuatorem62. I  tutaj olbrzymią rolę odgry-
wały inicja cje i  zachowywanie określonych nakazów rytualnych, 
szczególnie w  kontekście religijnego związku (thiasos) pitagorej-
skiego. Empedokles przytacza niektóre z  owych ograniczeń doty-
czące wtajemniczo nych. Pośród nich znajdują się takie, jak zakaz 
spożywania mięsa i składania krwawych ofiar63, zakaz spożywania fa-
soli i liści lauro wych64, zakaz jakiegokolwiek angażowania się w roz-
ruchy wojenne65, konieczność wstrzemięźliwości i opanowania etc. 
Wszystkie te wymo gi powielają zakazy funkcjonujące w związkach 
orfickich. Jednak do tego wszystkiego Pitagoras dodał własną meto-
dę, dopełniającą drogę prowadzącą do eschatologicznego wybawie-

61 Parafraza za W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy, s. 31.
62 Być może również twórcą, jeśli prawdziwe są twierdzenia przypisujące Pita-

gorasowi autorstwo niektórych ksiąg orfickich. Por. DL VIII, 8.
63 Frg. 136, 139. Diogenes Laertios dodaje, że wtajemniczeni mogli składać w ofie-

rze placki uformowane w postaci zwierząt.
64 Frg. 140, 141.
65 Frg. 128.
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nia. Tą metodą jest dla Pitagorasa filozofia66, pojmowana najpraw-
dopodobniej jako moc rozu mowania i  obserwacji, prowadząca do 
zrozumienia istoty rzeczy, a w dalszej perspektywie do zrozumienia 
i rozwijania boskiego ele mentu obecnego w człowieku67.

Wydaje się, że u podstaw pitagorejskiej gloryfikacji filozofii legła 
znów koncepcja pokrewieństwa natury między żywym i doskona łym 
kosmosem a boską cząstką zawartą w człowieku. Otóż świat w prze-
konaniu pitagorejskim jest uporządkowanym kosmosem, zawiera-
jącym matematyczną strukturę, jest doskonałą harmonią przeci-
wieństw, jest boską jednością ograniczającą nieskończony apeiron68. 
Człowiek, kontemplując ową doskonałą strukturę, zaczyna rozumieć 

66 Przez wielu starożytnych Pitagoras uważany jest za twórcę/inicjatora filozo fii, 
choć wydaje się, że raczej rozwinął on pojęcie filozofii, niż je stworzył. J. Bur-
net, Early Greek Philosophy, s. 83: „In Ionia philosophia meant something like 
»curio sity« […]. On the other hand, wherever we can trace the influence of Py-
thagoras, the word has a far deeper meaning. Philosophy is itself »purification« 
and a way of escape from the »wheel«”.

67 Za W. K. C. Guthrie, History of Greek Philosophy, t. 1, s. 206.
68 Zgadzam się z argumentem W. K. C. Guthriego (ibidem, s. 208), że termin kos-

mos na oznaczenie świata był już stosowany na początku V wieku p.n.e. Em-
pedokles (frg. 26, 5) jasno przez ten termin określa „porządek” lub „uporząd-
kowanie”. Wy bór terminu jest niezwykle istotny, ponieważ wykazuje, że świat 
w początkowym stadium istnienia poj mowany był jako uporządkowana struk-
tura. Podobnie później, kiedy słowo straciło swoje podstawowe znaczenie po-
rządku i  zaczęło być używane prawie wyłącznie na oznaczenie świata, ciągle 
idea uporządkowania leżała gdzieś u  podstaw. Koncepcja porządku wszech-
świata jest już bardzo mocno widoczna w dziełach Homera i Hezjoda. W Ilia-
dzie i  Odysei świat jawi się, przynajmniej bohaterom, jako uporządkowa-
ny system (kosmos). Na płaszczyźnie ludzkiej nic nie dzieje się przypadkowo. 
Wszystko ma swoją transcendentną przyczynę w świecie bogów. Wieczne i nie-
zmienne prawo boskie determinuje zarówno jednostkę, jak i całą społeczność. 
Homer nadaje światu strukturę hierarchiczną, gdzie działanie niebian (konse-
kwentne w  Odysei, bardziej par tykularne w  Iliadzie) całkowicie determinuje 
rzeczywistość ludzką. „U Homera, który jako pierwszy dokonał obiektywiza-
cji tzw. myślenia przedfilozoficznego, spotykamy się już z  wyraźnymi próba-
mi przedstawienia opisywanej rzeczywistości jako świata zamkniętego, ogra-
niczonego, uporządkowanego, świata pojmowanego jako kosmos – struktura 
uporządkowana, w którym rządzą niezmienne i konieczne prawa, wyznacza-
jące z góry los człowieka i determinujące jego postępowanie. Prawa te są zaląż-
kiem późniejszej filozoficznej koncepcji prawa natury”. J. Gajda, Prawo natury 
i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej, s. 11. Podobnie uporządkowany 
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lepiej nie tylko otaczającą go naturę i istotę świata, ale również, opie-
rając się na zasadzie „podobne poznaje się przez podobne”69, lepiej 
zaczyna rozumieć cząstkę boskiego kosmosu ukrytą w nim samym70, 
pogrzebaną w ciele jak w grobie. Kontemplując kosmos, filozof sta-
je się kosmios w swojej duszy, a więc po pierwsze zaczyna rozu mieć 
istotę swojej natury, po drugie zaś, rozumiejąc ją, zaczyna ją roz wijać 
i realizować. W ten sposób rozpoczyna się rzeczywisty akt asy milacji 
z bóstwem/wszechświatem71. Ostatecznym celem tego proce su jest 
stopienie się z universum, do którego wszak dusza przynależy ze swej 
natury, choć „za jakieś winy dusza jest złączona z ciałem i pogrzeba-
na w nim jak w grobie”72. W ten sposób, przeżywszy określoną licz bę 
wcieleń, za każdym razem przybliżając się do upragnionego celu, fi-
lozof ma szansę osiągnąć swoje ostateczne przeznaczenie: oddzielić 
swą duszę od narzuconego jej, sztucznego związku z ciałem i powró-
cić do stanu pierwotnego, stopić się z duszą świata. Wszak już orficy 
w swojej dogmatyce przekonywali, że obecny stan zróżnicowanego 
świata jest niejako naruszeniem jego doskonałej, pierwotnej jednoś-

jest świat Hezjoda (w Teogonii), wywodzący się w całej swej złożoności z jedne-
go źródła (Chaos) i rządzący się jednym boskim prawem. Por. ibidem, s. 12.

69 Co prawda pierwsza teoria poznania przedstawiona przez Alkmajona z Kroto-
ny sugeruje, że „przeciwnym poznajemy przeciwne”, jednak ta zasada dotyczy 
rze czy i zjawisk. Rzeczy niejawne jego zdaniem poznajemy drogą rozumowa-
nia, wnioskowania ze znaków. Por. Teofrast, De sensu (Diels, s. 506; Diels, Alk-
majon, A 5). J. Gajda, Pitagorejczycy, s. 85.

70 „It cannot be in virtue of any sense-organ (frg. 133) composed of the lower ma-
terial elements that circulate in the sublunary sphere; it must mean that we have 
in ourselves a tincture of the divine element – by some equated with pure fire or 
with aither – which enters our world from outside” (W. K. C. Guthrie, History, 
s. 209–210).

71 W Timajosie Platon rozwija tę koncepcję w duchu pitagorejskim, twierdząc, że 
obserwacja fizycznego świata, jego regularności i porządku (ruch gwiazd) rów-
nież podkreśla nasze pokrewieństwo z bóstwem. Por. też Państwo 500 c. „For 
this is by this active contemplation (theōria) that the aim of assimilation to the 
divine (homoiōsis theō) is attained […]. If we cultivate the freedom of the divine 
element of reason of which we too possess a spark, and, by studying the order 
displayed on a grand scale around us, learn to reflect it in the motions of our 
own lives” (W. K. C. Guthrie, ibidem, s. 211).

72 Lub na podstawie prawa konieczności, jeśli przełożyć język mitu na fizykę. Kle-
mens Aleksandryjski, Kobierce III, 17 (Diels, B 14).
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ci. Jedności, która jest nie tylko utraconym rajem, ale również ce-
lem – telos, do którego zmierza obecna postać zróżnicowanego bytu.

Mimo że soteriologia pitagorejska wydaje się o  wiele bardziej 
jed noznaczna niż droga zbawienia przedstawiona w pismach orfic- 
kich, i tutaj istnieje cały szereg pytań, na które brak jest ostatecznej 
odpowiedzi, czy to ze względu na szczątkowe informacje zachowane 
do dnia dzisiejszego, czy też dlatego, że sami pitagorejczycy pozosta-
wili pew ne kwestie niedopowiedziane, innymi zaś być może w ogó-
le się nie zaj mowali, realizując swoje podstawowe cele73. Tak więc nie 
wiadomo, czy ostatecznie wszyscy dostąpią wyzwolenia, czy tylko ci, 
którzy ży li w odpowiedni sposób. Nie jest pewne, co stanie się z tymi, 
którzy nieustannie pogrążają się w deprawacji i odradzają w coraz 
niższych formach. Czy w końcu czeka ich przerażająca kraina Hade-
sa, jeśli spla mili się najgorszymi zbrodniami i nie rokują żadnych na-
dziei na poprawę, czy też krąg wcieleń nie ma końca i każda dusza, 
jakkolwiek by była zdeprawowana – jako cząstka boskiej duszy świa-
ta – zawsze ma szansę na poprawę? Logika systemu, zakładające-
go boskość duszy człowieka, sugerowałaby uniwersalną apokatasta-
zę, jednak teksty pitagorejskie nie dają tutaj ostatecznej odpowiedzi. 
Otwartą kwestią pozostaje również pytanie, jaki wpływ na stan dusz 
ma cykliczna pożoga świata podksiężycowego, którą to koncepcję 
przynajmniej niektórzy pitagorejczycy74 podtrzymywali za orfikami. 
Psychai, które zdążyły powrócić do boskiej duszy świata, pozosta-
ją najprawdopodobniej w tym stanie, co jednak dzieje się z tymi du-
szami, które wciąż pozostają w cyklu inkarnacyjnym? Te i tym po-
dobne pytania rodzą się przy studiowaniu zachowanych fragmentów 
pitagorejskich i w większości niestety pozostają kwestiami otwarty-
mi, dając historykom filozofii szerokie pole do spekulacji. Nie ulega 
jednak kwestii, że mimo tych wszystkich wąt pliwości i niedopowie-
dzeń można mówić o pitagorejskiej apokatastazie osobowej przynaj-
mniej w aspekcie jednostkowym, apokatastazie, która w kręgu pita-
gorejskim została po raz pierwszy przełożona na ra cjonalny język 

73 Nie wolno zapominać, że związek pitagorejski – thiasos, przynajmniej w swo-
jej pierwotnej formie, był ugrupowaniem przede wszystkim religijno-politycz-
nym, dążącym do wprowadzenia szeroko pojętej reformy obyczajów w Grecji. 

74 Na przykład Filolaos z Krotony. Por. Diels, Filolaos A 18.
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logosu, apokatastazie oznaczającej wyrwanie się boskiej cząstki czło-
wieka z więzienia ciała i przekleństwa wcieleń, apokatasta zie będącej 
powrotem duszy do jej pierwotnego stanu, do boskiej duszy kosmo-
su, od której oddzielona została u zarania dziejów.

Platońska koncepcja apokatastazy osobowej

Problem duszy w filozofii Platona zajmuje bez wątpienia nie zwykle 
ważne miejsce75. Bez względu na to, jak wielkiej ewolucji ulega myśl 
filozofa z Aten, począwszy od pierwszych dialogów aż po ostatnie 
dzieła, bez względu na to, jak bardzo zmienia się sama koncepcja 
psyche w  jego filozofii, Platon niezmiennie przyznaje duszy miej-
sce nadrzęd ne w życiu człowieka, traktuje ją jako najcenniejszy skarb, 
o  który lu dzie ze wszech miar powinni się troszczyć76. Przykłada-
jąc tak wielką wagę do koncepcji psyche, Platon w swoich dialogach 

75 Koncepcje duszy w  filozofii Platona można rozpatrywać z  wielu perspektyw. 
Ontologia, antropologia, eschatologia, soteriologia czy aksjologia to, jak się wy-
daje, główne płaszczyzny, na których można rozważać problem duszy w myśli 
platońskiej. Jakkolwiek tego typu studium byłoby niezwykle pożyteczne, to jed-
nak zdecydowanie przekraczałoby zakres niniejszej pracy, której nadrzędnym 
tematem jest koncepcja apokatastazy. Z konieczności więc ograniczę się w mo-
ich rozważaniach na temat duszy w filozofii Platona do kwestii najważniejszych 
w kontekście koncepcji wielkiego po wrotu, takich jak status ontyczny duszy, nie-
śmiertelność duszy oraz apokatastaza duszy. Chciałbym równocześnie poczynić 
dwa dodatkowe założenia metodologiczne: 1) moje rozważania ograniczam wy-
łącznie do zachowanych tekstów filozofa, pomija jąc tzw. agrafa dogmata Plato-
na; 2) przyjmuję istnienie ewolucji systemu filozoficz nego Platona, a co za tym 
idzie, również ewolucję jego pojęcia duszy, która, jak to ni żej wykażę, aż do dia-
logu Timajos, a więc jednego z ostatnich dzieł Platona, pełni ana logiczną funkcję 
do arche fizyków przedplatońskich. Dopiero w Timajosie Platon, wprowadzając 
koncepcję stworzenia/ukształtowania duszy w czasie przez boskiego De miurga, 
modyfikuje swoje uprzednie rozumienie duszy. Por. J. Gajda, Między „pierw szym” 
a  „drugim żeglowaniem”, s. 1. Podobne stanowisko prezentuje B. Dembiń ski,  
Teoria idei. Ewolucja myśli platońskiej, Wyd. UŚl., Katowice 1999, s. 193.

76 Por. Fajdros 279 b–c (przeł. W. Witwicki): „Panie, przyjacielu nasz, i  wy in ni, 
którzy tu mieszkacie, bogowie! Dajcie mi to, żebym piękny był na wewnątrz, 
a z wierzchu co mam, to niechaj w zgodzie żyje z tym, co w środku. Obym zawsze 
wierzył, że bogatym jest tylko człowiek mądry. A złota obym miał tyle, ile ani 
unieść, ani uciągnąć nie potrafi nikt inny, tylko ten, co zna miarę we wszystkim”.
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w bardzo sze roki sposób traktuje problem duszy. Między innymi zaj-
muje się taki mi kwestiami, jak pochodzenie duszy, anatomia duszy, 
funkcje duszy, eschatologia duszy, relacje między duszą a ciałem z jed-
nej strony oraz między duszą a światem idei z drugiej. W swoich dia-
logach kreśli również sugestywne analogie m.in. między duszą ludzką 
a po krewną jej duszą wszechświata oraz między duszą ludzką a utopij-
ną strukturą opracowanego przez siebie doskonałego państwa.

W  swoim pojmowaniu istoty i  przeznaczenia człowieka Pla-
ton w dużej mierze opiera się na antropologii orfiko-pitagorejskiej, 
zapo życzając z niej, a następnie rozwijając wiele koncepcji dotyczą-
cych psyche77. Przeświadczenie o nadrzędnym znaczeniu duszy, du-
alistyczne rozumienie istoty człowieka oraz wiara w  transmigrację 
duszy i  jej kolejne wcielenia, nieograniczone bynajmniej do posta-
ci ludzkich, bez wątpienia mają orfiko-pitagorejskie korzenie. Rów-
nież koncepcja metempsychozy, według której – posługując się języ-
kiem mitu – dusza między kolejnymi wcieleniami odpowiada przed 
boskim sądem za życie dokonane w ciele i odpowiednio ponosi karę 
lub zyskuje nagro dę, wydaje się opierać na soteriologii orfickiej78. 
Z drugiej strony Pla ton znacząco rozwija antropologiczne i eschato-
logiczne koncepcje orfiko-pitagorejczyków, m.in. konstruując szereg 
dowodów filozoficznych na nieśmiertelność duszy, jej „boskie” po-
chodzenie, metempsychozę etc. Budując swój wywód, Platon zbliża 
się do koncepcji apokatastazy osobowej, choć jego wizja różni się od 
apokatastatycznej wizji orfiko-pitagorejczyków79.

77 „He borrowed from the Orphic-Pythagorean mysticism and combined it with 
the theory of ideas” (E. Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy,  
s. 153). Oczywiście Platon jest również w dużej mierze spadkobiercą fizyków, 
m.in. przypisując duszy analogiczną funkcję do ich arche (Fajdros) czy konstru-
ując dowody na nieśmiertelność duszy oparte na założeniach fizyki przedpla-
tońskiej (Fedon). Por. niżej. 

78 Por. W. K. C. Guthrie, History, t. 4, s. 338–339.
79 Równocześnie jednak Platon oddala się od apokatastazy kosmicznej – w  pi-

smach ostatnich, co należy podkreślić – przez to, że przyjmuje linearne pojęcie 
czasu w odniesieniu do kosmosu oraz tłumaczy wieczność wszechświata arbi-
tralną decyzją Demiurga, twórcy świata, i wiecznością Modelu, według którego 
świat został ukształtowany (Timajos 37 d–38 c).
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W jaki sposób zatem Platon przedstawia koncepcję duszy w swo-
ich pismach? Opierając się na psychologicznych koncepcjach poprze-
dników, w  szczególności orfiko-pitagorejczyków, opowiada się on 
za substancjalnością duszy80 i podtrzymuje podstawowe, biologicz-
ne po jęcie duszy, zgodnie z którym dusza stanowi istotę życia czło-
wieka. W  niej są ukryte jaźń i  życie ludzkie, bez duszy ciało jest 
pozbawio nymi wartości zwłokami. W swoim dualistycznym pojmo-
waniu rzeczywistości81, w którym świat fenomenalny stanowi jedy-
nie blade i  niedoskonałe odbicie świata idei, Platon na wzór orfi-
ko-pitagorejski przeciwstawia duszę ciału82, które ona ożywia, sama 
będąc niewyczerpa nym (i samoistnym) źródłem ruchu83.

80 Na przykład określając duszę terminem arche nawiązującym do jońskiej fizy-
ki (Faj dros, 245 c n.), przypisując duszy ruch. O substancjalności duszy stanowi 
również m.in. próba przyporządkowania określonych części duszy określonym 
częściom ciała człowieka: część rozumna – głowa i mózg, część popędliwa – klat-
ka piersiowa, część pożądliwa – brzuch (Timajos, 69 d i nn.). „Zdaje się, że uwa-
żał ją za substancjalnie po jętą nadświadomość-jaźń człowieka i równocześnie 
za przyczynę jego cielesnego ży cia” (A. Krokiewicz, Zarys filozofii, s. 295). War-
tym odnotowania faktem jest, że w całej filozofii starożytnej dusza jest bytem 
substancjalnym.

81 Por. B. Dembiński, op. cit., s. 194–195; E. Zeller, op. cit., s. 146–147.
82 Co nie znaczy, że traktuje duszę jako ideę. Por. W. K. C. Guthrie, History, t. 5, 

s. 360–361: „I do not believe that Plato ever regarded soul, individually or col-
lectively, as a Form. For one thing, the soul knows. Forms are known, they do 
not know. Later, in the Sofist, he will argue that intelligence, and therefore life 
and soul, must be a part of reality as well as the motionless Forms, and though 
his thoughts on the subject are as yet inchoate the Phaedo is not inconsistent 
with that. My summary tries to bring this out, and if arguments are wanted 
I think they have been supplied convincingly by J. Schiller. We must be content 
with what Plato tells us: Forms are invisible, eternal, constant, divine. Soul too 
is invisible, and is most truly itself when it has left the body behind and through 
its own (intellectual) activity achieves contact with them. It therefore belongs 
also to the realm of true Being, it is »like« the Forms and »of their kind« 
(Phaedo 78 c–80 b)”.

83 Por. np. Fajdros 245c n.: „Każda dusza jest nieśmiertelna. To bowiem, co się po-
rusza, jest nieśmiertelne. To natomiast, co poruszając inne, porusza się mocą 
inne go, przestając się poruszać, przestaje też żyć. Jedynie więc poruszane samo 
przez się – ponieważ nie porzuca samo siebie – nie ustaje w  ruchu, lecz jest 
źródłem i począt kiem ruchu również dla innych, które są w ruchu. Początek 
[arche] zaś nie powstał. Z początku bowiem musiało powstać to, co powstało, 
on zaś nie powstaje z niczego. Gdyby bowiem powstał z początku, to by nie był 
od początku. Skoro zaś jest niepo wtarzalny, to musi również być niezniszczalny. 
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Mówiąc o anatomii duszy, Platon szkicuje w swoich dialogach – 
często przy użyciu języka mitu – kilka modeli psyche, które niełatwo 
jest połączyć w jeden obraz. Ogólnie rzec można, że jego myśl ewo-
luuje z koncepcji prostej i niepodzielnej psyche w kierunku bardziej 
złożonej struktury duszy ludzkiej84. I tak, o ile w Fedonie kładzie du-
ży nacisk na prostotę i niepodzielność duszy, budując na podstawie 
tych założeń jeden ze swoich argumentów na jej nieśmiertelność85, 
o  tyle w  Państwie, Fajdrosie, a  w  szczególności w  swoim ostatnim 
dia logu – Timajosie filozof mocno podkreśla trychotomiczny cha-
rakter duszy ludzkiej. Z drugiej strony jednak należy przyznać, że 
w dialo gach tych Platon rozważa problem duszy z różnych perspek-
tyw, nie kiedy rozpatruje przede wszystkim status ontyczny duszy 
(Fedon), niekiedy zaś znaczenie nadrzędne ma aksjologia (Fajdros), 
co praw dopodobnie istotnie wpływa na modele, które kreśli.

W Timajosie Platon rozwija model nakreślony w pismach wcześ-
niejszych. Po pierwsze przyporządkowuje każdej z  części duszy 
odpo wiednią część ciała człowieka: siedzibą części rozumnej duszy 
staje się głowa, część popędliwa mieści się w klatce piersiowej, nato-

Gdyby się bowiem początek zatracił, to ani by on z czegokolwiek, ani by z niego 
inne nie powstało, skoro wszystkie rze czy powinny powstać z początku. Prze-
to początkiem ruchu jest to, co porusza samo siebie. Ono zaś nie może ani ulec 
unicestwieniu, ani powstać, albo by całe niebiosa i wszystko stworzenie zapad-
ły się razem w bezruch i nigdy by nie miały znikąd moż ności powrócić znowu 
w stan ruchu. […] Każde bowiem ciało, któremu został dany ruch od przyczy-
ny zewnętrznej, jest bezduszne, to zaś, któremu jest dane poruszać się samemu 
przez się, dzięki przyczynie wewnętrznej, jest ożywione duszą, bo taka jest właś-
nie istota duszy. Skoro zaś tak się rzecz ma, że tym, co się porusza samo przez 
się, jest nie co innego niż dusza, to dusza musi być niezrodzona i nieśmiertel-
na” (przeł. L. Regner).

84 Por. W. K. C. Guthrie, History, t. 4, s. 346–347.
85 Por. Fedon 78 b–80 c, szczególnie 80 b: „dusza najbardziej podobna jest do tego, 

co boskie, nieśmiertelne, co jest przedmiotem umysłu, jednopostaciowe, nie-
rozkładalne i zawsze wobec siebie niezmiennie takie samo” (przeł. R. Legutko). Por. 
komentarz R. Legutki do Fedona 78 b–80 c: „Oba te ujęcia (interpretacje) nie 
wy kluczają się. Jeśli uznać je za dopuszczalne, to mielibyśmy tu właściwie dwa 
argu menty za nieśmiertelnością duszy, a nie jeden. Pierwszy – z pokrewieństwa – 
mówił by, iż dusza nie rozprasza się, gdyż jest pokrewna temu, co boskie; dru-
gi – z jedno rodności – iż dusza nie rozprasza się, gdyż jest absolutną jednością” 
(Platon, Fedon, Znak, Kraków 1995, s. 137).
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miast pożądliwa w brzuchu, poniżej przepony86. Przede wszystkim 
jednak filozof w  Timajosie dokonuje ontologicznego rozróżnienia 
w obrębie samej duszy człowieka, twierdząc, że jedynie część rozum-
na jest nie śmiertelna87, jako że stworzona przez samego Demiurga 
z tych samych substratów co nieśmiertelna dusza świata, natomiast 
części pożądliwa i popędliwa, ukształtowane przez „synów bożych”, 
ulegają śmierci ra zem ze śmiercią ciała.

O najwyższym gatunku duszy ludzkiej w nas należy powiedzieć, że tę 
część, która, jak powiedzieliśmy, mieszka na szczycie naszego ciała, dał 
Bóg każdemu za ge niusza opiekuńczego, i że ona wynosi nas nad zie-
mię dzięki swym boskim pokrewień stwom, jako że jesteśmy roślina-
mi nie ziemskimi, lecz pochodzimy z nieba. To nasze twierdzenie jest 
z całą pewnością prawdziwe. W rzeczy samej Bóg umieścił naszą gło-
wę, nasz korzeń, w górze, gdzie było miejsce pierwotnych naszych uro-
dzin duszy, i dlatego dał całemu ciału postawę wyprostowaną88.

Podobnie jak struktura duszy, sporo pytań i wątpliwości budzi pla-
tońska koncepcja genezy duszy ludzkiej. Czy dusza jest wieczna, czy 
też została stworzona? Czy w swojej boskości nie ma początku, czy 
też zaistniała w czasie? Bez wątpienia dusza, choć nie jest bytem na-
leżącym do świata postrzeżeń zmysłowych, nie należy również do 
świata idei, jest raczej ogniwem między światem materialnym (z któ-
rym ma kontakt przez ciało fizyczne) a światem idei (do które go ma 
dostęp w czasie, gdy istnieje poza ciałem)89. Stąd też jej byto wanie 
różne jest od transcendentnego bytowania świata idei. Według Fe-
dona i Fajdrosa90 dusza wydaje się nie mieć początku w czasie, sko ro 
nie-życie jest jej fundamentalnym przeciwieństwem, zgodnie z do-
wodem na nieśmiertelność duszy (por. Fajdros 245 c i nn.), i  sko-
ro jest ona własnym, samoistnym źródłem ruchu. Zgodnie jednak 
z argumen tacją przedstawioną w Timajosie dusza człowieka została 

86 Timajos 69 d i nn.
87 Ibidem 42 c. Por. G. Kittel VII, s. 612–613.
88 Timajos 90 a, przeł. P. Siwek.
89 Por. Fajdros 248 c i nn.
90 Fedon 105 c n. (implicite); Fajdros 245 c i nn.
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ukształtowa na (jej najdoskonalsza część, stworzona przez Demiur-
ga) z  pozostało ści tych samych kompozytów, z  których uprzednio 
została stworzona dusza świata91.

Jakkolwiek obraz duszy, ewoluujący razem z rozwojem myśli Pla-
tona, nie jest jednolity ani bynajmniej wyczerpujący – w rzeczywisto-
ści pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi92 – to jednak filozof 
niezmiennie pozostaje wierny dualizmowi antropologicznemu prze-
jętemu z myśli orfiko-pitagorejczyków, zgodnie z którym człowiek 
składa się ze śmiertelnego, przemijającego i  niedoskonałego ciała 
oraz z nie śmiertelnej duszy ożywiającej to ciało93. Zgodnie z pitago-
rejskim prze świadczeniem Platon twierdzi, że dusza z jakichś przy-
czyn została za mknięta w owej cielesnej powłoce u zarania dziejów. 
Jed nak jakie to były przyczyny, jednoznacznie z platońskich dialo-
gów nie wynika. Mi tyczny grzech pierworodny, prawo konieczności 
przyjmujące formę arbitralnej decyzji Demiurga, wymogi doskona-
łego modelu, które go świat zmysłowy jest najbliższym z możliwych 
odzwierciedleń – wszystkie te odpowiedzi można znaleźć w dziełach 
Platona, wypowia dającego się niekiedy językiem mitu, niekiedy zaś 
przekładającego ów mit – przynajmniej częściowo – na język ścisłe-
go wywodu94.

91 Timajos 41 d–e. Owe sprzeczności można próbować wyjaśniać albo ewolu-
ującym systemem platońskim (przynajmniej w formie, w jakiej został przedsta-
wiony w dialogach), albo wyrażeniem explicite tego, co już wcześniej implicite 
zawierało się w jego filozofii (w dialogach lub poza nimi). Por. A. E. Taylor, Pla-
to. The Man and His Work, London 1969, s. 452.

92 Por. np. zarzuty A. Krokiewicza co do wizji nakreślonej w Fajdrosie: „Przede 
wszystkim główna alegoria wydaje się »ciężka«. […] Nie wiadomo dalej, co 
oznacza wóz jako taki. Nie symbolizuje ludzkiego ciała, gdyż dusza przyoble-
ka się w ciało dopiero po upadku na ziemię. Trudności sprawia oświadczenie 
Sokratesa, że »każda dusza człowieka« musiała kiedyś oglądać wiekuiste byty 
(idee), bo inaczej mogłaby wstąpić w ludzkie ciało (249 e i n.): jeżeli je oglądała, 
to się przecież wzmocniła […] widokiem idei i nie powinna spadać na ziemię, 
lecz dalej prze bywać razem z bogami w niebiosach” (Zarys, s. 303).

93 Por. E. Zeller, op. cit., s. 155.
94 Por. np. mityczną wizję inkarnacji duszy w Fajdrosie i ścisły wywód, jaki Pla-

ton zamieszcza w Timajosie. Co więcej, w rzeczywistości wszystkie te rozwią-
zania: grzech pierworodny, decyzja Demiurga, prawo konieczności etc., mogą 
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Do religijnej/mitycznej koncepcji grzechu pierworodnego, bez 
wątpienia przejętej z myśli orfiko-pitagorejskiej, odwołuje się Platon 
w przedstawionym w Fajdrosie95 metaforycznym obrazie duszy jako 
rydwanu zaprzężonego w dwa rumaki, z których jeden jest posłusz-
ny, drugi narowisty. Przed woźnicą stoi trudne zadanie, aby utrzy-
mać na wodzy obydwa konie i prowadzić je za orszakiem boskim 
niebieskimi szlakami. Jednak dotrzymywanie kroku bogom jest nie-
zwykle trudne dla ludzi, nieposłuszny rumak ze wszystkich sił sta-
ra się ściągnąć w dół. Tylko niektórym duszom udaje się dłużej po-
dążać za boskimi rydwanami i kontemplować idee. Wiele z nich po 
drodze odpada. Po wozy opanowane przez nieposłuszne rumaki zde-
rzają się, tratują, wal czą ze sobą, łamią skrzydła i odpadają od kos-
micznego orszaku. Te zaś, które są zbyt ciężkie, spadają na ziemię96, 
by tu narodzić się w ciałach ludzi. W ten sposób wcielenie w Fajdro-
sie Platon kreśli jako wynik grzechu, upadek duszy. Przy tym w za-

się pokrywać w zależności od tego, czy Platon wypowiada się bardziej językiem 
mitu (grzech) czy logosu (prawo konieczności).

95 Fajdros 246 a. Por. E. A. Taylor, op. cit., s. 307: symphyto wg Taylora po winno znaczyć 
tutaj concretae: „wrastać razem w jedno”. Uważa on, że słowo to zo stało zastoso-
wane tutaj, aby podkreślić jedność jednostkowego umysłu. Wg niego po winniśmy 
myśleć o woźnicy i koniach jako o  jednym organizmie. Por. W. K. C. Gu thrie, 
History, t. 4, s. 425: „Since the nature of God, as we know, is pure and simple, we 
must imagine that in his case driver and horses are completely at one; but in 
other souls a flaw appears, for the horses have not the perfection of the driver, 
and one of them brings the whole equipage to the ground. Without the image, 
the relation between men and gods could not be brought out. The belief that 
three parts of the soul, when they reach the divine level, are not merely in har-
mony but merge into one, namely nous, becomes easier when we reflect that, as 
James Adam put it „nous in Greek philosophy »is never the merely siccum lu-
men, the clear, cold light which we are sometimes in the habit of calling reason« 
(Camb.Prael. 36f.)”.

96 Por. Fajdros 248 c: „Te są też wyroki Nieubłaganej. Dusza, która by, naśladu jąc 
bogów, zdołała ujrzeć coś z rzeczywistości Prawd, będzie bezpieczna od szko-
dy aż do następnych okrążeń i jeśli zawsze zdoła tego dokonać, zawsze wyjdzie 
cało. Gdy by jednak nie mogąc nadążyć, nie ujrzała, a w następstwie jakiegoś 
wypadku dotknię ta niepamięcią i napełniona niegodziwością stała się ociężała, 
obciążona zaś utraciła skrzydła i spadła na ziemię, wówczas prawo zabraniało-
by jej w pierwszych narodzi nach wcielić się w jakiekolwiek jestestwo zwierzęce” 
(przeł. L. Regner).
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leżności od tego, jak wiele uda ło się duszom zobaczyć ze świata idei, 
taka postać (w pierwszym wcie leniu) zostaje im przyporządkowana. 
Ci, którzy widzieli najwięcej, stają się filozofami, miłośnikami pięk-
na, ludźmi muzyki, kochankami. Niżej znajdują się posłuszni prawu 
królowie, żołnierze, ludzie handlu, lekarze, prorocy, poeci i artyści, 
rzemieślnicy i rolnicy, sofiści, dema godzy i w końcu tyrani.

Inny obraz, przedstawiony językiem bliższym ścisłemu wywodo-
wi, szkicuje Platon w Timajosie, gdzie wprowadza postać Demiurga 
jako twórcy świata i duszy ludzkiej97. Według Timajosa inkarnacja, 
w sensie pierwszego po stworzeniu wcielenia, nie jest zdeterminowa-
na jakąkolwiek pierwotną winą duszy, lecz swoistym prawem 
koniecz ności (wymóg modelu, którym posługiwał się Demiurg).

Pozostają trzy gatunki śmiertelne, które nie zostały zrodzone. Jeśli one 
się nie zrodzą, niebo pozostanie niedokończone, bo nie będzie mia-
ło w sobie wszystkich ga tunków jestestw żywych, podczas gdy powin-
no je mieć, jeśli ma być w pełni dosko nałe. Gdybym ja sam je zrodził 
i obdarzył życiem, byłyby równe bogom. Aby zatem, z  jednej strony, 
były śmiertelne, z drugiej zaś, aby świat był prawdziwym wszechświa-
tem, zabierzcie się wy według waszej natury do tworzenia jestestw ży-
wych, naśladu jąc moją potęgę okazaną w waszych urodzinach. A co do 
tej ich części, która powin na by nosić to samo imię co nieśmiertelni 
[…], to ja wam dam jej nasienie. […] Potem ogłosił im prawa przezna-
czenia: pierwsze urodziny będą te same dla wszystkich, aby nikt nie był 
pokrzywdzony przez niego; każda dusza zostanie zasiana w czasie, któ-
ry jej odpowiadał, miała wydać na świat żyjące jestestwo, które by było 
najzdolniejsze do oddawania czci Bogu98.

97 Co sprawia, że opis ten, przynajmniej w odniesieniu do osoby Twórcy, ciągle 
pozostaje mitem.

98 Timajos, 41 b–e (przeł. P. Siwek). Podobną koncepcję wydaje się Platon su-
gerować w X księdze Państwa, gdzie dusze same wybierają wzorce, według któ-
rych chcą żyć na ziemi. Choć wizja z Państwa nie mówi o pierwszym wcieleniu, 
jest znacz nie bliższa modelowi prawa konieczności niż pierwotnej winy. Por. 
Państwo 621 b–d.
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W ten sposób Platon w Timajosie, przekładając częściowo mit na 
logos, grzech pierworodny orfików i pitagorejczyków, określa mia-
nem „prawa konieczności”99.

Platon, wierny antropologii orfiko-pitagorejskiej, podtrzymuje 
koncepcję o nieśmiertelności duszy. Przy tym jednak wykracza poza 
teologiczne dogmaty orfików oraz proste dowody pitagorejczyków100 
i konstruuje złożone dowody filozoficzne mające wykazać, że dusza 
w swej istocie jest podobna bogu i nieśmiertelna101.

Pierwszy dowód na nieśmiertelność duszy Platon zamieszcza 
w dialogu Fajdros102. W dziele tym, odwołując się m.in. do ustaleń 
wcześniejszych filozofów, głównie zaś jońskich filozofów przyrody 
z ich koncepcją arche, oraz m.in. do Alkmajona – twórcy pierwszego 
zachowanego dowodu na nieśmiertelność duszy, przypisującego du-
szy wieczny ruch103, wykazuje, że istotą życia jest ruch, z czego wy-
nika, że ożywiająca ciało dusza ludzka jest również zasadą ruchu. 
Przypisując duszy takie znaczenie, Platon explicite określa ją termi-
nem arche104, przez co nawiązuje do koncepcji arche fizyki przedpla-
tońskiej, zasady, która sama jest niezrodzona i nieśmiertelna, która 
jest życiem i  źródłem istnienia całokształtu rzeczywistości105. Jako 

99 Por. Anaksymander, frg. 101 A (Symplicjusz, Fizyka 24, 17).
100 Por. np. Aleksander Polihistor: „Dusza jest odpryskiem eteru zarów no ciepłego, 

jak i zimnego. […] Dusza jest czymś innym niż życie; jest nieśmiertelna, nie-
śmiertelne jest bowiem to, czego jest odpryskiem” (DL VIII, 28–32).

101 Celem niniejszej pracy nie jest analiza ani tym bardziej krytyka platońskich do-
wodów na nieśmiertelność duszy, dlatego też ograniczam się do dość skrótowe-
go ich streszczenia.

102 Fajdros 245 c–d; argument z ruchu Platon rozwija również w Prawach (893 b–894 e) 
przy założeniu, że dusza jest wieczna. Od założenia tego odejdzie w Ti majosie.

103 Por. Alkmajon A 12.
104 Fajdros 245 c.
105 Por. W. K. C. Guthrie, op. cit., t. 4, s. 419 i n.: „[Plato] has adapted the old con-

ception of the arche, which to the Ionian thinkers was both the original state of 
things and the permanent substance of things and the permanent substance 
of the cos mos with all its apparent variety, and also the initiator of its own chan-
ges. It must therefore be alive, and since it lived for ever, divine. The Hylozoism 
of the Milesians was no longer possible for Plato. Life (soul) and matter were 
not the same, and he sees soul as the self-oving principle which imparts its own 
motion to otherwise inert body, thus making it animate”.
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arche-zasada ruchu/życia dusza porusza się sama z  siebie106, jest 
źródłem i  inicjatorem własnego ruchu (nie potrzebuje przyczyny 
sprawczej), co w konsekwencji oznacza, że nigdy ową zasadą ruchu/ 
/życia przestać być nie może. Przyjęte przez Platona przesłanki pro-
wadzą go do wnio sku, że dusza jest nieśmiertelna, skoro jej ruch ni-
gdy nie może ustać. „Dusza człowieka jest nieśmiertelna, gdyż poru-
sza się sama z siebie, a taki ruch, niemający ani początku, ani końca, 
stanowi jej istotę (245 c i n.; por. Phaed. 105 c i n. […]). Lecz dokład-
ne przedstawienie owej istoty nastręcza ogromne trudności i dlate-
go Sokrates posługuje się alegorycznym obrazem duszy w  postaci 
wozu, woźnicy i dwóch skrzydlatych koni”107.

Cztery108 dowody na nieśmiertelność duszy Platon umieszcza 
w Fedonie, dialogu poświęconym szczególnie kwestii duszy i jej lo-
som pośmiertnym. Spośród tych dowodów, konstruowanych przez 
fi lozofa, pierwsze trzy oparte są w  dużym stopniu na ustaleniach 
fizy ki przedplatońskiej, w  szczególności zaś na jej pojmowaniu 
śmierci i nieśmiertelności109. W pierwszym z dowodów, zwanym do-

106 Koncepcja stworzenia duszy pojawi się dopiero w Timajosie.
107 A. Krokiewicz, Zarys, s. 301. Por. również A. E. Taylor, op. cit., s. 306 i n.
108 Lub trzy, w zależności od interpretacji Fedona. Por. R. Legutko w: Platon, Fedon, 

s. 15–18. Za czterema dowodami opowiada się obok R. Legutki m.in. E. A. Tay-
lor, op. cit., s. 186–206; za trzema m.in. A. Krokiewicz, op. cit., s. 297; G. Reale, 
op. cit., t. 2, s. 221; H. Bonitz, Die im Phadon enthaltenen Beweise für die Unster-
blichkeit der menschlichen Seele, Hildesheim 1968, s. 293–323.

109 Por. J. Gajda, Między „pierwszym” a  „drugim żeglowaniem”, s. 17–18: „Platon 
podjął w Fedonie po raz pierwszy próbę dowodu nieśmiertelności duszy. Z za-
łożenia Filozofa dowody mają wykazać, iż nieśmiertelna jest indywidualna du-
sza każdego człowieka, a  jej nieśmiertelność ma polegać na zachowaniu po 
śmierci jed nostkowej indywidualności, pamięci i  możliwości doznań. Sokra-
tes platoński mówi przecież, że będzie żył dalej, tylko w „innym”, lepszym świe-
cie, wyzwolony z ziemskich więzów ciała, lecz zachowując to, co najważniej-
sze – duszę. Śmierci bowiem podle ga tylko ciało. Próżno jednak szukalibyśmy 
w Fedonie jednej definicji śmierci jako takiej. Platon definiuje ją jako »rozsta-
nie duszy z ciałem«, lecz jest to definicja śmier ci człowieka, a raczej konkretne-
go, jednostkowego człowieka, niezależnie od faktu, iż każdy człowiek śmierci 
podlega. Samo zjawisko śmierci wymyka się jednolitej i kon sekwentnej defini-
cji, a raczej pozostaje wciąż przedmiotem pytania: czy w ogóle ist nieje coś takie-
go jak śmierć? To pytanie zadawali sobie filozofowie przedplatońscy, uzyskując 
na nie konkretną odpowiedź w obszarze filozofii natury. I nie ulega wątpliwości 
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wodem z cykliczności lub wzajemności (antapodosis)110, Platon wy-
kazuje, że w świecie rzeczy powstają ze swoich przeciwieństw (71 d): 
gorsze po wstaje z lepszego, a „sprawiedliwsze z niesprawiedliwsze-
go”, małe z  większego, a  większe z  mniejszego, czuwanie przecho-
dzi w sen, a sen w czuwanie etc. W ten sam sposób życie rodzi się 
z nie-życia, a nie-życie powstaje z życia. Cykliczne przemiany, co – 
zdaniem Sokratesa debatujące go w dialogu z Kebesem – poświad-
cza zwykła obserwacja świata przyrody, konstytuują istotę stanu rze-
czy. Jest trudno oprzeć się wrażeniu, że Sokrates (a właściwie Platon 
ustami Sokrate sa) odwołuje się tutaj do heraklitejskiej wizji natu-
ry świata. Wszak już ciemny filozof ukazywał, że rzeczywistość ule-
ga nieskończonym zmianom, które jakkolwiek chaotyczne wydawać 
się mogą człowie kowi w jego immanentnym oglądzie rzeczy, to jed-
nak przemiany te determinowane są nadrzędnym, kosmicznym pra-
wem Logosu. Prawo to utrzymuje świat w uporządkowanej postaci, 
wyznaczając normy i  granice zmienności. Sprawia, że następujące 
po sobie śmierć i ży cie uzupełniają się nawzajem i dopełniają całości 
doskonałego obrazu całokształtu rzeczywistości. Droga w górę i dro-
ga w dół jest ta sama111.

Platon, odwołując się (przynajmniej implicite) do koncepcji 
Heraklita, twierdzi, że w ową cykliczność wpleciony jest człowiek, 
umierając i rodząc się, to jest powstając z nie-życia i w nie-życie od-
chodząc. By cie zmarłym i życie to dwa przeciwieństwa, przechodzą-
ce w  siebie na wzajem według odwiecznego, niezmiennego prawa, 
które Platon zakła da jako aksjomat. Ci, którzy przychodzą na świat, 
zastępują tych, którzy stąd odchodzą. Filozof równocześnie zakłada, 
że liczba dusz jest stała i niezmienna, wszak dopiero w Timajosie bę-
dzie utrzymywał, że dusze ludzkie ukształtowane ręką boskiego De-
miurga miały początek w cza sie. Zatem dusze, które w czasie naro-

fakt, iż trzy dowody na nieśmiertelność duszy przedstawione w Fe donie posłu-
gują się argumentami przejętymi z tejże [tj. przedplatońskiej – W. Sz.] filozofii, 
zaadoptowanymi wprawdzie i zmodyfikowanymi przez Filozofa, lecz niewykra-
czającymi poza etap »pierwszego żeglowania«”.

110 Fedon 70 a–72 e. Por. R. Legutko, op. cit., s. 91.
111 DK 22 B 60: „Droga w górę czy w dół, jedna i ta sama”. Por. J. Gajda, Mię dzy 

„pierwszym”, s. 23.
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dzin ludzi wstępują w ich ciała i ożywiają je, nie mogą powstawać do 
życia z chwilą poczęcia, ale z ko nieczności muszą być tymi duszami, 
które wcześniej odeszły w zaświa ty, gdy ich poprzednie ciała zmar-
ły. Między śmiercią a  ponownym wcieleniem, jak twierdzi Platon, 
muszą one trwać gdzieś w zaświatach, w mitycznym Hadesie, ocze-
kując na następne cielesne życie. Powsta wanie na nowo dusz do ży-
cia (ciała) – jest to wniosek wypływający z apriorycznego założenia 
stałej liczby dusz oraz z  założenia, że człowiek jest złożeniem du-
szy i ciała, przy czym dusza jest nadrzędną częścią człowieka, wpro-
wadzającą życie w  cielesną powłokę – dowodzi tego, że nie mogą 
one rozpraszać się po śmierci, jak sugerował Kebes112, lecz po okreś- 
lonym czasie w Hadesie znów się wcielają, a więc są nieśmiertelne. 
Owa nieskończona cykliczność bytowania dusz sama w sobie sta je 
się swego rodzaju modelem protoapokatastazy113.

Drugi dowód na nieśmiertelność duszy, zwany dowodem z ana-
mnezy114, dowodzi raczej preegzystencji duszy niż jej nieśmiertel-
ności w  sensie postegzystentnym, czy też boskości, która by taką 
nieśmier telność implikowała. Jest to dowód, w którym Platon od-
wołuje się do sposobów poznania rzeczywistości przez człowie-
ka i wykazuje, że wy kracza ono poza poznanie przedmiotów oglą-
du zmysłowego. Obser wując bowiem rzeczy postrzegalne zmysłowo, 
człowiek jest w stanie wyobrazić sobie ich idealne wzorce oraz rela-
cje między nimi: ide alne figury geometryczne, piękno samo (auto to 
ison), dobro samo czy chociażby równość samą, tj. równość między 
rzeczami, która wykracza poza fizyczne podobieństwo, ale jest ma-
tematyczną iden tycznością i  jako taka nie może być przedmiotem 
oglądu zmysłowe go. Choć na owe idealne wzorce umysł człowieka 
naprowadzany jest przez przedmioty postrzegane zmysłami i relacje 
między nimi, to jednak zdaniem Platona nie mogą one przypominać 

112 Fedon, 69 e–70 b.
113 Krytyka tego dowodu na nieśmiertelność duszy przekracza zakres niniejszej 

pracy.
114 Fedon 72 e–77 d. Do koncepcji anamnezy Platon odwoływał się już w Menonie 

(80 d–86 c) oraz w Fajdrosie (245 c i nn.), mówiąc o przypominaniu sobie rze czy, 
które dusze ujrzały, podążając za orszakiem bogów. Por. B. Dembiński, op. cit.,  
s. 84–90.
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czegoś, czego czło wiek nigdy wcześniej nie zobaczył lub nie poznał. 
Ów moment pozna nia należy cofnąć do czasu, zanim postrzeganie 
zmysłowe „rozpoczę ło się”, idealne wzorce bowiem, które człowiek 
sobie przypomina, przekraczają ludzkie możliwości poznania zmy-
słowego. Zatem mo ment poznania należy cofnąć do czasu sprzed 
narodzin człowieka, gdy, jak przekonuje Platon np. w Fajdrosie 248, 
dusze miały bezpośredni ogląd idei. Tylko w ten sposób według Pla-
tona można wytłumaczyć świadomość idealnych wzorców i relacji 
między nimi. Oznacza to jednak, że dusze musiały istnieć przed na-
rodzinami ciała, jedynie wte dy bowiem mogły uzyskać prawdziwe 
poznanie idei115. Owa preegzystencja duszy implicite ukazuje, że po 
śmierci dusza będzie trwała da lej, przenosząc swą wiedzę o świecie 
idei na przyszłe swoje cielesne bytowania, a więc implicite wskazuje 
na indywidualną apokatastazę duszy.

Trzeci dowód na nieśmiertelność duszy stanowi odpowiedź 
na pytanie Simmiasza o  możliwość rozproszenia duszy po śmier-
ci czło wieka, analogicznie do pośmiertnego rozkładu ciała. Odno-
sząc się do powyższej kwestii, Platon wskazuje przede wszystkim na 
to, że ogół rzeczy można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Z jed-
nej strony istnieje „to, co boskie, nieśmiertelne, co jest przedmiotem 
umysłu [dianoias logismo], jednopostaciowe, nierozkładalne i  za-
wsze wobec sie bie niezmiennie takie samo”, z drugiej strony nato-
miast „to, co ludz kie, śmiertelne, wielopostaciowe, co nie jest przed-
miotem umysłu, rozkładalne i nigdy wobec siebie nie takie samo” 
(80 b)116. Przyjmując powyższy podział rzeczywistości, Platon prag-
nie wykazać, że dusza w swej naturze należy do pierwszej katego-
rii rzeczy niezłożonych i boskich (lub bogu podobnych), a więc nie-
podatnych na rozkład i rozpro szenie. Sądzi, że człowiek składa się 
z duszy i ciała, przy czym ciało należy do kategorii rzeczy postrze-
galnych zmysłowo, w odróżnieniu od duszy, która jest niewidzialna. 
Jest ona spokrewniona z tym, co „za wsze istniejące i nieśmiertelne, 

115 Założenie, że człowiek może poznać wszystkie te idealne standardy w cza sie na-
rodzin, byłoby równie absurdalne jak twierdzenie, że może je nabyć przez po-
strzeżenia zmysłowe.

116 Por. R. Legutko, op. cit., s. 16.
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i niezmienne”117, gdy bowiem opiera się na zmysłowym postrzeganiu 
materialnego i zmiennego świata, sa ma „błąka się, pełna niepokoju, 
zataczając niby po pijanemu, bo się z tymi rzeczami zetknęła”118, na-
tomiast gdy wychodzi ponad zmysły i koncentruje się sama na sobie, 
zmierza w kierunku tego, co zawsze istniejące i nieśmiertelne, i nie-
zmienne, wtedy też „następuje koniec błąkania się i przy tych rze-
czach pozostaje niezmiennie taka sama, bo z nimi się zetknęła”119. 
Innymi słowy, dusza, poznając rzeczy niezmien ne, odkrywa, że jest 
pokrewna w swej naturze tym rzeczom i że sama jest niezmienna, 
z czego implicite wypływa wniosek, że – jako niepo datna na zmia-
ny – jest bytem niezłożonym, a więc co za tym idzie, nieśmiertel-
nym. Jako na argument dodatkowy120 Platon wskazuje, że mając pod 
kontrolą ciało, dusza jest boska, rzeczą boską bowiem jest rządzić, 
rzeczą śmiertelną – być posłusznym. Jako byt boski lub po krewny 
boskiemu dusza ex definitione jest nieśmiertelna. Ponadto sko ro za-
balsamowane ciało jest w stanie przetrwać nienaruszone przez dłu-
gi czas po śmierci, to tym bardziej doskonała dusza odporna jest na 
upływ czasu121.

Ostatni dowód na nieśmiertelność duszy w  Fedonie122 Platon 
wy prowadza z  fundamentalnej hipotezy o  dwóch światach: świe-
cie idei, który istnieje wyłącznie ze względu na siebie i ex definitio-
ne jest niezniszczalny, i świecie fenomenalnym, o którego bytowaniu 
można mówić wyłącznie ze względu na to, że uczestniczy w świecie 
idei123. Obecność idei w tych rzeczach konstytuuje ich naturę. Przy 

117 Fedon 79 d.
118 Ibidem, 79 c.
119 Ibidem, 79 d.
120 Ibidem, 80 a–c.
121 Ibidem, 80 c–d.
122 Ibidem, 102 a–l07 b.
123 Por. ibidem, 99 d–102 a; J. Gajda (Między „pierwszym”, s. 27) wykazu je, że o ile 

pierwsze trzy dowody na nieśmiertelność duszy oparte były w dużej mie rze na 
założeniach fizyki przedplatońskiej i należały do sfery tzw. pierwszego żeglo-
wania Filozofa, o  tyle ostatni dowód, w którym Platon odwołuje się do kon-
cepcji istnienia rzeczywistości idealnej (determinującej kształt rzeczywistości 
postrzegalnej zmysłami) jako argumentu ostatecznego uzasadnienia i na pod-
stawie tej koncepcji do wodzi nieśmiertelności duszy, należy do sfery „drugiego 
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tym nie możliwe jest, aby dwie sprzeczne ze sobą idee (np. parzystość 
i nieparzystość) mogły uczestniczyć równocześnie w tej samej rze-
czy. Ra czej kiedy idea przeciwna idei, która do tej pory była obecna 
w rze czy, zaczyna być obecna w danej rzeczy, wypiera „swoją rywal-
kę” lub jej ulega, ale nigdy nie współistnieje z nią. W przypadku rze-
czy, które same nie będąc ideami, esencjonalnie uczestniczą w jed-
nej określonej idei, tak jak np. ogień, którego ideą konstytutywną 
jest gorąco, lub śnieg, w którego istocie tkwi idea zimna, kiedy idee 
przeciwne (ide om konstytutywnym tych rzeczy) próbują zająć taką 
rzecz, nie tylko wypierają ideę poprzednio w tej rzeczy istniejącą, ale 
de facto niszczą samą rzecz. Przykładowo liczba 3 nie może uczest-
niczyć w idei parzysto ści. Jeśli taka idea zostanie na nią narzucona, 
np. przez dodanie lub ujęcie pewnej liczby, to liczba 3 przestanie ist-
nieć razem z wyparciem z niej nieparzystości.

Wnioski te Platon przenosi na płaszczyznę duszy i życia człowie-
ka124. Po pierwsze wskazuje na fakt, że ciało żyje dzięki duszy. Du-
sza wprowadza życie do ciała, bowiem esencjonalną cechą duszy jest 
ży cie. Dusza uczestniczy w idei życia, która konstytuuje jej naturę, 
tak jak idea gorąca konstytuuje naturę ognia, a nieparzystość  – trój-

żeglowania”. Por. ibidem, s. 8: „Dla Platona w Fedonie […] argumentem osta-
tecznego uzasadnienia jest istnienie in nej niż fenomenalna, postrzegana zmy-
słowo postaci bytu – istnienie idei, bytu prawdziwego, różnego od rzeczy, 
pierwszego wobec nich, a w porządku aksjologicznym, czy może raczej w pla-
tońskiej ontologii wartości nadrzędnego ze względu na to, cze go nie dostaje rze-
czom: wieczności, trwałości, jedności, doskonałości. Jest to taka po stać bytu, ze 
względu na którą istnieją rzeczy, ona zaś sama nie istnieje ze względu na nic, bo 
rację swego bytu ma w sobie. Można przyjąć, iż na tym etapie rozwoju my śli pla-
tońskiej uzyskał już filozof argument ostatecznego uzasadnienia w postaci od-
powiedzi na wszystkie pytania, których nie rozwiązywała dialektyka synoptycz-
na, w tym i odpowiedź na pytanie o przyczynę wszelkiego powstawania i ginięcia. 
Kon cepcja dwóch światów, z których jeden użycza drugiemu nazwy, postaci, ja-
kości, cech, wydaje się w platońskim Fedonie twierdzeniem o takim stopniu ogól-
ności i pewno ści, że pozwala rozstrzygnąć wszystkie problemy z obszaru fizyki, 
epistemologii, etyki czy aksjologii; co więcej, pozwala filozofowi odpowiedzieć na 
pytania o cha rakterze egzystencjalnym czy eschatologicznym. Pozwala na sfor-
mułowanie spójnych dowodów na nieśmiertelność duszy, dowodów, które na 
tym etapie rozwoju myśli pla tońskiej filozofowi jawiły się jako niezbite i mocne, 
bo wynikały z owego najogól niejszego niepodważalnego twierdzenia”.

124 Fedon 105 c i nn.
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ki. Zatem dusza nie może uczestniczyć w idei, która jest ex definitio-
ne przeciw na idei życia, to jest w idei śmierci (której de facto nie ma 
w filozofii platońskiej). Skoro dusza nie może przyjąć śmierci, ozna-
cza to, ze sa ma jest nie-śmiertelna (athanatos). Śmierć duszy stano-
wi sprzeczność in adiecto. W wypadku innych analizowanych rze-
czy Platon zakładał, że dana rzecz lub jej cecha mogą „wycofać się” 
lub ulec zniszcze niu125. Jednak w wypadku duszy pozostawia jedy-
nie pierwszą możli wość126. Kiedy ciało umiera, dusza wycofuje się 
(„gdzieś”), nie może wszak – z przyczyn czysto logicznych – przyjąć 
swojego przeciwień stwa, bo takiego przeciwieństwa (tj. idei śmier-
ci) nie ma. Czy jednak nie-śmiertelność rzeczywiście oznacza nie-
-zniszczalność duszy? Pla ton ustami Sokratesa wskazuje na dwie 
takie rzeczy, co do których „wszyscy się zgadzają”, że ich nieśmier-
telność implikuje niezniszczalność: bóg oraz idea życia. Następnie 
podkreśla, że w odniesieniu do duszy, która niczym bóg rządzi cia-
łem oraz uczestniczy w idei życia (tj. idea życia jest ideą konstytu-
tywną dla duszy), należy wysnuć ana logiczne wnioski: skoro jest 
nie-śmiertelna, jest też nie-zniszczalna.

Z argumentów pośrednich należy wspomnieć o dowodzie nie-
śmiertelności duszy zamieszczonym w Państwie127, gdzie Platon roz-
patruje problem z zupełnie innej perspektywy i wykazuje, że skoro 
własne zło duszy, tj. jej wady (np. niesprawiedliwość, głupota), nie są 
w stanie jej zniszczyć, choć ogólnie zło prowadzi do destrukcji i zni-
szczenia, to tym bardziej nie jest w stanie zniszczyć jej zło, które po-
chodzi spoza niej, z czego wynika dodatkowy argument na nieznisz-
czalność, a co za tym idzie, nieśmiertelność ludzkiej duszy.

W Timajosie128, jednym z ostatnich pism Platona, należącym do 
ostatniego etapu kształtowania się myśli filozofa, po raz pierwszy od-
naleźć można explicite wyartykułowaną w filozofii platońskiej koncep cję 
Boga129. Z istotą/naturą Boga-Demiurga Platon wiąże powstanie świa-

125 R. Legutko, op. cit., s. 270.
126 Fedon 107 a.
127 Państwo X, 610 e–611 a.
128 128 Timajos 40 a–b, 41 d–42 a.
129 Choć jest to koncepcja wyartykułowana językiem mitu, nie logosu. Por. J. Gaj-

da, op. cit., s. 27: „swą teologię przedstawia Platon zawsze w  języku teologii 
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ta materialnego, jego uporządkowanie i wieczność, odzwierciedla-
jącą porządek i  wieczność świata idei. Również z  arbitralną decy-
zją Demiurga, nie odwołując się już jak w  Fedonie do świata idei, 
wiąże filozof nieśmiertelność duszy, a właściwie nieśmiertelność jej 
rozum nej części130.

Przytoczone powyżej argumenty nie pozostawiają żadnych 
wątpli wości, że Platon jednoznacznie opowiada się za nieśmiertel-
nością du szy w swojej dualistycznej wizji człowieka. W jaki sposób 
jednak owa nieśmiertelność przekłada się jego zdaniem na los po-
śmiertny duszy? W jaki sposób dusza doświadcza swojej nieśmier-
telności, będącej wszak jednym z jej fundamentalnych predykatów?

Adaptując do swojego systemu eschatologię orfiko-pitagorej-
ską, Platon przyjmuje koncepcję palingenezy131, zakładającą nie tyl-
ko możliwość wielokrotnego wcielania się duszy, ale również jej od-
powiedzialność za życie dokonane w ciele. Ziemskie życie to według 
Plato na stan przejściowy, okres próby, któremu jest poddana dusza 
i który determinuje jej późniejsze losy, bądź to drogę wzwyż ku peł-
nemu oczyszczeniu, bądź też jej dalsze pogrążanie się na drodze de-
prawacji. Dlatego też, mówiąc o losach pośmiertnych duszy, Platon 
rozwija re ligijną koncepcję sądu, przed którym po śmierci ciała sta-

poetów, nie przekładając jej na język logosu. Wspaniała opowieść o stworze-
niu – upo rządkowaniu świata, którego dokonał Bóg-Demiurg, jest w istocie mi-
tem i jest to ze strony Platona zabieg świadomy. Skrupulatna analiza wszystkich 
wzmianek o Bogu w pismach Platona prowadzi do wniosku, iż w poszczegól-
nych etapach rozwoju myśli platońskiej, które znajdują odzwierciedlenie w wy-
wodzie ścisłym, nie ma miejsca dla Boga ani w świecie idei – w świecie noetycz-
nym – w świecie bytu istotnie istnieją cego, ani w świecie fenomenalnym”.

130 Por. Timajos 41 b–e.
131 Prób przełożenia orfickich dogmatów o  reinkarnacji duszy podjęli się już fi-

lozofowie pitagorejscy, wykazując, że dusza stanowi odprysk doskonałego eteru 
i podobnie jak ów eter sama jest w swej naturze nieśmiertelna (Alkmajon z Kro-
tony; por. Arystoteles, O duszy 404 b). Niestety jest ona zbyt słaba, by udzielić 
ciału nieśmiertelności, tak jak to się dzieje w przypadku gwiazd i  innych ciał 
niebieskich, może jedynie przechodzić – sama nie umierając – przez nieskoń-
czony szereg cie lesnych powłok, powstających do życia i obumierających (por. 
J. Gajda, Pitagorejczycy, s. 84). Z drugiej strony koncepcja sądu pośmiertnego 
tak w pismach pitagorejskich, jak i w dialogach Platona pozostała koncepcją 
mityczną i nigdy nie doczekała się pełnej racjonalizacji.
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nąć musi każda dusza. O ile jednak w eschatologii orfiko-pitagorej-
skiej kryteria sądu pośmiertnego w olbrzymiej mierze były związane 
z rytualnymi wymogami religii orfickiej lub związku pitagorejskiego, 
o tyle Platon nadaje sądowi wymiar przede wszystkim moralny. Du-
sza odpowiada za to, jak w sensie moralnym przeżyła dane jej życie, 
na ile była spra wiedliwa, na ile rozwinęła w sobie cnotę, na ile zdo-
łała powstrzymać się od zła etc. Wizję mitycznego sądu pośmiertne-
go Platon rozwija przede wszystkim w dialogach Gorgiasz i Fedon.

W Gorgiaszu132, dialogu pochodzącym z okresu, kiedy nie ukształ-
tował jeszcze teorii idei, Platon tłumaczy istotę sądu pośmiertnego 
przez odwołanie się do symboliki mitu133. Wykazuje, że pierwotnie, 
w czasach Kronosa oraz zaraz po tym, jak Zeus objął władzę, sąd nad 
ludźmi odbywał się przed ich śmiercią. Jednakże, jak się w praktyce 
miało okazać, często był to sąd niedoskonały, skoro sędziowie dawali się 
zwieść pięknem ludzkiego ciała, bogactwem czy zaszczytami. Aby 
zmienić ten proceder, Zeus pozbawił ludzi możliwości przewidywa-
nia momentu własnego zgonu oraz przesunął sąd na czas po śmier-
ci. Przy tym zadecydował, że nie tylko ludzie muszą być „nadzy”, tzn. 
umar li, ale również sędziowie, tak aby w swojej „pośmiertnej nago-
ści” by li nieczuli na piękno i różnego rodzaju zaszczyty. Na sędziów 
zostali wyznaczeni trzej synowie Zeusa, z Azji Minos i Radamantys, 
nato miast z Europy Ajakos134.

W powyższym micie Platon wskazuje przede wszystkim na nie-
odwołalność i absolutną bezstronność sądu pośmiertnego. Równocze ś- 
nie podkreśla, że sąd, choć podsumowuje ziemskie życie duszy, to 
jednak jest jedynie etapem pośrednim w nieskończonej jej wędrów-
ce. Wyrok decyduje o  kierunku podróży, ale w  żaden sposób nie 

132 Gorgiasz 523 d–524 a.
133 B. Dembiński (op. cit., s. 47) sądzi – choć odnosi się do kosmicznego orszaku 

w Fajdrosie, to jednak wydaje się, że i tutaj jego hipoteza jest adekwatna – że mity, 
którymi Platon opisuje rzeczywistość przekraczającą świat oglądu zmysłowe-
go, „były od dawna obecne w świadomości Greków. Fakt ten sprawia, że może 
się on nimi posługiwać ze szczególną precyzją”. Zob. E. Wolicka, Mit – symbol 
rozwinię ty. W kręgu Platońskiej hermeneutyki mitów, Lublin 1989. Por. podobne 
wnioski w W. K. C. Guthrie, History, t. 4, s. 362–363.

134 Gorgiasz 524.
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kończy jej ani tym bardziej nie zaczyna. Wędrówka przez kolejne 
wcielenia jest niejako wpisana prawem konieczności/grzechem pier-
worodnym w naturę duszy. Mówiąc o decyzjach sądu bogów, Pla-
ton twierdzi, że wymierzane kary pełnią głównie funkcję prewen-
cyjną135. Oprócz tych, którzy tak głęboko pogrążyli się w złu, że już 
nic nie jest w stanie im pomóc, wymierzane kary mają leczyć i na-
prawiać niepra wość, którą skalały się dusze. Cierpienia wyznaczo-
ne im przez sę dziów, aczkolwiek bolesne, otwierają drogę wzwyż ku 
pełnemu wy zwoleniu z ciała. Zresztą nawet kary nakładane na naj-
większych, nieuleczalnych przestępców, mają w  jakimś sensie cha-
rakter prewencyj ny, skoro odstraszają tych, którzy jeszcze tak nisko 
się nie stoczyli136.

Celem każdej kary, jeśli jest sprawiedliwa, jest uczynienie lepszym tego, 
kto ją znosi, a zatem przyniesienie mu korzyści, albo stanie się prze-
strogą dla innych, by ci, widząc takie cierpienia, z  obawy stawali się 
lepsi. Ci odnoszą korzyść z kary, jaką im nałożyli bogowie, lub ludzie, 
którzy popełnili błędy dające się naprawić, muszą jed nak znosić ból 
i cierpienia tak na ziemi, jak w Hadesie; inaczej nie pozbędą się swej 
nieprawości. Ci natomiast, którzy wskutek popełnienia największych 
zbrodni nie mo gą już zostać uleczeni, służą za przykład innym; oni 
sami nie mają żadnej korzyści ze swych cierpień, gdyż są nieuleczalni, 
korzystają z  tego jednak inni, widząc tamtych cierpiących straszliwie 
w nieskończoność za największe zbrodnie; są oni zawieszeni w Hadesie 

135 Jest to koncepcja, którą w swych pismach rozwiną filozofowie średniego plato-
nizmu i neopitagorejczycy, a później odwołają się do niej Klemens Aleksandryj-
ski i Orygenes w swojej wizji boskiej pedagogii. Por. dalsze rozdziały rozprawy.

136 Przy synchronicznym traktowaniu dialogów platońskich powstaje pytanie, 
czy koncepcja wiecznych kar nie przeczy w jakimś sensie platońskiej koncep-
cji o stałej licz bie dusz, którą to np. zakładał w pierwszym dowodzie na nie-
śmiertelność duszy w Fedonie (70 c–72 d). W wypadku istnienia stałej liczby 
dusz i wiecznych kar liczba wcie lających się dusz ustawicznie się zmniejsza. Być 
może nauka o wiecznych karach ma charakter przede wszystkim parenetyczny, 
nie do końca przekładający się na ontologię platońską? Diachroniczne podej-
ście do dialogów Platona rozwiązuje jednak ten pro blem, ukazuje ono bowiem, 
że Gorgiasz pochodzi z wczesnego okresu twórczości Pla tona, gdy jeszcze ani 
koncepcja idei, ani jego koncepcja Boga (Demiurg pojawia się dopiero w Tima-
josie) nie były ukształtowane w jego systemie filozoficznym.
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jako wieczna przestroga i postrach każdego nowo przybywającego tam 
zbrodniarza137.

Podobny, choć nieco bardziej szczegółowy138 opis sądu znajduje się 
w dialogu Fedon139, gdzie Platon również przeplata swój wywód języ-
kiem mitu. Zgodnie z argumentacją dialogu, dusza, która po śmier-
ci zachowuje jedynie rzeczy nabyte w wychowaniu i wykształceniu, 
zo staje zaprowadzona na miejsce sądu przez swojego ducha-dajmo-
na140, gdzie przejmuje ją inny przewodnik (hegemon). Dusze, któ-
re stają przed sądem, Platon dzieli na pięć zasadniczych kategorii. 
Pierwsza grupa obejmuje większość zmarłych, ludzi, którzy prowa-
dzili życie pośrednie, nie skalali się straszliwymi zbrodniami, ale też 
nie dążyli zbytnio do osiągnięcia mądrości. Dusze te płyną do jezio-
ra Acheruja, gdzie dokonują oczyszczenia141, po czym znów wciela-
ją się w ciała rodzących się istot żywych142. Druga kategoria to dusze 
ludzi, którzy dopuścili się najstraszniejszych zbrodni. Tych w żaden 
sposób nie da się już uleczyć, dlatego zostają wrzuceni do Tartaru, 

137 Gorgiasz 525 b–c, przeł. P. Siwek.
138 W odniesieniu do kategorii dusz wyszczególnionych przez Platona. Z dru giej 

strony Platon, w porównaniu do Gorgiasza, mniej miejsca poświęca tutaj same-
mu procesowi wymierzania sprawiedliwości, sugeruje, że dusze ofiar mogą 
mieć wpływ na długość kary swoich krzywdzicieli (114 b), w końcu lakonicznie 
określa miejsce sądu. Być może, jak sądzi R. Legutko (op. cit., s. 287 i n.), róż-
nice te spo wodowane są odmiennym kontekstem, w jakim obydwa dialogi po-
wstały. Z jednej strony Gorgiasz powstał w kontekście dyskusji z niemoralnym 
Kaliklesem, stąd być może nacisk na samą procedurę wymierzania kary, Fedon 
natomiast w bardziej neu tralny sposób rozpatruje problem pośmiertnych losów 
dusz, dlatego jego wykład jest bardziej systematyczny i ogólny. Z drugiej stro-
ny koniecznie należy zaznaczyć, że Fe don ze swoimi dowodami nieśmiertelno-
ści duszy oraz koncepcją rzeczywistości idei determinującej świat postrzegalny 
za pomocą zmysłów jest znacznie bardziej dojrza łym dialogiem niż Gorgiasz.

139 Zob. np. 113 d–114c.
140 Por. Fedon 107 d, 108 b, 113 d. Problem dajmona pojawia się również w Państwie 

(617 d–e), gdzie każda z dusz wybiera sobie ducha (dajmona), który z ko lei ma 
znaczący wpływ na jej późniejsze życie.

141 Fedon, 113 e.
142 Ibidem, 113 a. Przy tym przez istoty żywe Platon najprawdopodobniej ro zumie 

nie tylko postaci ludzkie, ale i zwierzęce (por. Fedon 81 e i nn.).
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skąd już nigdy nie wychodzą143. Pokrewną grupę stanowią zbrodnia-
rze, których wina jest równie wielka, ale przynajmniej żałują swoich 
czynów. Ci zostają na rok ode słani do Tartaru, po czym płyną nurta-
mi rzek do jeziora Acheruja, gdzie proszą dusze swoich ofiar o prze-
baczenie144. Czwarta grupa to ci, którzy wiedli wyjątkowo cnotliwe 
życie, choć nie oddali się filozofii – zostają uwolnieni ze świata pod-
ziemnego i powracają do czystego świa ta na powierzchni ziemi145. 
Ostatnią kategorię tworzą ci, którzy prowadząc czyste moralnie ży-
cie, zostali oczyszczeni przez filozofię, wyzwo leni z  przekleństwa 
ciała i przeniesieni do miejsc wspanialszych, to zna czy pośród bo-
gów146. W ten sposób Platon charakteryzuje pięć głów nych katego-
rii dusz, choć ostatecznie pozostawia tylko trzy wyjścia: Tartar jako 
miejsce kaźni, wyzwolenie ze świata podziemi po dokona niu oczysz-
czenia u brzegów jeziora, pełne oczyszczenie dla filozofów. W rze-
czywistości tylko ci – według Fedona – mogą wyrwać się spod jarz-
ma cielesności147 i z kręgu wcieleń, w który wpleciona jest dusza. Jak 
się wydaje, Platon odwołuje się tutaj implicite do koncepcji pitagorej-
skich, zgodnie z którymi filozof, kontemplując kosmos, staje się kos-
mios w swojej duszy; po pierwsze zaczyna rozumieć istotę swojej na-

143 Ibidem, 113 e. Oczywiście możliwość anihilacji dusz nawet największych zbrod-
niarzy jest dla Platona nie do przyjęcia w kontekście wyprowadzonych wcześ-
niej dowodów. Dusza esencjonalnie zawiera życie, z czego wynika, że musi żyć 
wiecz nie bez względu na to, jaki jest jej stan moralny.

144 Ibidem, 113 e–114 a.
145 Ibidem, 114 c. Por. 82 b – prawdopodobnie otrzymują uprzywilejowane miej sce 

w procesie reinkarnacji, skoro dane jest im powrócić na ziemię.
146 Ibidem, 114 c. Por. 82 c.
147 Koncepcję tę Platon znacząco rozbudowuje w  X księdze Państwa, gdzie do-

kładnie opisuje możliwość wyzwolenia z cielesności. „Tak czy inaczej osądzana 
du sza żyje i musi żyć nadal, ponieważ życie przynależy do jej istoty zawierającej 
w so bie źródło i praprzyczynę wszelkiego ruchu, a więc czegoś, co genetycznie 
nie może się skończyć ani przeminąć. Innymi słowy, dusza z samej swej natu-
ry musi żyć, po nieważ z istoty swej uczestniczy w idei życia jako prażyciodaj-
nej przyczynie, która właśnie przez duszę przejawia się w świecie zjawiskowym 
i  stąd dusza nie może za przestać istnieć. Duszy, zdaniem Platona, »nie zgubi 
żadne zło, ani własne, ani cudze« i dlatego musi ona istnieć zawsze, i aby o tym 
się przekonać, »trzeba ją widzieć niepopsutą przez wspólnotę z ciałem i przez 
inne zło – tylko w stanie czystym trzeba ją należycie rozpatrzyć myślą«” (J. Le-
gowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji, s. 172).
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tury, po drugie zaś, rozumiejąc ją, zaczyna ją rozwijać i realizować. 
W ten sposób rozpoczyna się – według pitagorejczyków – rzeczy-
wisty akt asymilacji z bóstwem148. Ostatecznym celem tego procesu 
jest sto pienie się z universum, do którego dusza z natury swej przy-
należy, choć „za jakieś winy dusza jest złączona z ciałem i pogrzeba-
na w nim jak w grobie”149. W ten sposób, przeżywszy określoną licz-
bę wcieleń, za każdym razem przybliżając się do upragnionego celu, 
filozof ma szan sę osiągnąć swoje ostateczne przeznaczenie: oddzielić 
swoją duszę od narzuconego jej związku z ciałem i powrócić do sta-
nu pierwotnego, sto pić się z duszą świata.

Podobne konkluzje zawiera wcześniejsze odniesienie do eschato-
logii duszy w Fedonie150, gdzie Platon po raz kolejny podkreśla, że 
pośmiertne losy duszy zależne są od tego, jakie życie wiodła na zie-
mi. Szkicuje dwie możliwe drogi, przy czym stosunek do filozofii 
sta je się tutaj również głównym czynnikiem determinującym dal-
szy los duszy ludzkiej. Ci, którym już w doczesności udało się wy-
zwolić z uwarunkowań cielesnych dzięki filozofii, „resztę czasu będą 
przeby wali wśród bogów”, nie będą musieli po raz kolejny się wcie-
lać i prze chodzić kolejnej próby życia w ciele. Nikomu z tych, któ-
rzy filozofa mi nie zostali, nie uda się wyzwolić z przekleństwa wcie-
leń, wszak tylko filozofia prowadzi do poznania prawdziwej istoty 
całokształtu rzeczywistości. Każdy z  nich będzie musiał się naro-
dzić po raz kolej ny. Dusza cnotliwego obywatela wejdzie w  „spo-
łeczny i oswojony” ga tunek, np. pszczół czy mrówek, po czym w na-
stępnym wcieleniu będzie miała szanse dołączyć do grona filozofów. 
Inny los jednak spo tka te dusze, które zbytnio uległy cielesności. Jak 
mówi Platon, nabie rają one cech cielesnych i  jak cienie błąkają się 
wśród „pomników i grobów”, by następnie wejść w ciała niegodzi-

148 „For this is by this active contemplation (theōria) that the aim of assimila tion 
to the divine (homoiōsis theō) is attained […]. If we cultivate the freedom of the 
divine element of reason of which we too possess a spark, and, by studying the 
order displayed on a grand scale around us, learn to reflect it in the motions of 
our own lives” (W. K. C. Guthrie, History, t. 5, s. 211).

149 Klemens z Aleksandrii, Kobierce III, 17 (Diels, B 14).
150 Fedon 80–82d, choć tutaj Platon pomija problem największych zbrodniarzy, dla 

których zarezerwowane są wieczne męki w Tartarze.
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wych zwierząt, w za leżności od tego, jakie cechy charakteru w so-
bie wytworzyły. Jakkol wiek powyższy opis różni się nieco od opisu 
znajdującego się pod koniec dialogu151, chociażby przez to, że autor 
pomija w  nim kwestię nieuleczalnych zbrodniarzy152, podstawowe 
koncepcje pozostają te sa me: los po śmierci zależy od życia doczes-
nego, jedynie filozofia wy zwala z przekleństwa wcieleń, uleganie cia-
łu i jego pożądliwościom zanieczyszcza duszę i oddala moment jej 
wyzwolenia.

Każda rozkosz i udręka jak gwoździem przybijają [duszę] i przytwier-
dza do cia ła, czyniąc ją cielesną i skłaniając do uznawania za prawdzi-
we tylko to, co za takie ogłasza ciało. A dzieląc z ciałem jego mniemania 
i radości, zostaje ona, jak sądzę, zmuszona do przyjęcia jego sposobów 
zachowania i  jego gustów, stając się niezdolna do wejścia do Hadesu 
w stanie czystości. Zawsze opuszcza ciało, będąc nim skażona, i dla-
tego znowu szybko w inne wpada ciało jak wsadzone w ziemię nasie-
nie. Z tych względów niedane jest jej obcować z tym, co boskie, czyste, 
jednopostaciowe153.

Podobny model palingenezy Platon kreśli w Fajdrosie: po życiu do-
konanym w  ciele każda dusza otrzymuje karę lub nagrodę. I  tutaj 
dusze filozofów zajmują miejsce uprzywilejowane pośród innych 
dusz, jednak nie są jedynymi, które, przynajmniej teoretycznie, mo-

151 Ibidem, 107 c–114 c.
152 Niejasne jest też, jak się ma koncepcja Hadesu do tego opisu reinkarnacji. Czyż-

by Platon sugerował tutaj, że ponowne wcielenie następuje przed zstąpieniem 
do Hadesu? Prawdopodobnie implicite mówi tutaj o  tym, co później explicite 
rozwija w Państwie – dusza po śmierci wybiera sobie taki los, do jakiego zosta-
ła przygotowa na w czasie ziemskiego życia. Należy również zauważyć, że kon-
tekst jasno wskazu je na to, iż nie jest to wypowiedź dogmatyczna („Powiada-
ją, że błąka się ona wśród pomników i grobów, wokół których widywano dusze 
mające postać cieni. Zjawy po wstałe z  tego rodzaju dusz, które oderwały się 
w stanie nieczystym i uczestniczą w wi dzialnym, można więc dlatego zobaczyć. 
[…] I błąkają się tak długo, aż kierowane pożądaniem owej cielesności, która im 
towarzyszy, na powrót zostają uwięzione w cie le. Najprawdopodobniej będą 
związane z takimi charakterami, które odpowia dają tym, jakie w ciągu ich życia 
zdarzyło im się wykształcić”. 81 d–81 e).

153 Ibidem, 83 d.
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gą osiągnąć wyzwolenie. Schemat naszkicowany (przy użyciu języka 
mitu – alegoria duszy jako rydwanu) przez Platona w Fajdrosie wy-
gląda następująco: dusza, która stała się zbyt ciężka, by podążać za 
orszakiem bogów, i straciła swoje skrzydła, spada na ziemię. Po ży ciu 
dokonanym w ciele podlega sądowi i zostaje nagrodzona lub uka-
rana. Po tysiącu lat dusza ponownie wciela się, przyjmując postać 
człowieka lub zwierzęcia, jeśli uległa dalszej deprawacji. Proces po-
wrotu, tj. odrastanie skrzydeł, który polega na odtwarzaniu (przypo-
minaniu) rzeczy widzianych w boskim świecie154, trwa dziesięć ty-
sięcy lat. Dopiero wtedy dusza może na nowo otrzymać skrzydła 
i powrócić do kosmicznego orszaku bogów155. Jednak ci, którzy przez 
trzy kolejne wcielenia (tj. trzy tysiące lat) byli wierni drodze filozo fii, 
nie muszą już dłużej wcielać się, ale otrzymują skrzydła i mogą po-
wrócić do bogów. Filozofowie jako ludzie niepolegający wyłącz nie 
na zmysłach i zgłębiający mocą umysłu rzeczywisty świat idei otrzy-
mują szczególną łaskę.

Do tego samego stanu żadna dusza nie wróci przed upływem 10 000 
lat, gdyż w ciągu tego czasu dusza nie zostanie uskrzydlona, chyba że 
się ktoś bez obłudy od dawał szukaniu mądrości lub umiłował młodych 
zgodnie z zasadami poszukiwania mądrości. Te zaś dusze po trzecim 
okresie tysiąclecia, gdy przybrały takie życie jed no po drugim trzy razy, 
tak właśnie uskrzydlone w roku trzechtysięcznym odchodzą. Inne zaś, 
gdy ukończą bieg pierwszego żywota, stają przed sądem i jedne osądza-
ne odchodzą do podziemnego miejsca kary, aby zadośćuczynić spra-
wiedliwości, inne zaś uniesione po wyroku do pewnego miejsca w nie-
bie, żyją zgodnie z  tym, jak przeżyły życie w  postaci człowieczej. Po 

154 Por. Fajdros 250 d–252 c: odrastanie skrzydeł jest jak oczekiwanie na uko chaną 
osobę, sprawia ból, ale równocześnie rodzi pragnienie poświęcenia wszystkie go 
dla tej osoby. Trudno jest się oprzeć wrażeniu, że Platon cały czas odwołuje się 
do pitagorejskiej koncepcji kontemplacji kosmosu, która sprawia, że filozof sta-
je się kosmios w swojej duszy. Por. wyżej.

155 Owe 10 000 lat sugeruje pewną powszechność powrotu do orszaku, czego nie 
było w poprzednich dialogach Platona, traktujących los duszy w sposób sensu 
stricto indywidualistyczny. Przez upowszechnienie powrotu Platon zbliża się do 
kon cepcji apokatastazy, tak jak była ona szkicowana przez orfików i pitagorej-
czyków, a więc apokatastazy powszechnej, ogarniającej całą ludzkość (odrodze-
nie Dionizosa) lub jej dużą część, nie tylko wybrane jednostki (filozofów).

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



143APOKATASTAZ A OSOB OWA W MYŚLI  GRECKIEJ

tysiącu lat jedne i drugie przechodzą – po wylosowaniu czy też po wy-
borze [por. Państwo X] – do powtórnego wcielenia; każda wy biera ta-
kie [wcielenie], jakie zechce. Wtedy dusza człowiecza wchodzi nawet 
w ży cie zwierzęce, a ze zwierzęcia, które kiedyś było człowiekiem, znów 
wraca w czło wieka. Dusza bowiem, która nigdy nie ujrzała prawdy, nie 
wcieli się w ten oto kształt156.

Podobny obraz szkicuje Platon w  dziesiątej księdze Państwa, przy 
okazji mitu o  Erze157, gdzie również wykazuje, że między wciele-
niami upływa tysiąc lat nagrody lub kary w świecie pozagrobowym. 
Tutaj jednak, oprócz tego, że autor powraca do wątku nieuleczal-
nych zbrodniarzy oraz nie wspomina o możliwości pełnego (na za-
sadzie po wrotu do kosmicznego orszaku bogów) wyzwolenia z ciała, 
znacznie więcej miejsca niż w Fajdrosie poświęca procesowi kolejne-
go wcie lenia dusz. Kreśli on eschatologiczny obraz, według którego 
dusze muszą powrócić na ziemię w postaci cielesnej po tysiącu lat 
spędzo nych poza ciałem. Zbierają się one na równinie, gdzie zostaje 
okre ślony ich dalszy los. Każda z dusz może wybrać sobie odpowied-
ni wzorzec życia z  zestawu, który znajduje się na kolanach mojry 
Lachesis, córki Konieczności. Owe modele życia obejmują nie tyl-
ko róż ne rodzaje życia ludzkiego, ale również postaci zwierząt, przy 
czym liczba wzorców znacznie przewyższa liczbę dusz, tak że każdy 
może wybrać sobie odpowiedni paradygmat (dusze wybierają tak, 
jak zo stały przygotowane w czasie życia ziemskiego). Każdy wybór 
opie czętowują dwie inne mojry: Kloto i Atropos, tak że choć czło-
wiek do browolnie wybiera, jego wybór staje się nieodwracalny. Jed-
nak nawet ci, którzy w swojej niewiedzy, naiwności lub cielesnych 

156 Fajdros, 248 e–249 b, przeł. L. Regner.
157 E. A. Taylor, op. cit., s. 308: „Thus the scheme is the same as that of the myth 

of Er in the Republic. The assumption is that the normal limit of human life is 
a hundred years. Reincarnations take place once in a thousand years in order 
that the rewards and punishments at the end of each incarnation may be on 
a tenfold scale. The priviledge of escape from the wheel after three incarnations 
and the hope that in general it will take be achieved after ten, are not mentioned 
in the Republic, but I sus pect Orphic origin for part at any rate of this. Empedo-
cles fixes the soul’s period of exile from heaven at 30,000 »seasons« (Fr. 115), and 
we may suspect that he is reckon ing three „ραι to the year, ἔαρ, θέρος, χειών”.
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ambicjach wybiorą poślednie wzorce, mogą w ich obrębie kierować 
się zasada mi mądrości i nie ulegać dalszej deprawacji. W ten sposób 
Platon dy stansuje się od zarzutu pełnego determinizmu, który moż-
na by jego wizji postawić.

Cały proces cyklu wcieleń w sposób najbardziej ogólny i wyrażo-
ny bardziej w kategoriach ścisłego wywodu158, niż to czynił wcześ-
niej, Platon podsumowuje w Timajosie, reprezentującym jego póź-
ną i dojrzałą myśl.

Ten, kto dobrze żył przez czas oznaczony, powróci mieszkać do swo-
jej gwiazdy i  będzie prowadził na niej życie szczęśliwe, podobne do 
życia tej gwiazdy. Przeciw nie, kto by nie osiągnął tego celu, podlega 
metamorfozie i w drugiej generacji urodzi się w naturze kobiecej; po-
tem, gdyby się nie wyzbył swej złości nawet w tym wcie leniu, będzie się 
zmieniał, odpowiednio do swego zepsucia, za każdym razem w  taką 
naturę zwierzęcą, która jest podobna do jego naturalnych skłonności. 
Nie przestanie cierpieć w swych wcieleniach, dopóki nie powróci do 
pierwszego i  lepszego usposo bienia, nie podda się obrotowi Tego Sa-
mego i Podobnego, i nie odrzuci rozumem wiel kiej masy, która się ko-
lejno czepiała jego jestestwa – masy złożonej z ognia, wody, powietrza 
i ziemi, masy hałaśliwej i nierozumnej, którą można opanować tylko 
rozu mem – i nie powróci do pierwszego i najlepszego stanu159.

Zgodnie z powyższym opisem droga powrotu do stanu pierwotne-
go, tj. na swoją gwiazdę, stoi przed człowiekiem otworem. Tym, co 
prowadzi wzwyż ku wyzwoleniu, jest dobre życie, przede wszyst-
kim w sensie moralnym, oraz kontemplacja istoty bytu: „i nie od-
rzuci ro zumem wielkiej masy, która się kolejno czepiała jego jeste-
stwa”. Tym, co degraduje, jest złe usposobienie, moralna deprawacja, 
pogrą żenie się w świecie mniemań160. Platon niewiele mówi o pier-

158 Choć w kontekście mitu o  stworzeniu świata. Tutaj również filozof odwołu je 
się do starej filozoficznej zasady jedności natury i doskonałej sprawiedliwości 
ko smicznej.

159 Timajos 42 b–d, przeł. P. Siwek.
160 Por. Timajos 90 e–92 c, gdzie Platon opisuje możliwości wcieleń dusz ludz kich 

w konsekwencji źle przeżytego życia.
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wotnej przyczynie inkarnacji161, nie odwołuje się explicite do sądu 
po śmierci, raczej sądów lub ogólną sprawiedliwość boską/kosmicz-
ną zakła da, mówiąc o kolejnych wcieleniach jako konsekwencjach 
postawy za życia. Nie specyfikuje również, jak długo trwa okres od 
wcielenia do wcielenia, jak wiele czasu musi upłynąć, zanim moż-
liwe będzie pełne wyzwolenie, nie czyni wyjątku dla żadnych nie-
uleczalnych zbrodnia rzy czy tyranów. Filozof kreśli ogólny obraz 
eschatologiczny oparty na modelu orfiko-pitagorejskiej palingene-
zy, w którym eksponuje cy kliczny charakter egzystencji człowieka, 
zakładając możliwość powro tu do pierwotnego stanu, ale też wska-
zując na możliwość dalszej deprawacji, której wyrazem są kolejne 
wcielenia w coraz niższe formy zwierzęce. W porównaniu z wcześ-
niejszymi opisami eschatologii pla tońskiej ten wydaje się znacznie 
bardziej optymistyczny w swoim wy razie. Przede wszystkim powrót 
na swoją gwiazdę Platon kreśli tutaj nie jako możliwość dla wybra-
nych, jak to wydawał się sugerować w Fedonie, ale jako telos stoją-
cy przed każdym człowiekiem. W rzeczywistości ukazuje, że jest to 
cel, który każdy tak czy inaczej osią gnie, ponieważ „nie przestanie 
cierpieć w  swych wcieleniach, dopóki nie powróci do pierwszego 
i lepszego usposobienia, nie podda się obrotowi Tego Samego i Po-
dobnego, i nie odrzuci rozumem wielkiej masy, która się kolejno cze-
piała jego jestestwa”. W tym sensie wyzwo lenie z upadłego, cieles-
nego stanu staje się w Timajosie czymś po wszechnym i choć Platon 
nie sugeruje, czy powrót będzie miał cha rakter ostateczny czy tym-
czasowy, będzie to stan, do którego dusze bę dą zawsze dążyły, czy to 
dobrowolnie, czy też przez prewencyjny charakter niższych wcieleń. 
Podstawą powrotu jest dobre życie. Życie, przejawiające się w odpo-
wiedniej postawie moralnej, do której jednak prowadzi określona 
postawa intelektualna, polegająca na odrzuceniu rozumem „wielkiej 
masy […] złożonej z ognia, wody, powietrza i zie mi, masy hałaśli-
wej i nierozumnej, którą opanować można tylko rozu mem”. Innymi 
słowy, człowiek musi pojąć rzeczywistą istotę stanu rze czy i wznieść 

161 Pierwsze wcielenie Platon łączy z arbitralną decyzją Demiurga, a więc nale ży ją 
wiązać raczej z prawem konieczności, w ten sposób wyrażonym, niż grzechem 
pierworodnym, który filozof sugeruje m.in. w Fajdrosie i innych wcześniejszych 
dia logach.
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się w swoim rozumieniu świata oraz praktycznym życiu ponad ułu-
dę postrzeżeń zmysłowych. W ten sposób odrzuca to, co przez ko-
lejne wcielenia wrosło w  jego naturę i de facto ją zdetermino wało. 
W ten sposób, krok po kroku, przez coraz wyższe wcielenia, posłu-
gując się terminologią orfiko-pitagorejską, staje się kosmios w swo-
jej duszy, powraca na gwiazdę, z której został strącony nadrzędnym 
prawem konieczności, tj. doskonałym modelem świata idei i de cyzją 
Demiurga162.

W taki oto sposób kształtuje się eschatologiczny model w filo-
zofii Platona. Nie jest to bynajmniej model jednoznaczny. Ewoluuje 
on ra zem z rozwojem myśli filozofa z Aten. Choć przedstawiany ję-
zykiem mitu (Fajdros), w ostatnich pismach Platona (Timajos) coraz 
bardziej widoczne są elementy ścisłego wywodu. Ewoluująca escha-
tologia Pla tona zawiera elementy, które trudno jest połączyć razem, 
pozostawia otwarte pytania, na które nie sposób dziś odpowiedzieć. 
Niemniej kil ka aspektów pozostaje stałych w  platońskiej wizji lo-
sów duszy ludz kiej. Przede wszystkim Platon od swych pierwszych 
dzieł aż po ostatnie dialo gi wierny jest dualistycznej koncepcji czło-
wieka, według której anthropos jawi się niezmiennie jako złożenie 
dwóch ontologicznie róż nych pierwiastków: duszy i ciała. Przy tym 
dusza jest elementem nadrzędnym, boskim (lub raczej bogu podob-
nym) i nieśmiertelnym, w odróżnieniu od przemijającego i material-
nego ciała, związującego du szę ze światem postrzeżeń zmysłowych. 
Ów alians z ciałem nie jest czymś naturalnym (przynajmniej z per-
spektywy duszy), jest wynikiem pierwotnej winy (odwołując się do 
religijnych koncepcji orfiko-pitagorejczyków), która w  języku fizy-
ki staje się nadrzędnym prawem ko nieczności, ustalonym arbitral-
ną decyzją Boga, lub wymogiem dosko nałego świata idei. Dlatego 
też model eschatologiczny, czy raczej soteriologiczny, który Platon 
przyjmuje za orfiko-pitagorejczykami, zakła da wyzwolenie duszy 
ze związku z ciałem i powrót do pierwotnego, doskonałego stanu. 
Zgodnie z  koncepcją palingenezy wyzwolenie na stępuje przez cy-
kle wcieleń, które w założeniu mają stanowić kolej ne stopnie drogi 

162 W innych dialogach (np. Fajdros) tę samą koncepcję Platon przedstawia za po-
mocą mitycznego grzechu pierworodnego.
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wzwyż. Jednak zbawienie, jakkolwiek system Platona nie jest wolny 
od elementów deterministycznych, zostaje złożone w rę ce człowie-
ka163 i to od niego ostatecznie zależy, w jaki sposób wyko rzysta sto-
jącą przed nim szansę. Droga ku zbawieniu, polegająca na kontem-
placji prawdziwego bytu, może okazać się drogą ku potępieniu dla 
tych, którzy zamykają oczy na prawdziwą istotę rzeczy (świat idei) 
i pogrążają się w zmysłowej ułudzie świata materii, świata mniemań. 
Dusza w  takiej sytuacji, zamiast uwalniać się od związku z ciałem 
przez poznanie rzeczywistej natury bytu, coraz bardziej się z  nim 
zwią zuje i uzależnia od zmysłowej strony życia. W kolejnych wciele-
niach przypadają jej coraz niższe formy bytowania, w wyniku czego 
coraz trudniej jest jej powrócić do stanu pierwotnego.

Czy owa deprawacja może trwać bez końca? Czy dusza może 
osiągnąć taki stan upodlenia, z którego już nie można się podnieść? 
Choć przynajmniej Fedon i Państwo sugerują taką możliwość, jedno 
z ostatnich słów Platona pozostawionych w dialogu Timajos (42 b–d) 
wydaje się ją wykluczać. Wszelka kara ma funkcję prewencyjną, wszy-
stko służy zmuszeniu duszy do „oddania się Temu Samemu i Podob-
nemu i  do odrzucenia rozumem wielkiej masy, która się kolejno 
czepiała jej jestestwa”. Być może zatem rozbudowane wizje sądu po-
śmiertnego oraz straszliwe przykłady losu zbrodniarzy, oprócz tego, 
że stanowią pośredni etap w  rozwijającej się myśli Platona, pełnią 
przede wszystkim funkcję parenetyczną164, wychowawczą dla tych, 
do których poszczególne dialogi były przede wszystkim zaadreso-
wane. Natomiast fizyka platońska, oparta na swoistym prawie zacho-
wania materii, sugeruje – jeśli można ją odczytać z dialogów platoń-
skich – powszechny zakres odnowienia dusz.

Szkicując tak uniwersalną soteriologię w Timajosie, Platon najbar-
dziej zbliża się do modelu powszechnej apokatastazy osobowej, 
zakła dającej powrót wszystkich dusz do pierwotnego stanu. O  ile 
jednak protomodele apokatastazy, szkicowane przez orfików (reli-
gijny) i pitagorejczyków (filozoficzny), sugerowały ostateczny i nie-

163 Podobnie zresztą jak w systemie orfików. Por. J. Gajda, Pitagorejczycy, s. 74.
164 Jak w wypadku eschatologii Orygenesa, tak jak zostanie przedstawiona w trak-

tacie O zasadach.
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odwołalny charakter apokatastasis – orficy mówili o  ostatecznym 
zjednoczeniu rozczłonkowanego przez tytanów Dionizosa, pitago-
rejczycy, jak się wydaje, o stopieniu się duszy z universum165 – o tyle 
platońska koncepcja „końca czasów” nie jest już tak jednoznacz-
na. Po pierwsze filo zof sądzi, że świat, choć stworzony, jest wiecz-
ny na mocy arbitralnej decyzji Demiurga, próbującego w najdosko-
nalszy sposób odzwiercie dlić wieczność rzeczywistości idei166. Czas, 
który odmierza wieczność świata materialnego, ma charakter line-
arny i nigdy się nie skończy („czas od samego początku istniał, ist-
nieje i istnieć będzie”), nie moż na zatem mówić o niczym, co dałoby 
się dogmatycznie określić mia nem „czas ostateczny” (kairos escha-
tos) nawet w sensie umownym, w odniesieniu do powtarzających się 
cyklów kosmicznych. Nie ma w eschatologii platońskiej miejsca na 
kulminację czasów.

Z drugiej strony Platon wydaje się podtrzymywać orfiko-pitago-
rejską koncepcję pokrewieństwa między duszą ludzką a duszą świa-
ta. Choć brak w jego pismach explicite stwierdzenia, że „dusza ludz-
ka jest odpryskiem duszy świata”, to jednak ciągle podtrzymuje on 
te orię, że dusza ludzka jest zbudowana z  tych samych substratów 
co du sza świata. Jego zdaniem dusza ludzka ani nie oderwała się od 
boskiej części kosmosu, ani nie została przezeń zrodzona, ale albo 
nie ma po czątku, tak jak wydaje się sugerować w Fedonie i Fajdro-

165 Por. W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, s. 31: „Dopó-
ki dusza nie oczyści się całkowicie, dopóty podlega transmigracji, musi wymie-
niać jedno ciało na drugie. Oznacza to zachowanie indywidualności do chwili 
ukoń czenia wyznaczonego cyklu narodzin, nie mamy jednak wątpliwości, że 
ostatecznym celem jest unicestwienie jaźni w akcie powrotu do boskiej duszy” 
(przeł. A. Pawelec).

166 Por. Timajos 37 c–e: „Gdy Ojciec, który zrodził świat, zauważył, że on się poru-
sza i żyje – ten świat, który stał się obrazem bogów wiecznych – uradował się 
i pełen radości zaczął się zastanawiać, jak by go jeszcze bardziej upodobnić do 
mo delu. A ponieważ ten model był wiecznym Żyjącym, starał się, o ile to moż-
liwe, uczy nić ten świat wiecznym. Niestety, nie można było całkowicie dostoso-
wać do świata zrodzonego tej wieczności, która, jak widzieliśmy, cechuje sub-
stancję Żyjącego mo delu. Toteż Bóg postanowił utworzyć pewien obraz ruchów 
wiecznych i zajęty two rzeniem nieba, utworzył wieczny obraz bytu wiecznego, 
nieruchomego, jedynego, i sprawił, że postępuje on według praw matematycz-
nych – nazywamy go Czasem” (przeł. P. Siwek).
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sie, albo zo stała ukształtowana przez boskiego Demiurga (Tima-
jos) z tych samych kompozytów, z których wcześniej ulepił on duszę 
świata. Czy jednak nie jest to ta sama stara orfiko-pitagorejska kon-
cepcja o jedności na tury i pokrewieństwa z duszą świata, tylko ubra-
na w język mitu?

Dusza ludzka, a co za tym idzie, człowiek ma według Platona du-
żą niezależność, może podejmować wolne decyzje. Owa wolność wy-
boru oznacza jednak, że powrót duszy do stanu pierwotnego nieko-
niecznie musi być stanem ostatecznym. Wszak zawsze może wybrać 
„inaczej”, zawsze może po raz kolejny popełnić „grzech pierworod-
ny”. Taką zresztą wizję explicite przedstawiają Fajdros, pozostawia-
jąc zawsze możliwość odpadnięcia od orszaku bogów, oraz Państwo 
w eschatologicznym micie o Erze. Być może nieco inaczej możliwość 
tę widzi stary Platon w Timajosie, gdzie pokazuje, że każda dusza ze 
wszech miar będzie zachęcana do powrotu i „nie przestanie cierpieć 
w  swych wcieleniach, dopóki nie powróci do pierwszego i  lepsze-
go usposobienia, nie podda się obrotowi Tego Samego i Podobnego, 
i nie odrzuci rozumem wielkiej masy, która się kolejno czepiała jego 
jeste stwa”. Jednak i tu mówi o wolności duszy i konieczności istnie-
nia istot rozumnych w wiecznym świecie postrzeżeń zmysłowych do 
odtworze nia doskonałego modelu wiecznego świata idei.

Apokatastaza Platona, jak się wydaje, jest apokatastazą duszy, 
traktowaną jako jeden ze stanów duszy w jej wiecznej i dynamicz-
nej egzystencji. Filozof z Aten zgadza się, że dusza w procesie apo-
katastazy powraca do swojego stanu pierwotnego, zakładając jednak 
wol ność duszy, linearny charakter czasu, wieczność świata material-
nego jako obrazu świata idei etc., pytanie o  ostateczny stan duszy 
pozosta wia pytaniem otwartym.

Pedagogiczna apokatastaza duszy  
u spadkobierców Platona

Spośród wielu nurtów, które rozwinęły się po upadku wielkich filozo-
fii systemowych, na szczególną uwagę w kontekście niniejszych roz-
ważań zasługuje przede wszystkim neopitagoreizm oraz średni pla-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



150 ROZDZIAŁ 3

tonizm167, tj. platonizm okresu tzw. Piątej Akademii. Obie te filozofie, 
skądinąd niezwykle blisko ze sobą związane, w dużej mierze przeję-
ły i rozwinęły koncepcję apokatastazy osobowej w formie, jaką nadał 
jej Platon w swoich ostatnich pismach. Jak wszystkie nurty filo-
zoficzne epoki hellenistycznej, neopitagoreizm i  średni platonizm 
w  kształcie, jaki przyjął po Antiochu z  Askalonu, były filozofiami 
sta rającymi się przede wszystkim odpowiedzieć na fundamentalne, 
egzy stencjalne pytania człowieka żyjącego w  niestabilnym okresie 
schył ku wielkich imperiów hellenistycznych. Szukając odpowiedzi 
na pytania o sens życia i problemy związane z codzienną egzysten-
cją, fi lozofowie przełomu er nie wahali się sięgać do ustaleń różnych 
szkół filozoficznych oraz myśli religijnych, które krzyżowały i ściera-
ły się przede wszystkim w kulturowych centrach starożytnego świa-
ta: Alek sandrii, Antiochii, Pergamonie czy Rzymie. Nie dziwi zatem, 
że w neopitagoreizmie i średnim platonizmie odnaleźć można obok 
dominują cych koncepcji platońskich i pitagorejskich wpływy pery-
patetyckie czy stoickie, że są to nurty naznaczone religią w znacznie 
większym stopniu niż wielkie filozofie systemowe oraz że w swoim 
pragmatycz nym podejściu bardzo silny nacisk kładą, obok etyki, na 
kwestie teo logiczne i soteriologiczne. W rzeczywistości w filozofiach 
tych porzą dek soteriologiczny zdecydowanie wyrasta ponad porzą-
dek stworze nia czy też porządek ontologiczny.

Neopitagoreizm, którego początek można ogólnie datować na  
II wiek p.n.e.168, był nurtem niezwykle zróżnicowanym tak w kwe-

167 Termin zapożyczam od E. Zellera (op. cit., s. 305), gdzie autor stosuje go (Middle 
Platonism – mittlere Platonismus) na określenie filozofii platońskiej po Antio-
chu z Askalonu do ok. 200 r. n.e. Być może bardziej adekwatnym terminem 
okreś lającym obydwie szkoły jest „preneoplatonizm”, którego używa C. J. de Vo-
gel, Greek Philosophy. A Collection of Texts, t. 3, Leiden 1959 (por. D. Dembiń-
ska-Siury, Plotyn, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995, s. 15). Rozważany prob-
lem jest nie zwykle szeroki, zdecydowanie przekracza zakres niniejszej pracy, 
w związku z czym ograniczam się do analizy filozofii wybranych reprezentan-
tów średniego platonizmu i neopitagoreizmu.

168 Główni przedstawiciele: Publius Nigidus Figulus (O bogach), Vatinius, Mode-
ratus z Gades, Apoloniusz z Tyany (Przeciw Celsusowi 6, 41 – Orygenes nazywa 
go magiem i filozofem). Por. Flawiusz Filostratos, Żywot Apoloniusza z Tyany 
(polskie wyd.: Oficyna Literacka, Kraków 1997, przeł. I. Kania). „Pitagorejskie 
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stiach ontologicznych, teologicznych, jak i  aksjologicznych. Róż-
norodność koncepcji dotyczących Boga, statusu ontycznego świata 
i człowieka, funkcji i anatomii duszy etc. wśród filozofów neopita-
gorejskich była tak wielka, że po dziś dzień toczą się dyskusje, czy 
rzeczywiście moż na traktować neopitagoreizm jako jeden nurt my-
ślowy odwołujący się do Pitagorasa, czy raczej jako swoistą aber-
rację platonizmu i  innych filozofii ówcześnie istniejących. Stąd też 
jest łatwiej mówić o ogólnych tendencjach w jego obrębie niż o kon-
kretnych doktrynach, którym by liby wierni wszyscy przedstawiciele 
neopitagoreizmu lub przynajmniej ich przeważająca większość.

Neopitagoreizm wyłania się przede wszystkim jako swoista hy-
bryda koncepcji pitagorejskich oraz myśli platońskiej o bardzo sil-
nym zabarwieniu religijnym169. Ów religijny charakter nurtu spra-
wił, że filozofia neopitagorejczyków w  praktyce często przybierała 
formę przede wszystkim wiedzy o  Bogu jako zasadzie nadrzędnej 
i  twórczej całokształtu rzeczywistości. Jak widać w postaci Apolo-
niusza z  Tyany170, neopitagorejski myśliciel niekoniecznie musiał 
być filozofem w klasycznym znaczeniu tego słowa. Równie dobrze 
mógł być pro rokiem, cudotwórcą, bożym posłańcem, który wzbija 
się ponad dyskursywne poznanie rozumowe i w równym lub nawet 
wyższym stopniu opiera się na „objawieniu” bądź to bezpośrednim, 
bądź też po średnim, otrzymanym przez rozszyfrowanie symboli-
ki znaczeń ukrytych w rzeczach i zjawiskach171. W ten sposób filo-
zof neopita gorejski, objawiając boską wiedzę (gnosis) ukrytą przed 

mi steria zostały spopularyzowane w związku z rosnącą popularnością orficko-
-dionizyjskich misteriów i spekulacji w okresie aleksandryjskim na Wschodzie 
i Zachodzie” (E. Zeller, op. cit., s. 301). „Dopiero z końcem ostatniego wieku 
p.n.e. dokonuje się zwrot w ruchu pitagorejskim. Zwrot ten polega również na 
wewnątrzdoktrynalnym przeobrażeniu pitagoreizmu, na objęciu przezeń wie-
lorakich naonczas dążeń umysło wych eklektyzmu grecko-rzymskiego, gnozy 
judejskiej i  religijnych oraz teozoficznych doktryn wschodnich” (J. Legowicz, 
op. cit., s. 479).

169 Na tym tle rozwijają się neopitagorejskie rozważania na temat apokatastazy, dla-
tego wydaje mi się konieczne zwrócić uwagę na religijny charakter nurtu.

170 Por. Flawiusz Filostratos, op. cit.
171 Por. J. Legowicz, op. cit., s. 482.
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zwykłym śmiertelnikiem, staje się swego rodzaju pomostem między 
człowie kiem a Bogiem.

Neopitagoreizm akceptuje antropologię platońską, zgodnie 
z którą człowiek jest postrzegany jako swoiste złożenie doskonałej 
duszy – często pojmowanej jako liczba, która sama dla siebie jest 
przyczyną ruchu – i  ułomnego ciała, które w  swej esencji należy 
do rzeczywisto ści niedoskonałej materii, „dyady”172. Dusza zgod-
nie z platońską antropologią jest nieśmiertelna, przy czym w swo-
jej „dynamicznej nieśmiertelności” jest wpleciona w  szereg wcie-
leń na drodze do eschatologicz nego wyzwolenia173. W tym procesie 
oczyszczenia niezwykle istotną rolę odgrywa boża opatrzność, która 
przez kary, nagrody, zachęcenia i wszelkie inne sposoby, bezpośred-
nio lub przez pośredników między Bogiem a człowiekiem, prowadzi 
duszę ludzką do pełnego oczyszczenia i powrotu do pierwotnego sta-
nu. W ten sposób koncep cja prewencji, taka jak przedstawiona w Pla-
tońskim Timajosie, zosta je podjęta i rozbudowana. W ten sposób rów-
nież zostaje zachowana platońska koncepcja apokatastazy osobowej, 
z tym że, jak się wydaje, neopitagorejczycy (i średni platonicy) nieco 
bardziej, niż czynił to Pla ton, uwypuklają jej aspekt etyczny174.

Powyższe koncepcje przedstawiają się w niemal identyczny spo-
sób w filozofii platońskiej, tak jak ukształtowała się po tym, gdy urząd 
scholarchy w Akademii objął Antioch z Askalonu175. Dystansując się 
wobec sceptycyzmu akademickiego, otworzył drogę do eklektyzmu 
w obrębie szkoły platońskiej, przede wszystkim przez ukazanie, że 
filozofowie różnych szkół, tacy jak perypatetycy, akademicy i stoicy, 
różnią się jedynie w kwestiach drugorzędnych, głównie na poziomie 
terminologii, natomiast w  odniesieniu do rzeczy najważniejszych 

172 Por. Focjusz, Biblioteka 439 a 18–19. Pobrzmiewają tutaj echa platońskich agrafa 
dogmata z koncepcją dwóch archai: hen i aoristos dyas. Por. G. Reale, op. cit., t. 2. 

173 Choć wydaje się, że koncepcja transmigracji odgrywa znacznie mniejszą ro lę 
w neopitagoreizmie i średnim platonizmie niż w filozofii Platona. Por. E. Zeller, 
op. cit., s. 304.

174 Zob. np. Plutarch z Cheronei, O odwlekaniu kary przez bogów, przeł. Z. Abra-
mowiczówna, PWN, Warszawa 1988. Por. niżej.

175 Por. Cyceron, De legibus, De finibus 2 i 3, Tusculanae disputationes 3 i 4.
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re prezentują to samo stanowisko176. Tak więc o  ile ogólny, platoń-
ski kształt Akademii został zachowany, o  tyle w szczegółach coraz 
bar dziej odchodziła ona od koncepcji swego założyciela, co widać 
cho ciażby na przykładzie teorii idei, która już u Speusipposa i Kse-
nokratesa została zepchnięta na dalszy plan. W  odziedziczonym 
po Antiochu i Eudorosie z Aleksandrii platonizmie można odkryć 
wpływy perypatetyckie, szczególnie w dziedzinie logiki, stoickie, je-
śli chodzi o etykę, oraz silne wpływy pitagorejskie w odniesieniu do 
zagadnień teologicznych i eschatologicznych. To ostatnie nie dziwi, 
zwłaszcza je śli weźmie się pod uwagę fakt, że już eschatologia same-
go Platona w olbrzymiej mierze oparta była na ustaleniach orfiko-pi-
tagorejskich. Zapożyczenie dalszych elementów pitagorejskich spra-
wiło, że szkoły platońska i neopitagorejska w swoim pragmatycznym 
podejściu do fi lozofii oraz eklektyzmie stały się praktycznie nieroz-
różnialne. Tłuma czy to istniejące od starożytności aż po dzień dzi-
siejszy wątpliwości, do której ze szkół należy zaliczyć przedstawicieli 
średniego czy późne go platonizmu, takich jak Plutarch z Cheronei, 
Numeniusz z Apamei czy chociażby Maksym z Tyru177. Bez wzglę-
du jednak na to, czy trak tuje się ich jako neopitagorejczyków, czy 
też jako platoników, najistot niejszy w kontekście niniejszych rozwa-
żań jest fakt, że wszyscy oni w podobny sposób rozbudowują pla-
tońską koncepcję apokatastazy osobowej w jej aspekcie boskiej  
pedagogii178.

176 J. Daniélou, Origene, s. 86.
177 Do listy tej należałoby dołączyć jeszcze takie nazwiska, jak chociażby Mode-

rates z Gades czy Albinus. Por. E. Zeller, op. cit., s. 307; D. Dembińska-Siury,  
op. cit., s. 10 i nn.; J. Legowicz, op. cit., s. 485 i nn.; F. Coplestone, Historia filozo-
fii, t. 1, s. 502 i n., 507 i n.; B. A. G. Fuller, op. cit., t. 1, s. 295 i n. Powyższe głosy 
dają dobry przegląd różnorodnych opinii o przynależności poszczególnych filo-
zofów, który to problem, jakkolwiek interesujący, zdecydowanie wykracza poza 
zakres niniej szej pracy i wymaga wielu dodatkowych badań.

178 Postać Numeniusza z Apamei wydaje się warta wspomnienia w niniejszych roz-
ważaniach przede wszystkim ze względu na dużą zbieżność jego poglądów z po-
glądami Plotyna i innych neoplatoników (E. Zeller, op. cit., s. 309; D. Dembiń-
ska-Siury, op. cit., s. 11). W szczególności interesująca wydaje się jego koncep cja 
trzech bogów, która przypomina zarówno sposób, w  jaki Orygenes wyjaśnia 
za leżność między Ojcem a Synem, jak też teorię emanacji Plotyna i być może 
Ammoniusza Sakkasa. Według dzieła Numeniusza, którego duży fragment 
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Plutarch z Cheronei, choć jednoznacznie opowiada się za trans-
cendencją Boga179, pojmując go jako jedyny w pełni rzeczywisty byt, 
rozum, jako pierwszą przyczynę całokształtu rzeczywistości, jako sa-
mowystarczalną, czystą jedność, podkreśla równocześnie, że jest on 
dobrym władcą zaangażowanym w  losy wszechświata180. Z  jednej 
strony twierdzi, że o Bogu można jedynie orzekać w sposób negatyw-
ny, czym nie jest, z  drugiej zaś wykazuje, że jest on obecny w  ży-
ciu człowieka, czy to wtedy, gdy w ekstazie, ponad myśleniem, dusza 
ludz ka zbliża się do rzeczywistości boskiej181, czy też ogólnie przez 
bożą filanthropia i opatrzność w świecie. Mówiąc o bożej opatrzno-
ści182, Plutarch odpowiada na pytanie, dlaczego miłosierny i łaskawy 
Bóg po zwala, aby złym ludziom dobrze się powodziło, a dobrzy cier-
pieli w życiu doczesnym. Wskazuje on na to, że Bóg zawsze dąży do 

został zachowany w Praeparatio evangelica Euzebiusza z Cezarei, można mówić 
o hierar chii trzech bogów istniejących poza rzeczywistością materialną. Pierw-
szy Bóg, absolutnie transcendentny, stanowi doskonałą jedność, jest bytem nie-
ruchomym, nie-złożonym, współistniejącym w sobie. Jest on samym dobrem 
oraz źródłem wszelkie go istnienia. Por. koncepcję Pierwszego Poruszyciela 
u Arystotelesa (Metafizyka 1072 b 13–30, 1073 a 5–13). Drugi Bóg, nazwany De-
miurgiem na wzór platońskiego bo ga, stanowi również jedność, choć jest pod-
rzędny w stosunku do Boga pierwszego. Zapatrzony w pierwszego Boga, od-
wieczny, niezmienny wzór, wyłania z siebie trze ciego Boga, który stwarza świat 
materialny. Por. Proclos, In Plat. Tim. I, 303, 27 i n.; Chalcid., In Tim. 295.

179 Plutarch, O Izydzie i Ozyrysie 382 i n.: „Bóg jednak, sam w sobie, jest jak najbar-
dziej odległy od ziemi, nieskalany, niezniszczalny, wolny od wszelkiej materii, 
która podlegałaby zniszczeniu i śmierci” (przeł. M. Podbielski). „Nie jest on ani 
sta jący się, ani istniejący. Stwierdzenie to, a jednocześnie bardzo mocno pod-
kreślane przekonanie, że jedynie On jest realnym bytem, zdecydowanie wykra-
cza poza ramy dotychczasowej greckiej dialektyki i  jest wyrazem pragnienia, 
aby ów jedyny byt od dalić jak najbardziej od tego wszystkiego, co staje się i ist-
nieje, od przemijających rze czy”. D. Dembińska-Siury, op. cit., s. 14.

180 Por. B. A. G. Fuller, op. cit., t. 1, s. 301.
181 O Izydzie i Ozyrysie, 77 i n.: „Kiedy znajdujemy się tu na ziemi, skrępowani cie-

lesnymi uczuciami, nie możemy mieć żadnego spotkania z Bogiem, wyjąwszy 
filo zoficzne myślenie, w którym możemy niewyraźnie go dotknąć jak we śnie. 
Kiedy jed nak dusze nasze są uwolnione i przeszły w regiony tego, co czyste, nie-
widzialne i nie zmienne, ten Bóg będzie przewodnikiem i królem tych, którzy 
polegają na nim i wpa trują się z nieugaszonym pragnieniem w to piękno, o któ-
rym nie można mówić ludz kimi ustami” (przeł. H. Bednarek).

182 Por. np. O odwlekaniu kary przez bogów.
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nadrzędnego, eschatologicznego dobra człowieka. W procesie tym 
za chowuje się jak lekarz, który wie najlepiej, jaką terapię zastosować 
w stosunku do konkretnego pacjenta, tak aby leczenie, nawet jeśli sa-
mo w sobie musi być bolesne lub długotrwałe, ostatecznie doprowa-
dziło do uzdrowienia pacjenta. Człowiek w swojej ograniczoności – 
jak przyznaje Plutarch – nie jest w stanie pojąć wszystkich aspektów 
bożej terapii. Nie jest również w stanie prześledzić całego procesu le-
czenia, gdyż jego życie jest na to zbyt krótkie183. Mimo to powinien 
być świadom przynajmniej kilku podstawowych zasad, wynikają-
cych z samej istoty doskonałego i dobrego Boga. Przede wszystkim 
należy pamiętać o nieskończonej dobroci bożej, zgodnie z którą Bóg 
zawsze, w każdej sytuacji jest bardziej lekarzem niż katem. Wszel-
ka kara, która spada na człowieka, ma charakter prewencyjny i osta-
tecznie bez wzglę du na to, jak długo trwa i jak straszna się wydaje, 
ma służyć poprawie grzesznika, a  nie być sposobem jego egzeku-
cji. Bóg, wychowując w ten sposób ludzi, traktuje każdego człowieka 
w sposób indywidual ny, zna duszę przestępcy i optymalne sposoby 
jej uleczenia, stąd też stosuje różne metody w stosunku do różnych 
ludzi184. Niektórych kar ci/karze natychmiast, innym daje czas na po-
kutę i poprawę, przy czym ów czas przeznaczony na poprawę nie-
koniecznie musi być ograniczo ny do jednego wcielenia185. Dlatego 
niekiedy może wydawać się, że przestępcy uchodzą bezkarnie, na-
tomiast sprawiedliwi cierpią zło. W rzeczywistości w wypadku tych 
pierwszych Bóg może czekać na odpowiedni czas kary, tak aby wy-
warła właściwy skutek, natomiast w wypadku tych, którzy wydają się 
sprawiedliwi, może właśnie teraz karać ich za wcześniej popełnione 
zło. Nie ma w tym nic niespra wiedliwego, jedynie proces prewencji 
przerasta możliwości percepcji człowieka.

183 Ibidem, 565 D i n. W. Trigg, Origen, s. 69: „The lives we witness are only a brief 
phase of a process that includes the chastiment of disembodied souls and their 
reincarnation in bodies appropriate for their purification”.

184 O odwlekaniu kary przez bogów 550 A.
185 W rzeczywistości Plutarch opowiada się za koncepcją palingenezy, według któ-

rej dusza po śmierci staje przed sądem i odpowiada za czyny popełnione w cie-
le. Por. ibidem, 560 F–561 A, 564 i n.
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Bóg nie wszystkim jednakowo przyspiesza karę: to, co jest nieuleczalne, 
natych miast usuwa z życia i wyplenia, gdyż stałe obcowanie ze złem jest 
bardzo szkodliwe dla innych, a najszkodliwsze dla siebie samego. Tym 
zaś, o których można przypu szczać, że ich skłonność do błędu pocho-
dzi raczej z niewiedzy niż ze świadomego wy boru zła, daje on czas do 
przemiany; a  jeśli trwają przy swoim, wymierza i  im sprawiedliwość, 
nie obawiając się przecież, że mu ujdą!186

Również nie ma nic niestosownego lub niesprawiedliwego w fak cie, 
że Bóg może niekiedy wykorzystywać określone sytuacje lub lu dzi/ 
/pośredników do wymierzania kary.

Tak jak w medycynie to, co pożyteczne, jest również i słuszne; śmiesz-
ny byłby ktoś, kto by głosił, że niesprawiedliwością jest, gdy ktoś cier-
pi na biodro, przypalać mu wielki palec […]. Tak samo ten, co uważa, 
że kara ma inny cel niż uleczenie zła, i oburza się, jeśli ktoś chce stoso-
wać kurację jednych osób przez pośrednictwo innych, tak jak leczy się 
zapalenie oczu przecinając żyłę – wydaje się nie patrzeć dalej niż na za-
sięg zmysłów187.

Przy tym kara oddziałuje nie tylko na człowieka, który jej podle ga, 
ale również na tych, którzy są świadkami tego zdarzenia. „Nauczy-
ciel, karząc ucznia, upomina tym samym innych, a wódz, dziesiąt-
kując żołnierzy, całe wojsko zmusza do karności”188. Obserwując los 
bliźnich, ludzie uczą się rozpoznawać bożą wolę i żyć w taki sposób, 
w jaki Bóg chce, by żyli. W swojej sprawiedliwości i dobroci Bóg nie 
może pozwolić, by zło nie zostało ukarane. Zawsze jednak ma na 
celu dobro człowieka, dobro pojmowane w kategoriach eschatolo-
gicznych jako ostateczne oczyszczenie od zła i cielesności.

Szkicując w  ten sposób proces oczyszczenia, Plutarch rozwija 
kon cepcję nakreśloną w Timajosie o prewencyjnej naturze kar bo-
skich i explicite wskazuje na uniwersalny zakres zbawienia189, którą 
to kwestię Platon zawarł jedynie w sposób domyślny w swoim dia-

186 Ibidem, 551 E.
187 Ibidem, 559 E–F.
188 Ibidem, 559 F.
189 Timajos 42 b–d.
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logu. Plutarch nie pozostawia żadnych wątpliwości, że opatrzność 
boża pro wadzi wszystkich, czy to przez kary, czy też przez nagrody 
do jed nego eschatologicznego celu, pełnego odnowienia pierwotne-
go stanu, powrotu do Boga. Mówiąc o stopniowym oczyszczaniu się 
przez ko lejne wcielenia, Plutarch wykazuje, że człowiek – a właści-
wie jego bo ska dusza – wznosząc się na swej drodze do Boga, staje 
się jednym z aniołów lub pomniejszych bóstw, przy pomocy których 
Bóg sprawu je władzę nad światem. Równocześnie jednak podkreś- 
la, że owe isto ty duchowe podobnie jak człowiek również posiada-
ją wolną wolę, a więc zawsze mogą odpaść od Boga na skutek grze-
chu, czego konsekwencją będzie degradacja do stanu ludzkiego190. 
Jednak i  ich ogar nia doskonała boża opatrzność, która w  taki czy 
inny sposób dopro wadzi ich do pokuty i skłoni do powrotu. Osta-
tecznie wszyscy powrócą tam, skąd wyszli, wszyscy osiągną niebiań-
skie szczęście. W  ten spo sób apokatastaza Plutarcha, nakreślona 
w  zdecydowanie etycznych i  soteriologicznych kategoriach, osiąga 
charakter uniwersalny, obejmu jąc nie tylko człowieka, ale również 
wszystkie istoty duchowe znajdu jące się między nim a Bogiem. Owa 
etyczna i  soteriologiczna stro na koncepcji apokatastazy Plutarcha 
jest o tyle ważna, że u Platona równie istotnym aspektem apokata-
stazy była fizyka i swego rodzaju „prawo zachowania materii”, nawią-
zujące do przedplatońskich ustaleń filozoficznych z obszaru fizyki191.

Za podobną koncepcją opatrzności opowiada się Maksym 
z Tyru, dla którego „filozofia oznaczała […] przede wszystkim wie-
dzę kieru jącą człowieka do bóstwa, wzbudzającą poczucie istnienia 
wspólnej więzi i serdeczne pragnienie całkowitego zjednoczenia”192. 
Maksym z  Tyru, podobnie jak i  Plutarch, uznaje pełną transcen-
dencję Boga, przy czym konsekwentnie ukazuje, że władanie świa-
tem odbywa się przez hierarchicznie określoną strukturę istot du-
chowych: dajmonów, duchów, mniejszych bóstw, dzieci bożych, 
współrządców. „Dusza jest iskrą boskości” – pisze Maksym w Dy-
sertacjach – „uwięzioną do cza su w ciele, lecz przeznaczoną, jeśli to 

190 O Izydzie i Ozyrysie.
191 Por. rozdział poświęcony platońskiej apokatastazie duszy.
192 D. Dembińska-Siury, op. cit., s. 14.
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będzie cnotliwa, do tego, by szczęśliwie się wyzwolić i zjednoczyć ze 
swym źródłem. Pomiędzy Bogiem a człowiekiem istnieje cała hie-
rarchia pomniejszych bóstw oraz duchów, czy też »demonów«, któ-
re w stosunku do ludzi odgrywają rolę aniołów stróżów i są sługa-
mi opatrzności boskiej”193. Podob nie jak później Orygenes, Maksym 
sprzeciwia się twierdzeniu, że zło posiada status ontyczny z  jednej 
strony oraz że Bóg jest bezpośrednim twórcą zła z drugiej194. Twier-
dzi, że zło jest niejako koniecznym efektem ubocznym aktu stworze-
nia świata, który sam w sobie jest dobry, ale niedoskonały ze wzglę-
du na nieprzekraczalną ułomność materii. Tak jak wióry powstają 
przy pracy rzeźbiarza, który z kamienia lub z drewna wydobywa do-
skonałe kształty posągu, tak samo zło staje się nieuniknionym „od-
pryskiem” dobrego stworzonego świata. W  mikro skali oznacza to, 
że człowiek czy raczej jego dusza nie jest zła sama w sobie i jeśli jest 
w niej coś nieczystego, jest to raczej przypadłość nabyta niż wrodzo-
na. Jest to przypadłość, z której dusza może być oczyszczona przez 
odejście od pozornego świata zmysłów, przede wszystkim przez mi-
łość-eros, „która dostarcza skrzydeł, na których dusza może wzbić się 
w regiony ciszy i gdzie może osiągnąć ostatecz ne dobro”, oraz oprócz 
tego przez kontemplację niebiańskich bytów, czy też przez miłość195.

Mówiąc o soteriologicznym oczyszczeniu, Maksym podkreśla – 
analogicznie do Plutarcha i później Orygenesa – prewencyjny cha-
rakter kar, które są jednym z  głównych elementów bożej pedago-
gii. Przez swoich pośredników – każdy człowiek posiada własnego 
dajmona – Bóg nie tylko włada światem, ale również troszczy się 
o poszczególnych ludzi, prowadząc ich ku zbawczemu oczyszczeniu. 
Przy tym, aby osiągnąć ów ostateczny cel, Bóg ucieka się nie tylko 
do zachęt i nagród, ale również do kar i straszenia rzeczami, które 
niekoniecznie muszą ostatecznie nastąpić196. Dobro człowieka, poj-
mowane w  kategoriach eschatologicznych, jest ostatecznym celem 

193 Maksym z Tyru, Dysertacje (por. B. A. G. Fuller, op. cit., t. 1, s. 304).
194 Przeciw Celsusowi 6, 55 i n. (patrz J. Daniélou, op. cit., s. 94).
195 J. Daniélou, op. cit., s. 93. Por. Maksym z Tyru frg. 2.
196 Rozwija tutaj myśl Plutarcha i dochodzi do identycznego wniosku, do które-

go dojdzie później również Orygenes. Warto wspomnieć tutaj, że dla Orygene-
sa bi blijne wizje piekła pełnią jedynie funkcję pedagogiczną, podobnie jak i dla 
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bożej pedagogii. Wszystko inne powinno być podporządkowane te-
mu celowi.

Sądzę, że nie zawsze pożyteczne jest, aby bóg czy też człowiek mówili 
prawdę w każdej sytuacji – twierdzi Maksym. – Mówienie prawdy nie 
posiada wartości samo w sobie, chyba że ma na celu dobro osoby słu-
chającej. Tak więc lekarz często okła muje swojego pacjenta, podobnie 
jak generał swoich podwładnych czy kapitan statku swoją załogę197.

Taka wizja bożej pedagogii, zakładająca prewencyjny charakter kar, 
wyrastająca z  koncepcji przedstawionej przez Platona w  Timajosie 
i analogiczna do myśli Plutarcha, staje się w filozofii Maksyma dro gą 
do przyjęcia koncepcji apokatastazy osobowej.

Apokatastaza – której aspekt etyczny jest tak bardzo widoczny 
w rozpatrywanych filozofiach – staje się uwieńczeniem soteriologicz-
nego porządku filozofii neopitagorejskiej i filozofii średniego plato-
nizmu, tak jak obrazują to przykłady obydwu filozofów przedstawio-
ne powyżej. U  jej podstaw kryje się niezmiennie, jak sądzę, kilka 
podsta wowych założeń. Po pierwsze, cały czas jest podtrzymywana 
platoń ska koncepcja dualistycznej natury całokształtu rzeczywisto-
ści, zgod nie z którą świat materialny stanowi odbicie doskonałego 
świata idei. Ów świat idei w neopitagoreizmie, średnim platonizmie 
i neoplatonizmie zaczyna być coraz bardziej rozpatrywany w kate-
goriach teolo gicznych, skoro same idee zostają utożsamione z my-
ślami Boga. Z dru giej strony materia, choć nie jest zła sama w so-
bie, jest niedoskonała jako substrat, który potrzebuje formy, który 
wymaga ukształtowania. Stąd nawet najlepsze odzwierciedlenie bo-
skiej rzeczywistości w ma terii skazane jest na pewne niedoskonało-
ści. Koncepcję tę rozwija w pełni Plotyn, szkicując w Enneadach198 
swego rodzaju symetryczny proces emanacji między „dwoma kre-
sami, z których każdy jest nie-bytem, Jednem-Absolutem i materią. 
Jednem niebędącym bytem z powodu nadmiaru bytu i materią jako 

Maksyma, przez strach prowadzą niedojrzałych chrześcijan do życia w święto-
ści. Por. Ory genes, O zasadach X, 2.

197 Maksym z Tyru, frg. 13 (J. Daniélou, op. cit., s. 95, tłumaczenie własne).
198 Por. Enneada I. VIII, 3–4, 8, 11.
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niebytem z powodu jego ab solutnego braku”199. W ów dualistyczny 
obraz doskonale wkompono wuje się człowiek jako złożenie dosko-
nałej, boskiej duszy oraz niedo skonałego, materialnego ciała, wciąż 
wyznaczającego formę pokuty duszy za pierwotną, mityczną zbrod-
nię lub będącego wyrazem nadrzędnego prawa konieczności200.

Drugim istotnym założeniem, formatywnym dla koncepcji 
apokatastazy osobowej w myśli neopitagorejskiej i platońskiej, jest 
twierdze nie, wyrażane coraz bardziej explicite, że zło nie ma statu-
su ontyczne go, „nie przysługuje mu substancjalność istnienia”. Jest 
ono niejako skutkiem ubocznym samego aktu stworzenia material-
nego świata lub też, co w pełni rozwinie dopiero Plotyn201, zło jest 
efektem koniecznym procesu emanacji i powstawania kolejnych hi-
postaz Absolutu. Za tem fakt, że w złu nie można uczestniczyć w ta-
kim samym stopniu, jak można uczestniczyć w  Dobru-Absolucie 
oraz że jest ono jedynie „przypadłością nabytą” przede wszystkim 
przez inkarnację, dalej przez zło wtórne, które jest wpisane w naturę 
rzeczywistości postrzegalnej zmysłowo, sprawia, że nic poza – teo-
retycznie – wolą bóstwa nie stoi na przeszkodzie powrotu do dosko-
nałego stanu pierwotnego. Wszakże Bóg, coraz częściej definiowany 
jako absolutne dobro, nie chce i nie może chcieć zniszczenia świata 
w ogóle i istot ludzkich w szczególności. Z jednej strony wszystko, co 
istnieje, istnieje przez niego, z drugiej zaś wszystko (zwłaszcza dusze 
ludzkie) z Boga się wy wodzi. W związku z tym unicestwienie świata 

199 D. Dembińska-Siury, op. cit., s. 55. Z drugiej strony można spekulo wać, że ma-
teria, stanowiąc substancjalną granicę deprawacji świata, chroni go przed dal-
szym pogrążaniem się w złu, tzn. dalszym odchodzeniem od boskiego Absolu-
tu. W tym sensie można mówić o swoistej „rehabilitacji” w systemie Plotyna.

200 Coraz bardziej stanowiącego funkcję koncepcji emanacji Absolutu. Koncep cja 
ta, choć swą pełnię osiągnie dopiero w filozofii Plotyna, jest już obecna w my-
śli Numeniusza z Apamei oraz Maksyma z Tyru. Por. np. Proklos, In Piat. Tim. I, 
s. 303, 27 i nn. (G. Reale, op. cit., t. 4, s. 428, przeł. M. Podbielski): „Numenios 
gło si naukę o trzech bogach i »Ojcem« nazywa pierwszego, »Stworzycielem« – 
drugie go, »Stworzeniem« – trzeciego; według niego bowiem kosmos jest trze-
cim bogiem. Tak więc Demiurg według niego jest podwójny, jest pierwszym 
i drugim bogiem, ko smos zaś wytworzony przez Demiurga jest trzecim”.

201 Choć jak się wydaje, koncepcja ta jest już obecna w emanacyjnym systemie Nu-
meniusza z Apamei.
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materialnego czy też ludzi byłoby contradictio in adiecto. Co więcej, 
jeśli założenia powyż sze dotyczące natury zła, esencjonalnie dobrej 
natury Boga oraz aspek tów stworzenia świata są poprawne202, apoka-
tastasis ton psychon staje się koniecznością, tak jak była koniecznoś-
cią w filozofii Platona, roz patrującego apokatastazę bardziej w kate-
goriach fizycznych niż etyczno-soteriologicznych203. Tam u podstaw 
apokatastazy kryła się fizycz na koncepcja o zachowaniu stałej ilości 
substancji, której to koncepcji apokatastaza osobowa była oczywi-
stym wyznacznikiem. Tutaj, jakkolwiek problem apokatastazy moż-
na by sprowadzić do identycznych lub podobnych kategorii, nie wol-
no pominąć faktu, że strona etyczna dla samych neopitagorejczyków 
i średnich platoników w ich egzystencjalnym i pragmatycznym po-
dejściu do filozofii była zdecydowanie waż niejsza niż fizyka. Dlate-
go tak duży nacisk kładą oni na dobroć Boga, prewencyjny charak-
ter kar, „przypadłościową” naturę zła. Są to kwe stie, na które równie 
silny nacisk położy w przyszłości Klemens Ale ksandryjski w swoim 
pojęciu Bożej pedagogii oraz Orygenes, konstru ując własną koncep-
cję apokatastazy osobowej.

202 Zostaną one wyrażone explicite dopiero przez Plotyna, a  więc najprawdopo-
dobniej po Orygenesie, jednak jak się zdaje, implicite istnieją już w  filozo-
fii neopitagorejczyków i średnich platoników. Wielce prawdopodobne jest, że 
u podstaw tych koncepcji leży stara fizyczna koncepcja „stałości materii”, któ-
ra w filozofii greckiej przybierała różne formy, m.in. apokatastazy kosmicznej, 
jednak nigdy, nawet w syste mach nieapokatastatycznych, nie została porzuco-
na. Problem ten wymaga głębszych studiów, których zakres wykracza poza me-
ritum niniejszej pracy.

203 Apokatastaza w Timajosie ma najbardziej etyczną formę ze wszystkich dia logów 
Platona, choć nawet tam w kontekście całego dialogu aspekt fizyczny jest przy-
najmniej równie ważny, co kwestie etyczne.
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rozdział 4
Koncepcja wiecznego powrotu we wczesnej myśli 

chrześcijańskiej

Koncepcja apokatastazy została jednoznacznie potępiona na II so-
borze konstantynopolitańskim w 553 r. jako nauka niezgodna z Pis-
mem Świę tym oraz tradycją Kościoła. Akceptując ortodoksyjną 
naukę Kościoła, tak jak została ustalona w VI wieku, rzeczywiście 
trudno sobie wyobrazić, w ja ki sposób można pogodzić filozoficzną 
koncepcję apokatastasis z nauką Pisma Świętego bez uciekania się do 
daleko posuniętej interpretacji metodą alegoretyczną. Jaką wspólną 
płaszczyznę można znaleźć między ograni czonym zakresem zba-
wienia explicite wykładanym w Nowym Testamen cie1 przy jego li-

1 Nowy Testament rozwija starotestamentową koncepcję eschatologicznego sądu, 
w którym Bóg lub raczej powracający w chwale Chrystus (Mt 16,27 i nn., 25,31–
–46) dokona absolutnego, nieodwracalnego podziału ludzi na zbawionych – 
tych, którzy za służyli na soteriologiczną łaskę Boga, oraz na potępionych, któ-
rzy nie sprostali wymo gom Boga i Jego Prawa. Nowy Testament rozbudowuje 
koncepcję zbawienia, jak rów nież koncepcję potępienia, która coraz bardziej za-
czyna przybierać formę straszliwej, wiecznej odpłaty za zło popełnione za życia, 
bez nadziei w pełnym oddzieleniu od Bo ga. W Ewangelii Mateusza 5,22 autor 
nazywa potępienie ogniem Gehenny, która w Sta rym Testamencie, w pismach 
proroków, stała się miejscem kaźni nieprzyjaciół (Iz 30,33; 31,9). Nowy Testa-
ment za literaturą judaistyczną rozszerza to ostatnie użycie i nada je mu znacze-
nie miejsca wiecznej kary wrogów Boga. Synonimem ognia piekielnego czy też 
ognia Gehenny stają się w innych miejscach Ewangelii ciemności zewnętrzne, 
miejsce, gdzie wiecznie panuje płacz i zgrzytanie zębów, wyłączenie z obecno-
ści Oj ca etc. (Mt 8,12; 13,42, 50; 25,30). Za każdym razem są to opisy, które suge-
rują ostateczny, nieodwracalny stan potępionego, „gdzie robak ich nie umiera” 
(Mk 9,48). Doskonale ilustruje to logion na temat sądu ostatecznego z Ewangelii 
Mateusza (25,31–46): „A gdy przyjdzie Syn człowieczy w chwale swojej i wszy-
scy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzo-
ne przed Nim wszystkie na rody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłą-
cza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy 
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teralnym odczytaniu, linearnym pojęciem czasu, przepo wiedniami 
wiecznego potępienia bezbożnych, sugestywnymi obrazami jeziora 

powie król tym po swojej prawicy: Pójdź cie, błogosławieni Ojca mego, odzie-
dziczcie Królestwo, przygotowane dla was od za łożenia świata. […] Wtedy po-
wie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień piekielny, zgoto-
wany diabłu i jego aniołom. […] I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś 
do życia wiecznego”. Podobnie przytłaczający eschatologiczny wy dźwięk mają 
symboliczne opisy potępienia z Apokalipsy św. Jana, których tak jak w wy padku 
eschatologicznych dyskursów z Ewangelii Mateusza nie można pozbawić silne-
go eschatologicznego wydźwięku. Termin „druga śmierć”, którym posługuje się 
autor, opisując losy szatana, wydaje się jednoznacznie wskazywać na ostateczną 
zagładę tych, którzy ośmielili się przeciwstawić Bogu. „I widziałem wielki biały 
tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i nie-
bo, i miejsca dla nich nie by ło. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stoją-
cych przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga żywota została 
otwarta; i osądzeni zostali umarli na pod stawie tego, co zgodnie z ich uczynka-
mi było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znaj-
dowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swo ich. I śmierć, i piekło wrzu-
cone zostały do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli 
ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do je ziora ognistego” 
(Ap 20,11–15). Wypowiedzi popaschalne, jakkolwiek łagodniejsze w symbolice, 
do której się odwołują, również wydają się brzmieć jednoznacznie w  kwe stii 
ostatecznego potępienia tych, którzy odrzucili Boga. Szczególnie wyrazisty jest 
tu taj List do Hebrajczyków, który explicite podkreśla, że jedynie w czasie do-
czesnej eg zystencji człowiek ma możliwość wpływu na swój przyszły los: „po-
stanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Heb 9,27). Wszystkie decy-
zje podjęte tutaj będą mia ły ostateczny charakter. Dlatego też autor ukazuje, że 
ci, którzy poznawszy wartość dzieła Chrystusa, świadomie odrzucili je, zostaną 
skazani na wieczne potępienie; nie można ich „powtórnie odnowić i przywieść 
do pokuty” (Heb 6,4–8). W listach powszechnych na uwagę zasługują wypo-
wiedzi zawarte w 2 liście Piotra (2 P 2,4–22) oraz paralelne stwierdzenia w Li-
ście Judy (w. 15 i  nn.). Owe soteriologiczne twierdzenia Nowego Te stamentu 
przy literalnym odczytaniu bardzo jasno podkreślają, że zbawienie, pojmowa-
ne jako wieczna egzystencja w obliczu i bliskości Boga, ograniczone jest wyłącz-
nie do tych, którzy w czasie swojej ziemskiej egzystencji są wierni Bogu i Jego 
prawu (Mt 22,37–40). Ci, którzy świadomie wybiorą inną drogę życia, skazują 
się na wieczne od dzielenie od Boga, a więc potępienie. Orzeczenia sądu Boże-
go, który de facto potwier dza i przypieczętowuje wcześniejsze decyzje człowie-
ka, są ostateczne tak w kwestii zba wienia, jak i potępienia. Ów tzw. ekskluzy-
wizm soteriologiczny jest na tyle wyraźny w pismach Nowego Testamentu, że 
został uznany za ortodoksyjną naukę o zbawieniu przez większość Kościołów 
chrześcijańskich w wyznaniach wiary i innych wypowie dziach doktrynalnych 
(por. np. dekrety II soboru konstantynopolitańskiego z 553 r.).
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ognistego, do którego przy końcu czasów ma zostać wrzucony szatan 
oraz pokonani wrogowie Boskiego władztwa, a teorią, zgodnie z któ-
rą ostatecznie wszystko, tak w sensie ogólnym, jak i w odniesieniu do 
poszczególnych dusz, powróci do swego pierwotnego, doskonałego 
stanu sprzed upadku? Zgodnie bowiem z  teorią wielkiego powro-
tu, adaptowaną do nurtów filozofii chrześcijańskiej, nie tylko ci, któ-
rzy odrzucili Boga, ale również szatan z zastępami mocy piekielnych 
w  pokutnym pochodzie powróci tam, skąd u  zarania dziejów od-
szedł. Zaś według Objawienia św. Jana (20,10, 14–15): „diabeł, który 
ich zwo dził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajdu-
je się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na 
wieki wie ków. […] I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora og-
nistego; owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był za-
pisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego”. Zba-
wienie wszystkiego – wieczne potępienie bezbożnych, odtworzenie 
początku – zupełnie no wa jakość istnienia, oto dwa ekstrema, któ-
re natychmiast przychodzą na myśl przy zestawieniu apokatastazy 
z soteriologią nowotestamentalną, szczególnie w kontekście rygory-
stycznych ustaleń Kościoła z VI wieku2.

A jednak przy lekturze pism tych myślicieli wczesnochrześcijań-
skich, którzy opowiadali się za koncepcją apokatastasis lub do niej 
się zbliżali, rodzi się kilka pytań. Równocześnie bowiem z  głosze-
niem owej heretyckiej, jak się później miało okazać3, teorii powro-
tu byli oni przekonani o swej wierności tak naukom Pisma Świętego, 
jak i  trady cji Kościoła. Za klasyczny przykład może tutaj posłużyć 
Orygenes, który nie tylko z pokorą podporządkowuje się autoryte-
towi Ko ścioła, stwierdzając:

Co do mnie, to pragnę być członkiem Kościoła i nazwę swoją wywo-
dzić nie od jakiegoś herezjarchy, lecz od Chrystusa, […] jeśli […] uczy-
nię cokolwiek przeciw na uce Kościoła i  przeciw zasadom Ewange-
lii, tak iż Tobie, Kościołowi, dam powód zgor szenia, niechaj Kościół 

2 Por. Aneks, w: O zasadach Orygenesa, s. 393–396.
3 Wszak przed oficjalnymi postanowieniami Kościoła trudno naukę tę traktować 

jako herezję.
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jednomyślną decyzją odetnie mnie, swoją prawicę i  precz od siebie 
odrzuci4, 

ale również stara się ugruntować swoją uniwersalistyczną eschatolo-
gię w nauce Pisma Świętego, w szczególności zaś w słowach 1 Listu 
do Koryntian (15,27–28):

Wszystko bowiem [Bóg] poddał pod stopy jego [Chrystusa]. Gdy zaś 
mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który 
mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też 
i Syn będzie poddany temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był 
wszystkim we wszystkim5.

Wydaje się, że niezwykle pomocne w rozwiązaniu powyższego pa-
radoksu może być prześledzenie procesu hellenizacji i  ufilozoficz-
nienia myśli wczesnochrześcijańskiej. Procesu, który z  jednej stro-
ny był czymś koniecznym i nieodzownym, jeśli judeochrześcijanie 
chcieli do stosować przesłanie Ewangelii do kategorii i pojęć konwer-
tytów ze świata Hellady. Z drugiej strony był to proces, który, jak się 
okazało, nie tylko otwierał chrześcijanom drzwi do świata greckie-
go, ale rów nież stał się podstawą pozwalającą światu „pogańskiemu”, 
w szczegól ności zaś filozofii helleńskiej – przez określone terminy, 
kategorie, pojęcia – wpływać na treść kształtującej się myśli chrześ-
cijańskiej. Koncepcje niejasne w Biblii zaczęły być wkrótce dookreś- 
lane w  kon tekście żywego dialogu ze światem greckim, za pomo-
cą greckiego apa ratu kategorialnego, za pomocą koncepcji filozofii 
Hellady. Spekula cje na temat istoty Boga, teodycei, ontycznego sta-
tusu zła, antropolo gii, kosmologii, etyki czy w  końcu samej inter-
pretacji pism świętych coraz bardziej odrywały wczesne chrześcijań-
stwo od jego judaistycz nych korzeni i przybliżały do świata Platona, 
Arystotelesa, stoików, neopitagorejczyków etc. Razem z  zacieśnia-
niem owych więzi coraz łatwiej było koncepcjom sensu stricto helle-
nistycznym przedostawać się do chrześcijaństwa, wciąż kształtujące-
go swoją tożsamość teologicz ną. Wydaje się, że tak właśnie stało się 

4 Cyt. za: H. U. von Balthazar, Duch i Ogień, Wyd. M, Kraków 1994, s. 5.
5 Orygenes, O zasadach II, 3, 3, 7; III, 6, 5–6.
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z apokatastazą, teorią wiecz nego powrotu, która razem z przyjęciem 
koncepcji zła nieposiadają cego statusu ontycznego, dookreśleniem 
dualizmu antropologicznego, położeniem nacisku na miłosierdzie 
Boga kosztem Jego sprawiedliwo ści, a  w  końcu razem z  przyję-
ciem alegoretycznej metody interpreta cji pism świętych, pozwalają-
cej m.in. zreinterpretować fragmenty sugerujące ograniczony zakres 
zbawienia w świetle bardziej uniwersalistycznych tekstów, znalazła 
naturalną płaszczyznę przenikania do teologii wczesnochrześcijań-
skiej. Przyjęcie odpowiednich założeń i  aparatu hermeneutyczne-
go pozwoliło na odczytanie koncepcji apokatastasis z pism Nowego 
Testamentu. Następne rozdziały pracy uka żą bardziej szczegółowo, 
w jaki sposób zachodził ów proces mariażu wczesnego chrześcijań-
stwa z myślą grecką i w jaki sposób koncepcja apokatastasis krok po 
kroku zbliżała się do teologii chrześcijańskiej, aż w końcu znalazła 
pełny wyraz w filozofii Orygenesa.

Proces hellenizacji6 myśli wczesnochrześcijańskiej

Chrześcijaństwo narodziło się w Palestynie u zarania naszej ery jako 
judaistyczny ruch religijny. Nie tylko Jezus z Nazaretu był Żydem, 
za powiedzianym i  oczekiwanym Mesjaszem z  linii króla Dawida, 

6 Pojęcie „hellenizacja” w odniesieniu do przemian w łonie wczesnego chrześci-
jaństwa zapożyczam z  Wykładu Pierwszego książki Wczesne chrześcijaństwo 
i  grecka pajdeja W. Jaegera (Homini, Bydgoszcz 1997, s. 24–33), gdzie autor, 
jak mówi, zajmuje się „historycznym spotkaniem dwóch światów [tj. chrześ-
cijańskiego i  greckie go] na przestrzeni pierwszych wieków”, które to spotka-
nie z  natury rzeczy musiało mieć dalekosiężny wpływ tak na świat filozofii 
greckiej, jak i na myśl wczesnochrześcijań ską. „Naturalnie proces chrystiani-
zacji greckojęzycznego świata w  ramach Imperium Rzymskiego żadną mia-
rą nie mógł być jednostronny, albowiem w  tym samym czasie oznaczał hel-
lenizację chrześcijaństwa” (s. 26). Przez pojęcie „hellenizacja chrześci jaństwa” 
Jaeger rozumie bardzo szeroki wpływ myśli greckiej na wczesne chrześcijań-
stwo, począwszy od greckich form literackich, metafor i symboliki zastosowa-
nych w Nowym Testamencie, przez próbę przełożenia chrześcijańskiego prze-
słania na ję zyk pojęć greckich dla celów ewangelizacyjnych, aż do przeniknięcia 
określonych kon cepcji filozoficznych do szukającej racjonalnego uzasadnienia 
myśli chrześcijańskiej.
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jak przekonują autorzy Ewangelii7. Żydowskiego pochodzenia był 
zapo wiadający jego przyjście Jan Chrzciciel, zaliczany przez auto-
rów ewangelii synoptycznych do grona proroków starotestamento-
wych8. Żydami byli wybrani przez Jezusa apostołowie oraz jego ucz-
niowie. Do Żydów przede wszystkim, jako do starotestamentowego 
narodu Bożego, zostało skierowane mesjanistyczne przesłanie9. Zda-
niem au torów pism Nowego Testamentu stanowiło ono kontynua-
cję i dopeł nienie przesłania starotestamentowego10. Podobnie prze-
kazując swoją misję uczniom, jak czytamy w Dziejach apostolskich, 
Chrystus naka zał głosić ewangelię najpierw mieszkańcom Palesty-
ny11, potem dopie ro innym narodom, czego wyraz znajdujemy na-
wet w  działalności ewangelizacyjnej apostoła Pawła – zwanego 
w tradycji apostołem po gan – który w każdym nowym miejscu swo-
jej działalności misyjnej kierował się najpierw do synagog i społecz-
ności żydowskich, potem dopiero zwracał się do pogan12.

Nie dziwi zatem, że pierwszy Kościół chrześcijański, który we-
dług autora Dziejów apostolskich powstał w  Jerozolimie wkrótce 
po wnie bowstąpieniu Chrystusa i  zesłaniu Ducha Świętego13, był 
zdecydowa nie judaistyczny. Przy czym o owym judaistycznym cha-
rakterze decy dowała nie tylko jerozolimska lokalizacja pierwszej 
wspólnoty chrze ścijańskiej oraz pochodzenie pierwszych jej człon-
ków, ale również for my istnienia i  funkcjonowania Kościoła, któ-
re jak się wydaje, w ogromnej mierze zostały przejęte z ówczesnych 
wzorców synagogalnych. W  tym kontekście jest całkowicie zrozu-
miałe, że chrześcijań stwo przez długie lata było traktowane przez 

7 Mt 1,1–17; Łk 3,23–38.
8 Por. Mt 11,7–15.
9 Por. Mt 10,5–15; 15,21–28.
10 Zob. np. Mt 5,17–20: „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo 

proroków; nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Bo zaprawdę powiadam 
wam: Dopóki nie przeminie niebo i  ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska 
nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie”. Por. Łk 24,25–27; Jn 5,39–47;  
Rz 3,21–4,25; Heb 1,1–4; 10,1–18 etc.

11 Por. Mt 10 oraz później Łk 24,47; Dz 1,8.
12 Por. Dz 13,44–46; 14,1–7; 16,11–18; 17,1–3; 19,8–10 etc.
13 Ibidem, 2,1–7,60.
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Rzymian po prostu jako jeden z licznych odłamów judaizmu i cie-
szyło się takimi samymi przy wilejami, jak oficjalna religia Żydów14.

A  jednak mimo tych stricte judaistycznych korzeni chrze-
ścijaństwa bardzo szybko wyszło ono z  hermetycznych ram juda-
izmu, w  których się narodziło. Zaledwie kilka–kilkanaście lat po 
śmierci Chrystusa istniały już pierwsze wspólnoty chrześcijańskie 
w Azji Mniejszej, których pełnoprawnymi członkami obok Żydów 
byli poga nie15. Owa przemiana nastąpiła po części dlatego, że nakaz 
wyjścia do świata z ewangelią pozostawił swoim uczniom Chrystus16, 
po części zaś dlatego, że bez względu na nacjonalizm i  zaścianko-
wość pierw szych chrześcijan sami poganie – ludzie niejudaistycz-
nego pochodze nia – zainteresowali się nową religią, dynamicznie 
rozszerzającą się na terenie Azji Mniejszej wskutek prześladowań 
w  Jerozolimie17. Pierw szy pogano-chrześcijański Kościół, jaki po-
wstał i zaczął się prężnie rozwijać w Antiochii18, stał się namacalnym 
i  niezaprzeczalnym zna kiem uniwersalnego zakresu ewangelii, 
rozszerzającej się wśród pogan mimo uchybień apostołów. For-
malnym podsumowaniem tych prze mian stał się sobór jerozolim-
ski (czytamy o nim w Dz 15), który usankcjonował miejsce pogan 
w  Kościele chrześcijańskim. Jego po stanowienia były o  tyle waż-
ne, że ukazując, iż poganie nie muszą stać się Żydami (przez obrze-
zanie, przestrzeganie prawa ceremonialne go etc.), aby być chrześ-
cijanami, sobór ów dokonał pierwszej próby oddzielenia istoty 
chrześcijaństwa (Dobra Nowina o Chrystusie) od form, jakie w da-
nym kontekście kulturowym wczesny Kościół przyj mował. Postano-

14 Do prześladowań Nerona jedynymi prześladowcami chrześcijan byli Żydzi. 
Por. J. Gonzales, The Story of Christianity, Harper and Row, San Francisco 1980,  
s. 31–39.

15 Por. Dz 11,19–26.
16 Por. Mt 28,18–20; Łk 24,47 i n.; Dz 1,8.
17 Por. Dz 8,1–4; 11,19: „Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na sku tek prze-

śladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr 
i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś 
z  nich byli Cypryjczykami i  Cyrenejczykami; ci, gdy przyszli do Antiochii, 
zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie”.

18 Dz 11,19–26. Por. wcześniejsze elementy misji skierowanej do pogan: Dz 8 –  
Filip i eunuch etiopski, Filip i Samarytanie; 10 – Piotr i Korneliusz.
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wienia soboru, jednogłośnie zaaprobowane przez gro no apostolskie, 
stały się obowiązujące dla całego Kościoła chrześci jańskiego. Apo-
stoł Paweł, jeden z animatorów powyższych ustaleń, zdołał doskona-
le rozpropagować i wprowadzić w życie te wytyczne w swojej misji 
skierowanej głównie do pogan, zdołał również przeło żyć pierwot-
nie judaistyczne przesłanie Kościoła na język pogan, którym zwia-
stował Dobrą Nowinę. W ten sposób Kościół chrześcijań ski bardzo 
wcześnie, bo już przed 60 r. n.e., zdołał wyjść poza swoje judaistycz-
ne uwarunkowania, stawiając pierwsze kroki w kierunku świata hel-
lenistycznego.

Z  czasem misja wśród Żydów i  obrona chrześcijaństwa przed 
prze śladowaniami żydowskimi zaczęły tracić na znaczeniu. Po 
pierwsze, w ekspansywnie rozwijającym się chrześcijaństwie na te-
renie impe rium rzymskiego Żydzi powoli zaczynali stanowić mniej-
szość. Po drugie, po wojnie żydowskiej w 70 r. n.e. i nieudanym po-
wstaniu Bar Kochby w 136 r. n.e. Żydzi – sami poddani rzymskim 
represjom – przestali być de facto realnym zagrożeniem dla chrześ-
cijan. Miejsce prześladowcy zaczęli zajmować Rzymianie, którzy już 
w drugiej po łowie I wieku oddzielili w swojej świadomości chrześ-
cijaństwo od ju daizmu i zaczęli zdawać sobie sprawę, jakie zagroże-
nie dla utartych stosunków religijnych, społecznych i politycznych 
w imperium niosła ta nowa religia odrywająca obywateli rzymskich 
od wiary ojców. Po czątek tych przemian, a dokładnie zmianę sto-
sunku Rzymian do chrze ścijan widać już w apokaliptycznych obra-
zach Księgi Objawienia, przyrównujących Rzym do bezbożnego 
Babilonu i rządów bestii19. W tym kontekście zarówno misja wczes-
nego chrześcijaństwa, jak i je go działalność apologetyczna – będąca 
bądź co bądź funkcją misji – zaczęły być coraz szerzej kierowane do 
adresatów pochodzących ze świata hellenistycznego (grecko-rzym-
skiego) i, z konieczności, do ich sposobu myślenia przystosowane. 
Oczywiście ów proces trwał co najmniej kilka pokoleń, w tym cza-
sie Kościół wczesnochrześcijański po woli modyfikował pierwotne 
wzorce żydowskie, z których wziął swój początek.

19 Por. Ap 18,1–24.
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Owe wzorce żydowskie i budowane na nich odpowiedzi nowo-
testamentowe szybko okazały się dla nowej religii niewystarczają-
ce lub, w niektórych wypadkach, nieadekwatne. Na chrześcijaństwo 
na wracało się coraz więcej ludzi o  niejudaistycznym pochodze-
niu, którym były obce żydowski sposób myślenia, żydowska sym-
bolika, język, literatura, kultura etc. Ci nowi wyznawcy, w większo-
ści wy wodzący się ze środowisk hellenistycznych, wnosili ze sobą 
ogrom ny, nowy bagaż kulturowy do wczesnochrześcijańskiej wspól-
noty. Nie wszyscy przed nawróceniem byli filozofami jak Justyn 
Męczen nik, nie wszyscy byli prawnikami jak Tertulian, nie wszy-
scy byli ludźmi innych nobilitowanych profesji, oczytanymi w lite-
raturze fi lozoficznej, dobrze zorientowanymi w ówczesnej kulturze, 
sztuce, polityce, stosunkach społecznych czy środowisku religij-
nym. Wszak że i  zwykłym obywatelom Hellady częstokroć nieob-
ca była palestra i gimnazjon. Także oni, albo przede wszystkim oni, 
gdyż to oni najprawdopodobniej stanowili większość we wczesnym 
Kościele, wno sili do młodego chrześcijaństwa „grecki” sposób rozu-
mowania, „grecki” sposób życia, „grecką” estetykę czy nawet okreś- 
lone „grec kie” koncepcje filozoficzne, które wpajano im za młodu, 
oraz „grec kie” metody interpretacji literatury, które uprzednio sto-
sowali, próbu jąc zrozumieć pisma Homera i Hezjoda. Teraz za po-
mocą tych sa mych narzędzi odnosili się do Ewangelii oraz listów Pa-
wła. Jakże mogłoby być inaczej? Jakkolwiek przyjmowana przez nich 
nowa re ligia zmieniała nie tylko ich sposób życia, ale również świa-
topogląd, to jednak nie przestawali być Grekami, tzn. ludźmi posłu-
gującymi się językiem greckim, wychowanymi w kulturze greckiej 
i ukształtowa nymi przez tę kulturę. Chrześcijaństwo, co widać już 
w  postanowie niach pierwszego soboru (Dz 15), nie wymagało od 
nowych wy znawców, by wypierali się swego dotychczasowego baga-
żu kulturo wego – poza kwestiami sprzecznymi z fundamentalnymi 
zasadami, takimi jak wierzenia politeistyczne czy określone prakty-
ki kultowe (np. prostytucja świątynna), traktowane przez chrześcijan 
jako nie moralne, i by stawali się Żydami jak Chrystus, Piotr, Jan czy 
Paweł. Chrześcijaństwo wymagało od nich przede wszystkim przyję-
cia ewangelii, pozostawiając – przynajmniej pierwotnie – formy kul-
tu na dalszym tle i  przykładając do nich znacznie mniejszą wagę. 
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Nie dzi wi zatem, że już w Kościele okresu apostolskiego wspólno-
ty istnie jące na terenach Palestyny oraz rozsiane na innych teryto-
riach ów czesnego imperium zdecydowanie różniły się od siebie20. 
Tego typu różnice miały tendencję do pogłębiania się przynajmniej 
do czasu stworzenia formalnych, wyrastających ponad wspólno-
ty lokalne struktur kościelnych: hierarchii kościelnej, ogólnie obo-
wiązującej liturgii, w końcu zaś scentralizowanej21 władzy kościelnej, 
dążącej w naturalny sposób do ponownej unifikacji chrystianizmu. 
W  kon tekście niniejszych rozważań istotny przede wszystkim wy-
daje się fakt, że elementy kultury, filozofii czy ogólnie świadomo-
ści helleni stycznej wnikały do wczesnego chrześcijaństwa niejako 
oddolnie, przez naturalny proces przyłączania się do pierwotnego 
Kościoła lu dzi wyrosłych w kulturze hellenistycznej i nią przesiąk-
niętych.

Z drugiej strony jednak również dość wcześnie rozpoczął się ana-
logiczny proces odgórny, tj. mający swych animatorów w powstają-
cych elitach kościelnych. Był to proces, w  którym elementy myśli 
grec kiej były bardziej świadomie wprowadzane i  wykorzystywa-
ne tak w  procesie racjonalizowania teologii chrześcijańskiej, np. 
w konstru owaniu koncepcji Boga w języku pojęć filozoficznych, jak 
i w działa niach chrześcijan nastawionych na zewnątrz, a więc prze-
de wszystkim w ich działalności misyjnej oraz apologetyce wczesno-
chrześcijańskiej. Wydaje się, że można wyróżnić przynajmniej kil-
ka aspektów, które le gły u podstaw tego procesu. Przede wszystkim 
w zmieniającej się sy tuacji społeczno-teologicznej wczesnego Koś-
cioła zaczęło pojawiać się coraz więcej pytań odnośnie do doktry-
ny i  granic ortodoksji chrześci jańskiej. O  ile pierwotne chrześci-
jaństwo okresu apostolskiego było w  dużej mierze spontanicznym 
ruchem apokaliptycznym, z  utęsknie niem oczekującym ponowne-
go przyjścia Chrystusa, paruzji Kościoła oraz fizycznego królowania 

20 Por. Dz 21,18–26 – zdecydowanie judaistyczny charakter wspólnoty chrześcijań-
skiej w Jerozolimie; List do Filipian 3,1–21 – antylegalistyczne wskazów ki apo-
stoła Pawła dla wspólnoty w Filippi.

21 Por. S. G. Hall, Doctrine and Practice in the Early Church, Eerdmans, Mi chigan 
1992, s. 74–85.
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Mesjasza na ziemi22, o tyle już w II wie ku sytuacja uległa diametral-
nej zmianie. Apostołowie i inni naoczni świadkowie życia i śmierci 
Jezusa z Nazaretu dawno umarli, wokół zaczęły powstawać pierwsze 
grupy schizmatyczne (np. montaniści) oraz wspólnoty heterodok-
syjne podszywające się pod formy chrześci jańskie, jednak w gruncie 
rzeczy głoszące odmienne nauki (np. gnostycy, walentynianie, mar-
cjoniści etc.), w końcu stało się jasne, że po wrót Chrystusa wcale nie 
musi nastąpić tak szybko, jak się pierwotnie spodziewano23. Wszyst-
ko to sprowokowało niemało pytań w obrębie chrześcijaństwa, py-
tań domagających się dokładnego określenia dok trynalnej tożsa-
mości nowej religii, tak w kontekście zmieniającej się wewnętrznej 
struktury etnicznej Kościoła, jak i w kontekście wyzwań stawianych 
przez otaczający ją synkretyczny świat24. Pojawiły się gło sy wzywa-
jące do sprecyzowania przekonań Kościoła oraz rewizji tych, które 
stały się nieadekwatne. Pytania te dotyczyły, z  oczywistych wzglę-
dów, opóźniającej się paruzji, kwestii autorytetu w Kościele, okreś-
lonych aspektów praktycznego życia chrześcijańskiego, jak np. sto-
sunek do służby wojskowej, bogactwa czy władzy, szczególnie wobec 
prześlado wań z rąk cesarzy rzymskich. Te szczegółowe pytania po-
ciągały za so bą szersze problemy, takie jak ogólna eschatologia – 
problem czasów ostatecznych, antropologia – natura człowieka, 
soteriologia – istota zba wienia, etyka chrześcijańska, eklezjologia – 
kwestia hierarchii i struktu ry kościelnej, chrystologia – problem na-
tury Chrystusa, czy w końcu te ologia sensu stricto – istota Boga i za-
leżności między osobami w obrę bie bóstwa etc. Tym samym pytania 
te zbliżały się do pytań stric te filozoficznych, dotyczących interpreta-
cji całokształtu rzeczywistości i jej poszczególnych aspektów z per-
spektywy chrześcijańskiej. Niestety ani Stary i Nowy Testament, ani 
wczesna tradycja apostolska, z  zarysowanymi jedynie najważniej-

22 Por. np. 1 Tes 4,13–18; Ap 20,1–6.
23 Wydaje się, że apostoł Paweł już w 2 Liście do Tesaloniczan (2,1–12) mody fikuje 

swoje wcześniejsze nauczanie (1 Tes 4,13–18) mówiąc, że powtórne przyjście 
Pana może być odsunięte w czasie.

24 Wczesne pisma doktrynalne oraz pierwsze dogmatyki chrześcijańskie (Ko bierce 
Klemensa Aleksandryjskiego czy O zasadach Orygenesa) w dużej mierze sta-
nowiły odpowiedź na te właśnie pytania.
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szymi wątkami doktrynalnymi, nie dawały bezpośre dnich odpowie-
dzi na powyższe pytania. Nowy Testament – podobnie zresztą, jak 
i Stary Testament – rozpatrywał określone kwestie doktrynalne za-
zwyczaj w kontekście bardzo praktycznych problemów pierwotnych 
wspólnot chrześcijańskich25, nie siląc się, poza nielicznymi wyjątka-
mi, na ogólne stwierdzenia dogmatyczne26. Teraz, kiedy praktyczne 
proble my Kościoła uległy diametralnej zmianie, pojawiła się pil-
na potrzeba stworzenia dogmatyki, która uogólniłaby kazuistyczne 
wypowiedzi róż norodnych rodzajów literackich zawartych w Piś-
mie Świętym i nadała im for mę ponadczasowych, zobiektywizowa-
nych doktryn.

Olbrzymią pomocą służyła tutaj filozofia grecka, w której obrę-
bie już dawno zostały wypracowane odpowiednie metodologie her-
meneutyczne, jak np. alegoreza stoicka czy pochodna jej alegoreza 
Filona z Aleksandrii, pozwalające przełożyć treść wyrażoną w róż-
nych for mach literackich na stwierdzenia o charakterze doktrynal-
nym27. Myśl grecka dysponowała również odpowiednim aparatem 
kategorialnym, który z powodzeniem mógł posłużyć wczesnej teolo-
gii chrześcijańskiej jako swoisty wzorzec systemowy. Co więcej, filo-
zofia grecka już daw no rozważała te same kwestie, które rozpatrywa-
no teraz w obrębie rozwijającej się teologii chrześcijańskiej. Niektóre 
odpowiedzi udzielone przez filozofów, dotyczące np. natury bóstwa, 
istoty człowieka, teodycei etc., wydawały się zadziwiająco zbieżne 
z przesłankami zawarty mi w Piśmie28. Nie dziwi zatem, że chrześ-
cijaństwo, szukające roz wiązań niejako po omacku, uległo w dużej 

25 Na przykład kwestia usprawiedliwienia rozpatrywana w Liście do Galacjan (4–5) 
w kontekście dyskusji z judaizującymi, legalistycznymi chrześcijanami.

26 Wyjątkiem mógłby tutaj być np. List do Rzymian, bodaj najbardziej usyste-
matyzowany spośród pism apostoła Pawła. Por. np. naukę o usprawiedliwieniu, 
ibidem, 3,21–31.

27 Por. E. Goodenough, An Introduction to Philo Judaeus, Yale University Press, 1940, 
s. 1–33; w kwestii doktrynalnego komentarza kazuistycznych wypowie dzi Pisma 
por. np. O stworzeniu świata Filona z Aleksandrii (Filon Aleksandryjski, Pisma, 
PAX, Warszawa 1986, s. 31–83).

28 Na przykład pojęcie logosu, za pomocą którego autor prologu do Ewangelii  
św. Jana (1,1–18) opisuje Chrystusa, pojęcie niezwykle bliskie znaczeniu, jakie 
logosowi w swojej filozofii przypisywał Filon Aleksandryjski.
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mierze pokusie skorzysta nia z oferty filozofii. Nie tylko teolodzy na-
stawieni pozytywnie do myśli greckiej korzystali z jej pomocy29, ale 
również ci, którzy wyra żali swój sceptycyzm wobec wszystkiego, co 
powstało na gruncie po gańskim. Klasycznym przykładem jest tutaj 
Tertulian, który z  jednej strony pyta drwiąco: „Co mają wspólne-
go Ateny z Jerozolimą”30, wskazując na niemożność pogodzenia my-
śli chrześcijańskiej z  filozo fią grecką, z  drugiej zaś bez skrupułów 
korzysta z ustaleń stoików, roz patrując problem duszy człowieka31. 
Zresztą czy było inne wyjście? Wszak filozoficzny aparat pojęciowy 
był dla owych myślicieli, wycho wanych w świecie hellenistycznym 
i myślących kategoriami helleni stycznymi, czymś tak oczywistym, że 
prawdopodobnie nawet nie by liby w stanie inaczej uzasadniać swo-
ich nowych przekonań religijnych.

Asymilacja określonych rozstrzygnięć myśli greckiej lub przynaj-
mniej jej elementów następowała również na innych płaszczyznach 
funkcjonowania wczesnego Kościoła. Prawdopodobnie najważniej-
szą z owych płaszczyzn była szeroko pojęta wczesnochrześcijańska 
dzia łalność misyjna, której kierunek metodologiczny w dużej mie-
rze wy znaczył pierwszy sobór jerozolimski. Uogólniając jego wy-
tyczne: istota chrześcijaństwa musi pozostać niezmienna, jego for-
ma – o ile nie sprzeciwia się Ewangelii – ma znaczenie drugorzędne. 
O ile ta kwe stia stanowiła poważny problem w okresie działalności 
pierwszych chrześcijan, czego doskonałym przykładem jest ciągłe 
ścieranie się apostoła Pawła z  judeochrześcijańskimi legalistami32, 
o tyle w cza sach poapostolskich, razem z początkiem refleksji teolo-
gicznej, sta wało się coraz bardziej oczywiste, że Ewangelia, jeśli ma 
być zrozu miała i adekwatna, musi zostać przełożona na język pojęć 
świata, do którego ma zostać skierowana, a więc świata hellenistycz-
nego. Stało się to oczywiste nie tylko w kontekście ewangelizacji sen-
su stricto, ale również, a może jeszcze bardziej, w kontekście obrony 

29 Zob. np. Justyn, Klemens Aleksandryjski, Orygenes.
30 De praescriptione 7.
31 O duszy 5, 2.
32 Por. np. Ga 2.
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chrześcijaństwa przed zarzutami stawianymi mu przez hellenistycz-
nych ad wersarzy33.

Jakkolwiek sobór jerozolimski położył pewne fundamen-
ty meto dologiczne w odniesieniu do działalności misyjnej Kościo-
ła, to jednak Nowy Testament dawał niezwykle mało przykładów 
ewangelizacji świata hellenistycznego, z których Kościół II i III wie-
ku mógł skorzy stać. W jeszcze mniejszym stopniu z pomocy Nowe-
go Testamentu mo gli skorzystać ci, którzy szukali jakichś paradyg-
matów apologetyki chrześcijańskiej. Wszelkie przykłady debaty ze 
światem helleńskim czy też oceny świata helleńskiego z perspekty-
wy chrześcijańskiej w  Nowym Testamencie ograniczają się do re-
lacji z przemowy aposto ła Pawła na Areopagu (Dz 17,16–21 – nota 
bene niezbyt udanej), opisu działalności Barnaby i Pawła w Listrze 
(Dz 14,8–20), czy w  końcu oceny moralności pogańskiej w  Liście 
do Rzymian (1,19–2,16). Oczywiście obrońcy chrześcijaństwa mo-
gli przyjąć tę li nię argumentacji, którą prezentowało Objawienie 
św. Jana, tj. potrak tować świat hellenistyczny jako Wielki Babilon 
i  Nierządnicę (Ap 17–18) i  zdyskredytować wszelką myśl pogań-
ską wraz z jej dorobkiem literackim i filozoficznym, podobnie jak to 
jednogło śnie czynili apologeci w wypadku wszelakiego rodzaju kul-
tów34. Moż na było jednak również, analogicznie do wcześniejszego 
dialogu chrze ścijan z Żydami, spróbować odnaleźć w obrębie myśli 
greckiej elemen ty wspólne lub przynajmniej pewne płaszczyzny po-
rozumienia mię dzy filozofią grecką a myślą chrześcijańską, umożli-
wiające dalszy dialog między tymi dwoma światami. Przedsięwzię-
cie takie wydawało się tym bardziej obiecujące, że w historii istniały 

33 „W miarę wzrostu chrześcijaństwa staje się ono coraz bardziej dostrzegane; stąd 
ataki pogan i Żydów. Na nie z kolei trzeba odpowiedzieć, nie wystarczają bo-
wiem proste pisma Ojców Apostolskich. Rodzi się potrzeba głębszej refleksji 
teolo gicznej. Jest to możliwe, ponieważ w II wieku pojawiają się pierwsi inte-
lektualiści chrześcijańscy, którzy wchodzą do Kościoła już uprzednio ukształ-
towani przez filo zofię stoicką, platońską czy akademicką. Oni to rozpoczynają 
trudne zadanie przeło żenia Ewangelii na język pojęć ogólnie zrozumiałych 
w ówczesnym świecie”. M. Starowieyski, Wstęp, w: Pierwsi świadkowie, Wyd. M, 
Kraków 1998, s. 12.

34 J. Pelikan, The Chistian Tradition, t. 1: A History of the Development of Doctrine, 
Chicago 1971, t. 1, s. 27.
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już preceden sy podobnego, jak się wydawało zwieńczonego sukce-
sem, porozumie nia judaizmu reprezentowanego przez Filona Alek-
sandryjskiego z my ślą grecką.

Otóż Filon z Aleksandrii, adaptując alegoretyczną metodę inter-
pretacji tekstu, tak jak została ona rozwinięta przez stoików, doko-
nał próby przełożenia na język filozofii greckiej doktryn judaistycz-
nych35. Uznając wyższość Tory (jako Żyd), utrzymywał, że mędrcy 
greccy, ta cy jak Pitagoras, Parmenides, Empedokles, Platon czy Ze-
non, korzy stali z pism Starego Testamentu, stąd też koncepcje grec- 
kie można odnaleźć na stronicach Biblii hebrajskiej36. Ponadto przy 
użyciu alegorezy starał się racjonalnie wytłumaczyć te części Pis-
ma, które w  świa domości greckiej wydawały się zbyt barbarzyń-
skie, w szczególności zaś wszelkie antropomorfizmy odnoszące się 
do osoby Boga, wykazu jąc tym samym, że głęboka myśl Pisma jest 
zasadniczo zbieżna z usta leniami filozofów. W ten sposób dokonał 
on reinterpretacji istoty Bo ga Starego Testamentu jako bytu trans-
cendentnego37, rozwijając myśl stoików wprowadził koncepcję lo-
gosu jako bytu pośredniczącego mię dzy Bogiem a światem38. Dzię-
ki tej koncepcji logosu, który w  myśli Filona jawi się jako obraz 
Boga, przez którego cały świat został stwo rzony (edemiourgeto)39, 
zdołał on pogodzić filozoficzną koncepcję Bo ga jako transcenden-
tnego bytu z koncepcją biblijną, zgodnie z którą osobowy Bóg in-

35 Por. S. Sandmel, Judaism and Christian Beginnings, Oxford University Press, 
New York 1978, s. 284.

36 Por. E. Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy, s. 277.
37 Op. Mund. 15–25.
38 „The antecedents of Philo’s Logos are both Grecian and Jewish. From the Greek 

world, especially the Stoic, comes the notion of Logos as the universal know- 
l edge which all thoughtful men can participate in. From Jewish past comes the 
notion of revealed wisdom, Hokma. […] Torah equaled Hokma which equaled 
Sophia, which equaled Logos. The Divine Logos was a synthesis of these ear- 
lier ideas, and were brought together into an amalgam. In Philo there is a no-
table development beyond Proverbs; there Wisdom was present, and used by 
God at Creation, whereas in Philo, Logos was the creator. Logos is also to be 
viewed as a »pattern« of creation. Philo uses additional figures: Logos is God’s 
first-born son; Logos is God’s »image« or »shadow«; Logos is God’s ambassador 
to man, and man’s suppliant or advocate to God”. S. Sandmel, op. cit., s. 297 i n.

39 Spec. Leg. I, 81.
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geruje w losy człowieka i troszczy się o niego40. Dzię ki kategorii lo-
gosu w filozofii Filona transcendentny Bóg filozofii stał się Stwórcą 
i Panem, tak jak jest przedstawiony w Starym Testamen cie. W po-
dobny sposób filozof z Aleksandrii dokonał reinterpretacji biblijne-
go opisu creatio, tak by był on zgodny z platońską koncepcją stwo-
rzenia. Przyjął on, że świat fenomenalny został stworzony przez Boga 
w czasie, jednak został ukształtowany z wcześniej istniejącego tworzy-
wa, niestworzony ex nihilo. Stwierdzenie „a ziemia była nie widzialna 
[aoratos] i nieuporządkowana [akataskeuastos]” (greckie tłumaczenie 
Rdz 1,1) dało Filonowi podstawy do opinii, że stworzenie niewidzial-
nego świata idei poprzedziło ukształtowanie świata fenomenalne-
go po upadku człowieka41. Odpowiednia alegoretyczna interpre-
tacja Pisma Świętego posłużyła Filonowi do wskazania zbieżności 
między myślą judaistyczną a filozofią grecką i pomogła mu nadać 
platoński sens twierdzeniom biblijnym. W rzeczywistości dostoso-
wał on koncepcje Pisma Świętego do filozoficznych wymagań grec- 
kiego świata.

Metoda nakreślona przez aleksandryjskiego mędrca wydała 
się kusząca szczególnie dla tych intelektualistów chrześcijańskich II 
i  III wieku, którzy już uprzednio, przed swoim nawróceniem, zo-
stali ukształtowani przez filozofię grecką i ciągle żywili dla niej i jej 
do robku olbrzymi szacunek. Za klasyczne przykłady mogą tutaj 
po służyć Justyn Męczennik, Klemens Aleksandryjski czy Oryge-
nes, którzy w  ślad za Filonem podjęli się próby znalezienia płasz-
czyzn porozumienia między myślą chrześcijańską a filozofią grecką 
przy użyciu odpowiednich narzędzi hermeneutycznych. Starali się 

40 Por. starotestamentowe przymierza, np. Rdz 12 i 15, Wj 4, Jr 31,31–33.
41 Filon dokonuje rozróżnienia między duchowym modelem empirycznego świa ta, 

np. kosmos noetos (Migr. Abr. 103) – a światem fenomenalnym – kosmos outos (Rer. 
Div. Her. 75) albo kosmos aisthetos (Op. Mund. 25), kosmos oratos (Op. Mund. 16). 
Podobnie jak Platon, Filon mówi o aftharsia tou kosmou (Aet. Mund.), równo-
cześnie jednak odchodzi od stricte biblijnej koncepcji stworzenia (absolutny 
począ tek, absolutny koniec). Na sposób platoński opowiada się za uformowa-
niem świata, nie stworzeniem, z już istniejącej substancji (Op. Mund. 9). Bliżej 
raczej Księgi Mądrości 11,17 niż 2 Księdze Machabejskiej 7,28. Wydaje się, że dla 
Filona stwierdze nia w stylu to me on nie oznaczają „nic”; raczej odnoszą się do 
bezkształtnej materii.
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oni wy kazać, że treść Starego i Nowego Testamentu zasadniczo nie 
przeczy myśli greckiej. W rzeczywistości, jak twierdzili, świat filo-
zofii grec kiej i świat chrześcijański okazują się sobie niezwykle bli-
skie przy głębszym przestudiowaniu tekstów źródłowych. Owe po-
dobieństwa można wytłumaczyć bądź to szczególnym działaniem 
Boga, który równolegle do przymierza mojżeszowego z Izraelem za-
warł przymie rze z Grekami42, a tym samym zaszczepił ziarno prawdy 
w myśli greckiej, bądź to ze względu na fakt, że człowiek stworzony 
jest na obraz Boga, a więc ex definitione (np. przez logos spermatikos) 
zawiera cząstkę Boskiej prawdy w sobie43, bądź też dlatego, że filo-
zofowie greccy korzystali z ksiąg Starego Testamentu, a więc zapo-
życzyli pewne koncepcje z pism świętych44. Różnice między myś lą 
grecką a chrześcijaństwem wynikają głównie z faktu niedoskonało-
ści filozofii, która o własnych siłach stara się osiągnąć Bożą praw dę 
w odróżnieniu od objawionego chrześcijaństwa45.

Na szczególną uwagę w kontekście powyższych rozważań zasłu-
guje Justyn Męczennik, prawdopodobnie pierwszy apologeta wczesno-
chrześcijański46 tak optymistycznie nastawiony wobec myśli grec- 
kiej i, jak się wydaje, przygotowujący swoją metodologią grunt 

42 „Filozofia grecka i  chrześcijańskie objawienie ukazują się jako dwa momen-
ty jednego i  tego samego objawienia tego samego Boskiego Słowa, które 
przemówi ło do takich Greków jak Sokrates, czy też takich barbarzyńców jak 
Abraham, by w końcu przybrać kształt i stać się człowiekiem, którego nazywa-
no Jezusem Chrystu sem”. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach 
średnich, PAX, War szawa 1987, s. 16.

43 Justyn Męczennik, Apologia II, 8, 1–3; 10, 8; 13.
44 Klemens Aleksandryjski, Kobierce I, 150, 4.
45 Oczywiście niektóre różnice mogą być jedynie pozorne, jak to wielokrotnie 

wskazuje Orygenes w Przeciw Celsusowi, i mogą wynikać np. z zastosowania 
niewła ściwej metody interpretacyjnej.

46 „Justin is a plain man, but he is not stupid; he can be shown to be as compe-
tent an expounder of Platonism as his contemporaries, and despite his rambling 
style, is very far from being an ignorant or half-educated fool. For us, however, 
he claims attention for a more profound reason. What is central in his thought 
is the way in which the Biblical doctrine of God and his relation to the world 
provides him with a cri terion of judgment, in the light of which he evaluates the 
great names in the history of Greek philosophy”. H. Chadwick, Early Christian 
Thought and the Classical Tra dition, s. 20.
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dla koncep cji późniejszych myślicieli chrześcijańskich: Klemen-
sa Aleksandryj skiego i Orygenesa. Otóż Justyn, opowiadając się za 
nadrzędnością Ewangelii jako bezpośredniego objawienia Boże-
go dla człowieka, stwierdza równocześnie, że poszczególne filo-
zofie greckie, zaś w  szczegól ności platonizm i  stoicyzm, zawierają 
określone elementy prawdy47. Stoicy mają rację, jeśli chodzi o ety-
kę, ale błądzą, opowiadając się za materializmem, determinizmem 
i panteizmem48. Platonicy z kolei, naj bliżsi zdaniem Justyna chrześ-
cijaństwu, właściwie określają istotę Bo ga49 oraz niektóre koncepcje 
soteriologiczne50, ale mylą się, np. przy pisując duszy wrodzoną nie-
śmiertelność oraz opowiadając się za jej cyklami wcieleń51. Różni-
ce między ustaleniami poszczególnych filo zofów wynikają głównie 
z faktu, że każda ze szkół odkrywa inne ele menty prawdy w swojej 
interpretacji całokształtu rzeczywistości52.

Rozpatrując te kwestie, Justyn Męczennik konstruuje interesu-
jącą teorię tłumaczącą istnienie elementów prawdy w różnych filo-
zofiach. Opisując sposoby przenikania prawdy do filozofii, Justyn po 
pierwsze wykorzystuje argument, na który powoływali się już Józef 
Flawiusz53 oraz Numeniusz z Apamei54, że poszczególni filozofowie 
greccy mie li dostęp do świętych ksiąg hebrajskich i stamtąd zaczerp-
nęli okreś lone prawdy teologiczne55. Równocześnie jednak Justyn 

47 Por. Apologia I, 54; I, 24; 29, 4.
48 Ibidem, I, 43; II, 7. Justyn twierdzi, że opowiadając się za cyklicznością ko smosu, 

stoicy poniekąd przeczuwają prawdę. Ostatnia tego typu katastrofa kosmicz-
na to opisany w Biblii potop za czasów Noego (por. również Filon, Praem. 23; 
Orygenes, Przeciw Celsusowi IV, 11 i 41), następną zaś będzie koniec świata, gdy 
wszystko zostanie zniszczone w  ogniu w  czasie eschatologicznego sądu (por. 
Apologia II, 17).

49 Transcendentny, niewzruszony, pozaczasowy, niezmienny, poza przestrzenią, 
niematerialny (por. Apologia I, 25, 2; 49, 5; 53, 2; II, 12, 4; Dial 5, 4; Apologia I, 61, 11; 
63, 1; II, 6; 12, 4).

50 Pokrewieństwo między duszą ludzką a  Bogiem (Dial. 4, 2), sąd pośmiert ny 
(Apologia I, 44), wolna wola (Dial. 88, 5; 102, 4).

51 Por. Dial. 4–6.
52 Apologia I, 4, 8; II, 10, 3; 13, 3.
53 Przeciw Apionowi II, 39, 279–286.
54 Kobierce I, 22, 150.
55 Por. Apologia I, 60; Dial. 55 i n. Podobnie później utrzymywał będzie Kle mens 
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twierdzi, że ludzie, istoty stworzone na obraz Boga, niejako ex defi-
nitione mają do stęp do prawdy Bożej. Otóż wszyscy ludzie uczestni-
czą w uniwersal nym Logosie/rozumie, którym jest Chrystus56, przez 
to, że logos spermatikos jako ziarno prawdy został zasiany w każdym 
człowieku przez Boga57. Korzystając z  tego zaczątku prawdy, czło-
wiek może od kryć Boga w otaczającym go świecie, jak również może 
go odkryć w  sobie samym58. Filozofowie dołożyli najwięcej starań 
w  tym kie runku, stąd też tak wiele elementów prawdy odnośnie 
do istoty Boga, zbawienia, etyki etc. można odkryć w ich pismach. 
W ten sposób Ju styn Męczennik jako pierwszy z apologetów tak ot-
warcie szkicuje wspólną pła szczyznę dla chrześcijaństwa i filozofii59, 
czyniąc tym samym podstawę metodologiczną dla innych podąża-
jących w tym samym co on kierunku, a więc m.in. dla chrześcijan 
Klemensa Aleksandryjskie go i Orygenesa, którzy przyjęli podobne 
założenia wstępne i rozbudo wali koncepcje współzależności między 
filozofią grecką a myślą chrześcijańską60.

Aleksandryjski: „filozofia judejska przez to właśnie, że została spisana, dała do-
piero impuls do powstania filozofii helleńskiej” (Kobierce I, 72, 4).

56 Por. H. Chadwick, op. cit., s. 16.
57 Apologia II, 8, 1–3; 10, 8.
58 „Justin sought to draw a connection between the philosophers and the preexis-

tent Logos. It was the seed of reason (logos spermatikos) in man which enabled 
pagan thinkers like Socrates to see dimly what came to be clearly seen through 
the revelation of the Logos in the person of Jesus. As the Logos has been ad-
umbrated in various ways during the history of Israel, so also what paganism 
had learned about God and about the good life could be traced to the universal 
functioning of the Lo gos. The Stoics, the poets, and the historians all »spoke in 
the proportions to the share they had of the seminal Logos«. But now the semi- 
nal Logos had come in person, those who had been under his tutelage could 
find the fuller meaning of their intu itions”. J. Pelikan, op. cit., t. 1, s. 32.

59 Należy jednak przyznać, że mimo całego swego szacunku dla filozofii Gre ków 
Justyn z całą mocą podkreśla, że chrześcijaństwo przewyższa filozofię, tak jak 
sfera nadnaturalna-boska przewyższa to, co ludzkie. Jego zdaniem chrześcijań-
stwo głosi prawdę tam, gdzie filozofia ją jedynie zgaduje (Dial. 48, 3). Filozofo-
wie czę ściowo mają udział w Logosie, chrześcijanie uczestniczą w nim w całej 
pełni (Apologia I, 5). Por. E. Gilson, op. cit., s. 495.

60 Z drugiej strony – należy w tym miejscu dodać – nie wszyscy teolodzy i apo-
logeci byli tak bardzo optymistycznie nastawieni do szukania wspólnych płasz-
czyzn między światem pogańskim a Ewangelią. Tertulian, Tacjan czy Ireneusz 
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Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że w po-
wolnym procesie hellenizacji chrześcijaństwa myśl grecka wielo-
ma sposobami i na wielu płaszczyznach wnikała do myśli wczesno-
chrześcijańskiej. Z jednej strony można mówić o nurcie oddolnym, 
w  którym konwertyci ze świata hellenistycznego przynosili do 
Kościo ła odziedziczony olbrzymi bagaż kulturowy. Być może nie do 
końca świadomie, jednak znacząco zmieniali oni postać pierwotne-
go, judai stycznego chrześcijaństwa, wnosząc doń świat myśli i kul-
tury helleni stycznej, w którym się wychowali i którego stanowili in-
tegralną część. Jakkolwiek, stając się chrześcijanami, diametralnie 
zmieniali swój dotychczasowy światopogląd: wierzenia, wartości, 
sposób życia, to jednak ciągle mówili tym samym co poprzednio ję-
zykiem koine, ciągle żyli w tych samych uwarunkowaniach społecz-
no-kulturowych, ciągle byli ty mi samymi ludźmi, ukształtowanymi 
przez świat myśli greckiej. Wcho dząc do Kościoła, poniekąd wpro-
wadzali doń świat, w którym żyli.

Z drugiej strony można wskazać na wieloaspektowy nurt odgór-
ny, w  którym myśl grecka lub jej elementy zostały świadomie 
zaadap towane61 do potrzeb rodzącej się dogmatyki chrześcijańskiej, 
działalności misyjnej i apologetyki. Filozofia hellenistyczna dyspo-

z Lyonu zdecydowanie przeciwstawiali się wszelkim próbom tego rodzaju ma-
riażu, obawiając się zbytniej synkretyzacji treści Pisma Świętego i  doktryny 
chrześcijańskiej. Opowiedzieli się za absolutną wyższością chrześcijaństwa nad 
myślą świata pogańskiego i dążyli (Tertulian) do stworzenia teologicznego ję-
zyka chrześcijańskiego w oddzieleniu od myśli greckiej. W ten sposób teolodzy 
ci podpisywali się – jak sami rozumieli – pod ostrzeżeniem św. Pawła, by nie 
dać się „sprowadzić na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na po-
daniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystu sie” (Kol 2,8). Powyż-
sza dychotomia dwóch różnych postaw w odniesieniu do filo zofii greckiej funk-
cjonowała przez cały II i III wiek istnienia Kościoła, dzieląc świat chrześcijański 
na (ogólnie) zachowawczy Zachód i znacznie bardziej otwarty na wszel kie kon-
struktywne dyskusje teologiczno-filozoficzne Wschód.

61 Początek tego procesu można wskazać już w Nowym Testamencie, i to nie tylko 
w uchwałach pierwszego soboru, jak to starałem się ukazać w niniejszym roz-
dziale, ale również, jak wskazuje W. Jaeger (op. cit., s. 26–33), przez prosty fakt 
spisania Nowego Testamentu w ję zyku greckim, posiadającym olbrzymi bagaż 
referencyjny, oraz przez wybór form literackich: dzieje, listy, diatryba Pawłowa, 
które były typowo greckimi formami lite rackimi.
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nowała od powiednimi narzędziami hermeneutycznymi, aparatem 
kategorialnym oraz paradygmatami apologetycznymi (Filon Alek-
sandryjski), których to rzeczy dramatycznie potrzebowało wczes-
ne chrześcijaństwo tak w kontekście zachodzących w nim przemian 
wewnętrznych, jak i w re lacji do świata zewnętrznego, stawiającego 
chrześcijaństwu trudne py tania. Odpowiadając na te potrzeby, teo-
lodzy chrześcijańscy, w szcze gólności zaś ci, którzy zostali uprzednio 
(przed nawróceniem lub w środowiskach, w których się wychowali) 
ukształtowani przez myśl grecką, niejednokrotnie korzystali z jej nie-
ocenionej pomocy. Nie za wsze wszakże zauważali, jak się wydaje, że 
korzystając z paradygma tów filozofii greckiej oraz jej hermeneutyki, 
nie tylko adaptują meto dę, formy, wzorce, modele greckie po to, aby 
adekwatnie przekazać treści sensu stricto chrześcijańskie wynikające 
z Pisma Świętego, ale de facto wprowadzają do myśli chrześcijańskiej 
treści nie zawsze pokrywające się z nauką i teologicznymi przesłan-
kami zawartymi w Sta rym i Nowym Testamencie lub przygotowują 
podłoże systemowe, by następne pokolenia takie treści wprowadzi-
ły, czyniąc kolejny krok w rozpoczętym procesie synkretyzacji myśli 
chrześcijańskiej. Najjaskrawszym przykładem takiego właśnie pro-
cesu jest Orygenesowa koncepcja apokatastasis – koncepcja, która 
jako nauka heretycka została potępiona na II soborze w  Konstan-
tynopolu. Choć koncepcję tę, jak zostanie wykazane w następnych 
rozdziałach, w  jej najdojrzalszej formie rzeczywiście należy przy-
pisywać Orygenesowi, to jednak na leży też zauważyć, że opiera się 
ona na przesłankach, które do myśli chrześcijańskiej wprowadził nie 
tyle Orygenes, ile jego teologicz ni poprzednicy, w szczególności zaś 
Klemens Aleksandryjski62. Takie koncepcje, jak prewencyjna natu-
ra kar Bożych, preegzystencja i nie śmiertelność dusz, nieposiadające 
statusu ontycznego zło etc., funk cjonowały w myśli chrześcijańskiej 
przed Orygenesem, przygoto wując grunt pod przyszłą koncepcję 
apokatastazy63. Podobnie przed Orygenesem do myśli chrześcijań-
skiej została wprowadzona alegoretyczna metoda interpretacyjna, 

62 Który z kolei najprawdopodobniej opierał się na pracach Justyna Męczenni ka. 
Por. H. Chadwick, op. cit., s. 40.

63 Na przykład kary Boga – wyrażenie Jego miłości i sprawiedliwości (Paid. I, 62 
i nn., 68, 74), wieczność duszy (Protrepticus 120; Kobierce V, 88, 3).
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pozwalająca w  różnorodny sposób in terpretować określone teksty 
Starego i Nowego Testamentu, wczytując weń m.in. treści zaczerp-
nięte z filozofii greckiej64. W związku z po wyższym jeszcze raz na-
leży zaznaczyć, że jakkolwiek koncepcja apo katastazy na gruncie 
chrześcijańskim w swej najdojrzalszej formie jest autorstwa Oryge-
nesa, to jednak myśl wczesnochrześcijańska była przy gotowywana 
na jej przyjęcie przez proces hellenizacji na długo przed samym teo-
logiem z Aleksandrii.

Klemens Aleksandryjski – uniwersalna koncepcja  
boskiej pedagogii

Soteriologia Klemensa Aleksandryjskiego wykracza poza tradycyjne 
chrześcijańskie rozumienie ograniczonego zakresu zbawienia, tak 
jak jest ono w prosty sposób wyrażone w Ewangelii św. Jana 14,6: 
„ja je stem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tyl-
ko przeze mnie”, oraz w księdze Dziejów Apostolskich 4,12: „nie ma 
w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imie-
nia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zba-
wieni”. Nobi litując filozofię grecką, Klemens Aleksandryjski kon-
struuje uniwersal ny model Boskiej pedagogii, która w  doskonały 
sposób prowadzi każdego człowieka do zbawienia, do odnowienia 
zniszczonych przez grzech relacji z  Bogiem. Przez tak rozumianą 
Boską prewencję fi lozof wydaje się zbliżać do przyjęcia uniwersal-
nego zakresu zbawie nia, a co za tym idzie, do koncepcji apokatasta-
zy osobowej. Czy jed nak ową koncepcję osiąga? Czy jest ona zawarta 
w jego myśli impli cite, czy zostaje wyartykułowana explicite? W jaki 
sposób koncepcja Boskiej pedagogii prowadzi Klemensa do modelu 
apokatastatycznej soteriologii? A więc czy apokatastaza, pojmowana 
jako powrót dusz do pierwotnego, doskonałego stanu sprzed upad-
ku, jest celem (telos) i wnioskiem Boskiej pedagogii, czy też założe-
niem leżącym u podstaw koncepcji paidagogosa? W końcu, w  jaki 

64 Na przykład koncepcja Bożej pedagogii, według której wszelka kara Boża ma 
charak ter prewencyjny (Kobierce XVI, 541 – Bóg nie karze, ale poprawia).
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sposób Klemens Aleksan dryjski godzi swoją uniwersalistyczną so-
teriologię z  wypowiedziami Nowego Testamentu, które wydają się 
takiej koncepcji przeczyć? Niniejszy rozdział stanowi próbę odpo-
wiedzi na powyższe pytania związane z  koncepcją uniwersalnego 
zbawienia dusz (apokatastasis ton psychon).

Klemens Aleksandryjski w  swoim stosunku do filozofii podą-
ża drogą podobną do tej, którą wcześniej obrał Filon z  Aleksan-
drii w kon tekście judaistycznym oraz Justyn Męczennik65 na grun-
cie chrześci jańskim. Podobnie jak Filon i  Justyn, Klemens żywi 
w swoich pismach olbrzymi szacunek dla filozofii greckiej, co znaj-
duje swój wyraz nie tylko w określonych koncepcjach, na które się 
powołuje, ale również w jego ocenie heroicznych postaw filozofów, 
zdaniem apologety ze wszech miar godnych naśladowania. Wyraża 
on m.in. szczery podziw dla nieugiętej postawy Sokratesa, odważ-
nego przeciwnika tyranii, męczennika za prawdę i słuszną sprawę66. 
Czyż można wątpić, patrząc na przykłady podobne do losów filozo-
fa z Aten, że mędrcy greccy zo staną zbawieni w taki sam sposób jak 
chrześcijanie?

Klemens zgadza się z tezą Justyna, którą zresztą wcześniej wy-
sunął Filon z Aleksandrii, że zbawcze działanie Boga nie może się 
ograniczać jedynie do przymierza z Żydami oraz że zarówno Abra-
ham, jak i Sokrates byli „chrześcijanami przed Chrystusem”67. Stąd 
też nie można twierdzić, że Boże zainteresowanie poganami rozpo-

65 Por. H. Chadwick, op. cit., s. 40: „Clement’s account of the relation be tween 
Christianity and philosophy looks back to Philo on one side and to Justin on 
the other. […] Justin he never mentions, but there can be little doubt that he had 
read his writings, even if he owes Justin less than Irenaeus does. Some of Justin’s 
more obviously unsophisticated theses are dropped, but the essential pattern is 
recognizably the same. All wisdom is summed up in Christ, who is, as it were, 
the keystone of the arch of knowledge and its uniting principle”.

66 Kobierce IV, 80 (cytat z Obrony Sokratesa 30 C–D): „»Zabić mnie może Anytos 
i Meletos, zaszkodzić mi – w żaden sposób. Bo wszak nie godzi się z poczuciem 
słuszności, żeby człowiek gorszy był w stanie zaszkodzić lepszemu«. Każdy więc 
z nas może rzec z ufnością: »W pomoc mi spieszy Pan, trwogi nie zaznam. Cóż 
mi zrobi człowiek?« (Ps 117,6); »Dusze sprawiedliwych w ręku są Boga i nie do-
sięgną ich cierpienia« (Mdr 3,1)”. Por. Justyn Męczennik, Apologia II, 10.

67 Apologia I, 46, 3.
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częło się razem z  inkarnacją Chrystusa68. Wszak tego typu założe-
nie przeczyłoby uniwersalnej miłości Boga i  sprawiedliwości tego, 
„który nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie jest mu 
miły ten, kto się go boi i  sprawiedliwie postępuje”69. W  rzeczy-
wistości więc, jak utrzymuje Klemens, Bóg – źródło dobra, miło-
ści i sprawiedliwo ści – musiał przemawiać do pogan równocześnie 
ze swoim przymie rzem z Żydami dokonującym się przez Mojżesza 
i proroków. W kon tekście przymierza z poganami filozofia była naj-
doskonalszym spo sobem komunikacji Stwórcy z  człowiekiem lub 
raczej człowieka ze Stwórcą, bowiem, jak podkreśla Klemens, filo-
zofia była przede wszystkim próbą zrozumienia Boga przez natural-
ny rozum człowie ka i  jego własne starania zbliżenia się do Stwór-
cy z pomocą Bożej opatrzności. Jakkolwiek była ona wszystkim, co 
człowiek mógł osiągnąć w kwestii zrozumienia Boga i Boskiej rzeczy-
wistości, to jed nak nie było to poznanie Stwórcy przez bezpośrednie 
objawienie, jak to miało miejsce w Starym czy później Nowym Te-
stamencie. Stąd też wynikają niedoskonałości filozofii. „Grecy, w od-
różnieniu od Ży dów, nie mieli Prawa ani wiary, nie pozostali jednak 
zupełnie bez po mocy, ponieważ posiadali naturalny rozum, by móc 
sądzić samych siebie, jak mówi Paweł (List do Rzymian 2,14–15), 
i przygotować się na przyjęcie chrześcijaństwa. Klemens zapocząt-
kowuje tu zagadnie nie »przygotowania Ewangelii« przez greckich fi-
lozofów i poetów, szczególnie Platona. […] Prawdą jest, że Bóg nie 
przemawiał wprost do filozofów; filozofowie, inaczej niż prorocy, nie 
otrzymali od Bo ga specjalnego objawienia; skoro jednak sam rozum 

68 Kobierce V, 141: „Z tego, co dotychczas zostało powiedziane, stało się już dla nas 
jasne, że dobroczynność Boga trwa wiecznie oraz że od początku, niemającego 
początku, sprawuje rządy, w  stosunku do wszystkich jednakowa, naturalna 
sprawie dliwość, działająca za każdym razem zgodnie z wartością każdego ga-
tunku i nie ma jąca żadnego początku. Bóg bowiem nigdy nie zaczynał być Pa-
nem i być dobry, gdyż jest On zawsze taki, jaki jest, i nigdy nie przestaje być do-
bry, choćby wszystko do prowadził do końcowego celu. Z dobroczynności każdy 
z nas czerpie wedle swej po trzeby. Różnicę stanowi tylko, czy zamiar duszy i jej 
zaprawa wewnętrzna stały się godne wyboru czy nie”.

69 Dz 10,34 i n.
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naturalny jest Bo skim światłem, można więc powiedzieć, że dzięki 
niemu Bóg doprowadził filozofów do prawdy”70.

Nadając tak istotną rangę filozofii, Klemens podkreśla zna-
czenie intuicji oraz objawienia naturalnego dostępnego każdemu 
człowieko wi71. Otóż twierdzi on, że obraz Boga, czy też podstawowa 
koncepcja Boga została umieszczona w Adamie w czasie stworzenia, 
tchnięta weń razem z życiem, w wyniku czego stał się on duszą żyją-
cą (Rdz 2,7), istotą przeznaczoną – w odróżnieniu od zwierząt – do 
kontem placji Boga72. Dziedzicząc nie tylko winę Adama73, która se-
paruje człowieka od Boga, ale i  jego naturę, wszystkie rasy ludzkie 
ciągle posiadają tę naturalną koncepcję Boga74. Choć przytłumiona 
skutkami upadku Adama i dalszej deprawacji ludzkości, nieustannie 
prowadzi ona człowieka ku poznaniu Boga i ku odnowie zniszczo-
nych relacji. Nie bez znaczenia jest tutaj pomoc boskiego Logosu, nad-
rzędnego ele mentu Boskiej opatrzności, który w swoim uniwersalnym 
działaniu rozpala w ludziach pragnienie zbliżania się do Boga75.

Klemens postrzega bardzo szerokie możliwości wykorzystania 
fi lozofii nie tylko do celów ewangelizacyjnych, ale również na po-
trzeby kształtującej się myśli teologicznej i  spekulacji filozoficznej 
chrześci jaństwa. Nie tylko forma, w  którą można ubrać argumen-

70 E. Gilson, op. cit., s. 30–36.
71 Kobierce V, 133, 8–9: „Żaden rodzaj ludzi – i nigdzie – czy to osiadłych na roli, 

czy pasterzy, czy nawet mieszkańców miast, nie może istnieć bez uprzedniego 
zaakceptowania wiary w Istotę wyższą. Dlatego każde plemię, mieszkające na 
półno cy czy na południu, ma jedno i to samo wyobrażenie podstawowe o Tym, 
który objął zarząd nad światem. Tak dalece najbardziej powszechne z Jego za-
rządzeń przeniknę ły i dotarły do wszystkich plemion na równi”. Por. H. Chad-
wick, op. cit., s. 39.

72 Por. Kobierce V, 87, 94; VII, 8, 2; Pajdeja I, 7–8.
73 Kobierce III, 100, 5: „A Job powiada: »nikt nie jest czysty od brudu, choćby jego 

życie miało trwać tylko jeden dzień«. Niech nam powiedzą, gdzie nowo naro-
dzone dzieciątko mogło dopuścić się rozpusty albo w  jaki sposób dzieciątko, 
które je szcze niczego nie dokonało, popadło w klątwę Adama? Nie pozostaje 
chyba nic inne go, jak konsekwentnie stwierdzić, że same narodziny zawierają 
zło nie tylko ciała, lecz także duszy, za pośrednictwem której ciało istnieje”.

74 Ibidem, V, 133, 8–9.
75 Protreptikos 117. Rozważania o  znaczeniu Logosu w  filozofii Klemensa prze-

kraczają zakres niniejszej pracy.
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ty przemawia jące za chrześcijaństwem, jest ważna, ale również me-
todologia, która może pomóc w  formułowaniu twierdzeń teologii 
chrześcijańskiej, oraz treść filozoficzna – zasadniczo zbieżna z treś-
cią chrześcijańską – po mocne są w formułowaniu określonych dok-
tryn. Przy tym Klemens bardzo szeroko korzysta z ustaleń filozofów 
greckich. O  ile bowiem Justyn Męczennik, z  którego tradycji Kle-
mens wyrasta, był przede wszystkim apologetą chrześcijańskim, się-
gającym po pomoc filozofii głównie dla obrony Ewangelii, o tyle Kle-
mens jawi się zarówno jako wczesnochrześcijański apologeta, jak też 
filozof, teolog i duszpasterz.

Jak się wydaje, ta wieloaspektowość myśli Klemensa wynika 
w dużej mierze z sytuacji, w jakiej znalazło się chrześcijaństwo ale-
ksandryjskie końca II wieku, z  jednej strony atakowane przez wy-
sublimowane i atrakcyjne dla ówczesnych intelektualistów koncepcje 
gnostyckie, z drugiej zaś naznaczone antyintelektualnymi tendencja-
mi prostych chrześcijan, stanowiących w Aleksandrii znaczącą gru-
pę. Klemens stara się skierować swoje dzieła do tych pierwszych76. 
Reprezentując grono intelektualistów, zgadza się z  podstawowym 
po stulatem ewangelicznym, że wiara wystarczy do zbawienia. Nie 
zna czy to jednak, że na prostej wierze, niepopartej wiedzą filozo-
ficzną, musi się zatrzymać cały proces chrześcijańskiego rozwo-
ju. W rzeczywistości dojrzały chrześcijanin przechodzi przez wiarę 
do wiedzy (gnosis), do głębszego zrozumienia nauczania Chrystu-
sa i Pisma Świę tego, które z kolei prowadzi go do doskonałej miło-
ści i do mistycznej relacji z Bogiem77. W ten sposób chrześcijanin 
staje się prawdzi wym gnostykiem (w odróżnieniu od heretyków 
gnostyckich). Czyż autor Listu do Hebrajczyków nie zachęca swoich 
adresatów, by „zwrócili się ku rzeczom wyższym, nie powracając po-
nownie do pod staw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków 
i o wierze w Bo ga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmar-
twychwstaniu i  o  są dzie wiecznym”78? Klemens większość swoich 
dzieł przeznacza dla tych właśnie ludzi, którzy znajdują się wyżej 

76 Por. Euzebiusz, Historia Ecclesiae VI, 18, 1–4; H. Chadwick, op. cit., s. 33.
77 Ibidem.
78 Hbr 6,1–2.
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w procesie rozwoju chrześcijańskiego, zdając sobie sprawę, jak bar-
dzo potrzebują odpo wiedniej stymulacji intelektualnej, niewykra-
czającej wszakże poza ra my ortodoksji. Próbuje on znaleźć swego 
rodzaju złoty środek, z  jed nej strony piętnując herezje gnostyków, 
z drugiej starając się nie zgor szyć prostych wiernych swoimi filozo-
fującymi rozważaniami79, z trzeciej zaś oferując, odpowiednio przy-
gotowaną, strawę duchową dla intelektualistów chrześcijańskich80. 
Przy tym wszystkim bardzo szeroko korzysta z usług filozofii grec- 
kiej: form przez nią stworzo nych, metody alegoretycznej (Kobier-
ce IV, 156) oraz, co najważniej sze w kontekście niniejszych rozwa-
żań, treści filozoficznych, które przybliżają jego myśl do określonych 
koncepcji filozoficznych, w tym do koncepcji apokatastazy duszy.

W jaki sposób zatem Klemens zbliża się do nauki, która z taką 
su rowością została potraktowana na II soborze konstantynopolitań-
skim? W jaki sposób dochodzi do teorii wielkiego powrotu? Jaka jest 
jej po stać w pismach Aleksandryjczyka? Czy zostaje ona wyartyku-
łowana explicite, czy jest wyrażona jedynie implicite? Te i  tym po-
dobne pyta nia wymagają odpowiedzi w kontekście rozważań na te-
mat apokata stazy w myśli Klemensa.

79 Na przykład przyznaje (Kobierce VI, 57), że, jak twierdzą antyintelektualiści, 
filozo fia mogła dotrzeć do rąk ludzi dzięki upadłym aniołom, o  których jest 
mowa w Księ dze Rodzaju. Jednak nawet jeśli tak się stało, nie znaczy, że nie ma 
ona żadnej war tości. Jej wartość bowiem niezależna jest od tego, kto ją przeka-
zuje ani jakie ma intencje (Kobierce VI, 66). Por. Orygenes, Przeciw Celsusowi VII, 
46, 49). Nawet jeśli szatan przekazuje człowiekowi filozofię, to i tak w niczym to 
nie umniejsza jej wartości. Jest ona po prostu jak ogień skradziony bogom przez 
Prometeusza dla dobra ludzkości (Kobierce I, 87).

80 Stąd też wynika niejasność niektórych wypowiedzi Klemensa, stąd też próba 
szyfrowania informacji, tak by dotarły jedynie do wybranych, odpowiednio 
przygoto wanych adresatów w analogiczny sposób, jak zdaniem Klemensa czy-
ni to Pismo Święte. Por. np. Kobierce VI, 126, 1: „Z wielu zatem przyczyn ukry-
wa Pismo Święte właści wy sens. Po pierwsze, abyśmy ćwiczyli swą dociekliwość 
i nawet kosztem bezsen nych nocy uczyli się odkrywać w nim myśli Zbawiciela. 
Następnie, gdyż szerokiemu ogółowi nie zawsze na dobre wyszłoby dopuszcze-
nie do samej treści Pisma Święte go, aby nie poniósł szkody, fałszywie interpre-
tując to, co Duch Święty wypowiedział w sposób przynoszący nam zbawienie”. 
Por. również Kobierce VI, 129, 4; I, 56, 2; VII, 88, 4.
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Przede wszystkim mówiąc o  drodze Klemensa do koncepcji 
apo katastazy, należy wskazać na to, że podobnie jak później Ory-
genes, Klemens konstruuje odpowiednią podstawę metodologiczną, 
usprawiedliwiającą na gruncie Pisma Świętego jego wnioski, często-
kroć pokry wające się z ustaleniami filozofów greckich i de facto od 
nich zapo życzone. Utrzymuje mianowicie, że Pismo Święte może być 
rozpatry wane na kilku różnych poziomach. Analogicznie do czło-
wieka, skła da się ono niejako z ciała i duszy81. Ciało to literalne zna-
czenie słów Starego i Nowego Testamentu. Dusza symbolizuje głęb-
szą, alegoretyczną interpretację świętych ksiąg. Prostym wiernym 
w zupełności wystarczy cielesne/literalne zrozumienie nauk Pisma 
oraz bezdyskusyjne przyjmowanie podstawowych wykładni kate-
chetycznych, które uczą prostych doktryn i  fundamentalnych wy-
tycznych co do praktyki życia chrześcijańskiego82. Jednak dojrzali 
chrześcijanie, pragnący po nad wszystko inne zbliżać się do Boga, 
wychodzą poza ten podstawo wy poziom prostego odczytania tekstu 
i szukają głębszych prawd w Pi śmie Świętym, w nauce Kościoła oraz 

81 Ibidem, VI, 132, 1–4: „Z tej racji najmądrzejsi z Hellenów składają na ofia rę Her-
mesowi, którego imię uważają za symbol rozumnego słowa, jabłko granatu, ze 
względu na jego wiedzę w zakresie sztuki nadawania znaczeń; słowo bowiem 
ukry wa wiele znaczeń. Dlatego Jezus, syn Nawego, słusznie zobaczył Mojże-
sza wstępu jącego do nieba w podwójnej postaci: jednego wśród aniołów, dru-
giego podczas uro czystości pogrzebowych, odprawianych ku jego czci w wąwo-
zie górskim. Ujrzał Je zus ten widok z dołu, gdyż tylko duchem został uniesiony 
w górę razem z Chalebem. Lecz niejednakowo obydwaj oglądali. Jeden szybciej 
opadł, wlokąc za sobą wielkie brzemię, drugi wrócił na ziemię później i opi-
sywał blask, który oglądał. A to dlatego, że mógł więcej dojrzeć, ponieważ był 
czystszy od tamtego. To opowiadanie ilustruje, jak sądzę, tę myśl, że poznanie 
jest nie dla wszystkich, ponieważ jedni oglądają tyl ko ciało Pisma, a więc spo-
sób wyrażania się i słowa, jak ciało Mojżesza, inni znowu potrafią uchwycić tok 
myślowy i  przejrzeć znaczenie słów, zajmując się Mojżeszem przebywającym 
z aniołami”.

82 Ibidem, VI, 80, 89: „Ale większość tych, którzy podpisują się Imieniem [Chry-
stusa] uczestniczy w Słowie Bożym w sposób nieokrzesany, podobna towarzy-
szom Odyseusza. Unikają wprawdzie nie syren, ile rytmu i melodii, a zatkali sobie 
uszy nie uctwem. Bo wiedzą, że już nie będą w stanie odnaleźć drogi do domu 
potem, gdy tyl ko raz udzielą posłuchu naukom helleńskim. Ten, który wybie-
ra to, co pożyteczne dla korzyści katechumenów, szczególnie jeśli są Hellenami, 
nie powinien jak dzikie zwie rzę stronić od miłości wiedzy”.
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w  filozofii83. Wierni ci w  pro cesie rozwoju przechodzą na poziom 
prawdziwej duchowej wiedzy – gnosis, kontemplacji najgłębszych 
prawd o Bogu, niedostępnych i nie zrozumiałych, czy wręcz destruk-
tywnych dla prostych wiernych. W ten sposób chrześcijanie stają się 
prawdziwymi gnostykami84, traktując poznanie Boga jako najwyższy 
priorytet. W swojej dojrzałej postawie kierują się najczystszą miłoś-
cią do Boga, nie oczekując niczego w za mian. „Miłość Boga, który 
jest jedynym prawdziwym przedmiotem miłości, nie wymaga żadnej 
innej korzyści ponad »poznanie« swego przedmiotu”85.

Dokonując takiego rozróżnienia wśród chrześcijan, Klemens 
nie jako przygotowuje grunt pod własne koncepcje, które – adreso-
wane do prawdziwych gnostyków – niejednokrotnie wyrastają po-
nad pro ste zrozumienie Pisma i wydobywają zeń, przy użyciu meto-
dy alegoretycznej, głębokie prawdy duchowe. Rozważając kwestie, 
na których temat Pismo nie wypowiada się jasno ani które nie 
zosta ły jednoznacznie określone w doktrynalnym stanowisku Koś-
cioła, Klemens w  swoich spekulacjach teologicznych nie waha się 
się gać po ustalenia filozofów, zbieżne jego zdaniem z przesłankami 
bi blijnymi86.

 

83 Widać to m.in. w ich modlitwach, w których wychodzą poza prośby o mate-
rialne rzeczy i które coraz bardziej stają się czystą kontemplacją Boga. Ibidem, 
VI, 132, 3.

84 „Nie każdy chrześcijanin jest gnostykiem, ponieważ nie wszyscy posiadają po-
znanie, ale wszyscy prawdziwi gnostycy są chrześcijanami; prawdziwy gno-
styk to chrześcijanin, który osiągnął doskonałość w poznaniu” (Kobierce IV, 21).  
E. Gilson, op. cit., s. 509.

85 L.c. Por. Kobierce VI, 9 – prawdziwy gnostyk jest nieczuły (apatheia) tak jak „Wy-
chowawca” gnostyka, ponieważ posiadanie prawdziwego poznania wykorze nia 
wszelkie pragnienia.

86 „The importance of philosophy for his doctrine is not to be sought primarily 
in his complimentary remarks about the persons or even about the ideas of the 
philo sophers, especially about Socrates and Plato, but rather in the influence of 
Middle Platonism upon his thinking about such crucial Christian doctrines as 
the nature of man and the person of Christ”. J. Pelikan, op. cit., t. 1, s. 47. Podob-
ną metodę będzie pre zentował Orygenes, z tym że o ile Orygenes kwestie spor-
ne jasno określi jako niepew ne czy niedopowiedziane, o tyle Klemens, szczegól-
nie w Kobiercach, zaszyfruje przez wymieszanie tych prawd, które mogłyby być 
gorszące dla prostego wierzącego.
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Zawierać będą Kobierce Prawdę nie w stanie czystym, lecz wymiesza-
ną z teo riami filozoficznymi, a raczej zasłoniętą przez nie i ukrytą w ich 
głębi, podobnie jak miąższ jadalny w  łupinie orzecha. Godzi się bo-
wiem, aby nasiona Prawdy w stanie niczym nieskażonym zachowane 
były tylko dla uprawiających rolę wiary87.

Tak więc, co należy podkreślić w kontekście dyskusji na temat apoka-
tastazy, Klemens Aleksandryjski opowiada się za dualistyczną kon-
cepcją natury człowieka, odrzuca proste wierzenia eschatologicz ne, 
takie jak chiliazm, w  końcu – jak się wydaje – podtrzymuje filo-
zoficzną koncepcję zła nieposiadającego statusu ontycznego, co przy 
założeniu nieskończonej miłości i  dobra Boga prowadzić go musi 
do apokatastatycznej koncepcji Bożej pedagogii88. Człowiek w myśli 
Kle mensa, podobnie jak w filozofii platoników, jawi się jako swoiste 
zło żenie ciała i duszy. Z jednej strony filozof broni się przed gnostyc- 
ką deprecjacją ciała i materii w ogóle. W trzeciej księdze Kobierców 
bar dzo jasno stwierdza, że ciało, tak jak cały materialny porządek, 
jest dziełem Stwórcy w takim samym stopniu, jak porządek ducho-
wy, czego najdoskonalszym przykładem jest inkarnacja Chrystusa89. 

87 Kobierce I, 18, 1.
88 Rekonstruując drogę Klemensa do apokatastazy, należy zauważyć, że w odróż-

nieniu od Orygenesa albo nie tworzy on tak spójnego systemu filozoficznego 
jak jego duchowy uczeń, albo też tak dobrze szyfruje swój wywód, że o ile moż-
liwe jest odtworzenie określonych głównych ustaleń filozofa, o tyle współczes-
ne próby do kładnej rekonstrukcji całości jego systemu zawsze mają charakter 
mniej lub bardziej spekulatywny. Por. H. Chadwick, op. cit., s. 30–32.

89 Kobierce III, 103, 3: „A jeśli nawet natura prowadziła ich, podobnie jak stwo-
rzenia nierozumne, do płodzenia potomstwa, oni zaś uwiedzeni podstępem 
dali się na kłonić szybciej, niż należało, jako że dopiero niedawno powstali, to 
wprawdzie wy rok Boży był niewątpliwie sprawiedliwy, ponieważ nie wyczekali 
na Jego rozkaz, ale same narodziny są święte, przez nie istoty żywe, przez nie – 
dzieła wszelkie natury, przez nie – potęgi, przez nie – dusze, przez nie – Ewan-
gelia, przez nie – poznanie sa mego Boga. »Wszelkie ciało jest jak trawa, a wszel-
ka wspaniałość człowieka jest jak trawa. Lecz trawa usycha, kwiat zaś opada. 
A Słowo Pana trwa«. Ono namaściło du szę i połączyło ją z ciałem. W jakiż spo-
sób bez pośrednictwa ciała plan Boży Kościo ła naszego mógłby się realizować? 
Wszak i On sam, Głowa Kościoła, przybył w sza cie cielesnej wprawdzie, lecz nie 
we właściwej postaci i bez piękna zaprawiając nas do podziwiania bezpostacio-
wości i bezcielesności Boskiej Przyczyny”.
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Równo cześnie sprzeciwia się twierdzeniu – również idącemu w pa-
rze z gnostycką negacją ciała – że grzech, czy też deprawacja przeka-
zywane są drogą płciową90, ciało bowiem nie zawiera w sobie nicze-
go, co by by ło ex definitione złe. W rzeczywistości według Klemensa, 
choć dusza przewyższa ciało, to jednak ani „dusza nie jest z natury 
dobra, ani cia ło nie jest z natury złe”91. Ciało nie jest formą pokuty, 
w sensie orfiko-pitagorejskim, za pierworodną winę.

Dusza nie jest zsyłana z nieba tu na gorszy byt, ponieważ Bóg wszystko 
zawra ca ku lepszemu, lecz dusza, która wybrała najlepsze życie, z woli 
sprawiedliwości Bo żej otrzymuje w zamian za ziemię niebo92.

Niezależnie jednak od apologii ciała Klemens opowiada się za wyż-
szością duszy. Choć przyznaje, że psyche została stworzona93, że nie 
jest boska a priori i  że jeśli jest wieczna, to dzięki zbawczemu da-
rowi w Chrystusie, a nie ze względu na jej wrodzoną jakość94, to jed-
nak stwierdza, że w złożeniu dusza-ciało to właśnie ona pełni funk-
cję nadrzędną. Ciało, mimo iż samo w sobie nie jest złe, to jednak 
jest zde cydowanie bardziej ograniczone od duszy, przynajmniej: 
jako substan cja bardziej nietrwała, wrażliwa czy w końcu należąca 

90 Ibidem, III, 65, 1: „W ten sposób ta, która dała prapoczątek pochodowi po koleń, 
otrzymała miano »życia«, a  ze względu na to, że spowodowała przekazywa-
nie życia, staje się matką wszystkich przybyłych na świat i grzeszących, wszyst-
kich ludzi zarówno sprawiedliwych, jak niesprawiedliwych, przy tym każdy 
z  nas czyni sam sie bie sprawiedliwym lub odwrotnie, jest sprawcą własnego 
nieposłuszeństwa”.

91 Ibidem, IV, 164, 3: „Zgoda, że dusza jest lepszą częścią człowieka, zgoda, że gor-
szą – ciało, lecz ani dusza nie jest czymś dobrym z natury, ani ciało czymś złym 
z natury, a dalej – co nie jest dobre, to nie jest zarazem złe”.

92 Ibidem, IV, 167, 4.
93 Stwierdza również, że dusza porusza się sama, co jest dla niego wskazówką od-

nośnie do wolnej woli człowieka (ibidem, VI, 96, 2: „Taka jest wszak natura 
duszy, że ona się porusza z  siebie samej”), oraz że dusza jest istotą bezpłcio-
wą, z czego po winna wypływać równość między ludźmi na ziemi (VI, 100, 3: 
„Wszak dusze są same przez się sobie równe, bez znamienia płci; nie będzie 
mężczyzn ani kobiet, gdy już się żenić nie będą ani wychodzić za mąż. I kobieta 
w równym stopniu przekształ ci się w mężczyznę, straciwszy znamię kobiecości 
i stawszy się zarazem męska i ko bieca”).

94 Protreptikos 120; Kobierce V, 88, 3.
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do zmysłowej sfery rzeczywistości95. Ze względu na swoje niedosko-
nałości ciało ogranicza duszę i przeszkadza jej w uzyskaniu pełnego 
poznania Bo ga czy też jego jasnej wizji96. Tak więc pełne zbliżenie do 
Boga musi wiązać się z oddzieleniem duszy od ciała, zatem może na-
stąpić wy łącznie po śmierci97.

„Na razie możemy widzieć jak gdyby tylko odbicie w  lustrze”, to jest 
przez odbi cie w  nim poznajemy siebie i  jednocześnie w  miarę moż-
ności wnioskujemy o  twór czej Praprzyczynie na podstawie elementu 
Boskiego, występującego w nas samych. „Ujrzałeś brata swego, ujrza-
łeś Boga swego”. Zbawiciela, myślę, te właśnie słowa na zwały Bogiem; 
ale po wyzbyciu się ciała, wtedy dopiero zobaczymy „Boga twarzą 
w twarz”, wtedy już w sposób zupełnie określony i namacalny, gdy na-
sze serce sta nie się czyste98.

Celem doczesnego rozwoju chrześcijańskiego jest przygotowanie 
duszy do tego ostatecznego, pełnego wyzwolenia. Przykładem dla 
chrześcijan może być postawa filozofa, w którym

oddzielenie […] duszy od ciała, ćwiczone […] w  ciągu całego życia, 
wytwarza w  nim dyspozycję umysłową do pogodnego zniesienia fi-
zycznej śmierci, która jest natural nym wyzwoleniem duszy z  kajdan 
ciała. „Dla mnie bowiem świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata – mówi 
Apostoł – żyję, będąc jeszcze cielesny, jakbym już przebywał w społecz-
ności niebieskiej”99.

95 Quis dives 33.
96 Kobierce VI, 46, 3: „Dusze zaś, uwolnione od ciał, mogą rozpoznawać jaśniej, 

choćby ich wzrok był przyciemniony jeszcze przez namiętność, wszelako ciało 
już im nie przeszkadza w poznaniu”.

97 Klemens jednoznacznie odrzuca wczesnochrześcijańskie koncepcje tzw. zmy-
słowej eschatologii, tj. fizycznego tysiącletniego panowania Chrystusa na ziemi 
zgod nie z dosłownym odczytaniem Ap 20,1–6.

98 Kobierce I, 94, 4–6.
99 Ibidem, IV, 12, 5. „Man he pictured as a dual being like the centaur of clas sical 

myth, made up of body and soul; it was the lifelong task of the Christian »philo-
sopher gnostic« to cultivate the liberation of the soul from the chains of the 
body, in preparation for the ultimate liberation, which was death”. J. Pelikan,  
op. cit., s. 47.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



195KONCEPCJA WIECZNEGO POWROTU WE WCZESNEJ  MYŚLI  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Mówiąc o owym ostatecznym wyzwoleniu, Klemens, choć nie 
jest łatwo odtworzyć dokładny tok jego rozumowania, zbliża się do 
uniwersalistycznego modelu soteriologii chrześcijańskiej. Jest on 
pierw szym myślicielem chrześcijańskim, który tak otwarcie zbli-
ża się do twierdzenia, że ostatecznie wszyscy zostaną zbawieni. Co 
ważne, zbliża się on do tego twierdzenia przez koncepcję Bożej pe-
dagogii, pojmowanej w sposób analogiczny do koncepcji filozofów 
neopitagorejskich i  średnioplatońskich100. Tak więc Klemens Alek-
sandryjski przede wszystkim podkreśla podstawowy fakt, że Bóg 
w  swoim do skonałym i  niczym nieuwarunkowanym miłosierdziu 
troszczy się o lu dzi, którzy od niego odeszli.

Lecz przecież z  natury „Bóg, będąc bogaty w  miłosierdzie”, właśnie 
w  swej do broci troszczy się o nas, choć nie jesteśmy Jego cząstkami, 
ani też Jego dziećmi z na tury. Ściśle biorąc, jest to chyba największy do-
wód dobroci Boga, właśnie dlatego, że choć tak się mamy w stosunku 
do niego i choć z natury jesteśmy Mu obcy, troszczy się o nas bardzo101.

Bóg nie mści się, nie odrzuca człowieka tylko dlatego, że ten oka zał 
mu kiedyś nieposłuszeństwo, nie kieruje się nienawiścią ani starote-
stamentowym prawem talionu. Wszystkie tego typu niskie pobud-
ki są obce temu, który jest doskonałym źródłem wszelkiej miło-
ści i  do skonałości. „Bóg się nie mści – bo zemsta jest odpłatą za 
zło – lecz karze ku pożytkowi karanych, zarówno ich wspólnemu, 
jak indywidu alnemu”102. U podstaw wszelkiej inicjatywy Boga wo-
bec człowieka kryją się doskonała miłość i troska o tych, którzy nie 
znajdują się w sta nie zgodnym z pragnieniami Stwórcy. Owa troska 
o ludzi ma przede wszystkim wymiar soteriologiczny, to znaczy Bóg 
pragnie odnowić relacje, które istniały między Nim a człowiekiem 
przed upadkiem Adama, nadając im wieczny, nieprzemijalny cha-
rakter. Realizując owo pragnienie, jak wskazuje Klemens, Bóg za-
wsze kieruje się szacunkiem wobec człowieka, co naturalnie wypły-
wa z Jego doskonałej miłości. Motywuje go różnymi sposobami do 

100 Por. np. Plutarch z Cheronei, O odwlekaniu kary przez bogów, 549 B–551 F.
101 Kobierce I, 74, 4–75, 1.
102 Ibidem, VII, 102, 5.
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pokuty i powrotu, równocześnie jednak respektuje jego wolną wolę 
i daje mu możliwość wyboru. Chce, aby człowiek sam, z własnej woli 
odwrócił się od grzechu i zwrócił ku swemu Stwórcy i Wybawicielo-
wi według wzoru posłuszeństwa, który pozostawił Chrystus. Dlate-
go też w różnorodny sposób napomi nając, karcąc i nagradzając, Bóg 
wskazuje ludziom drogę pokuty.

Owa Boża pedagogia jest postrzegana przez ludzi w różny spo-
sób, w  zależności od tego, na jakim etapie rozwoju się znajdują. 
Prości chrześcijanie zatrzymują się na cielesnym, czyli literalnym 
rozumie niu Pisma, wierząc w  piekło i  niebo, gniew Boży, odpłatę 
za grzechy w postaci wiecznego potępienia i nagrodę za święte ży-
cie, którą jest wieczne zbawienie. Mają oni proste, antropomorficz-
ne zrozumienie istoty Boga, w swoim życiu zaś często kierują się ta-
kimi niskimi mo tywacjami, jak strach przed piekłem czy nadzieja na 
niebo103. Owe ostrzeżenia i obietnice nagród, choć być może nie od-
powiadają rze czywistemu stanowi rzeczy (np. wskazując na ograni-
czony zakres zba wienia) i choć posługują się niskimi motywacjami, 
takimi jak strach, które nie oddają prawdziwej natury chrześcijań-
stwa, to jednak skutecz nie przytrzymują prostych chrześcijan przy 
wierze. Klemens nie negu je szczerości ich wiary, lecz wykazuje, że te 
proste twierdzenia Pisma są dostosowane do ich poznania, które jest 
niezwykle ubogie, i do ich motywacji, które często są egoistyczne104.

103 „Ci wszyscy, którzy bądź z pragnienia sławy, bądź z obawy przed jeszcze do-
tkliwszą karą, bądź znowu w nadziei na jakieś radości i rozkosze pośmiertne 
wytrwa ją w cierpieniu, są jednak jeszcze tylko dziećmi w wierze, bo są wpraw-
dzie szczęśli wi, ale nie stali się jeszcze mężami dojrzałymi w miłości Boga, tak 
jak gnostyk. Istnie ją bowiem, podobnie jak w  zapasach gimnastycznych, tak 
samo i w kościele wieńce za zwycięstwo, inne dla chłopców, inne dla mężów 
dojrzałych”. Ibidem, VII, 67, 2.

104 Interpretację tę zapożyczam od H. Chadwicka, op. cit. Zob. np. s. 42: „For pe-
dagogic reasons the New Testament writings speak of heavenly rewards for vir-
tue and retribution for vice. But Clement will not allow that there is any mer-
cenary element. The fear of hell and the hope of heaven are only relevant for 
the motivation of very inferior capacities. The more advanced Christian loves 
God and goodness for their own sake”. Moim zdaniem tego typu wnioski wy-
nikają przede wszystkim implicite z fun damentalnych różnic między prostym 
chrześcijaninem a  prawdziwym gnostykiem, które explicite określa Klemens 
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Zupełnie inaczej rzeczywistość soteriologiczną postrzegają praw-
dziwi gnostycy, tj. jak już wcześniej zostało wskazane, dojrzali chrze-
ścijanie podpierający swoją wiarę poznaniem-gnosis, którzy wznieśli 
się ponad poziom apriorycznej wiary i bezkrytycznego przyjmowa-
nia pouczeń katechetycznych oraz którzy świadomie dążą do po-
znania Bo ga na najgłębszym z  możliwych poziomów przez prze-
de wszystkim kontemplację Jego istoty, studiowanie pism świętych 
oraz filozofię105. W owym procesie poznawczym gnostycy dochodzą 
do głębszego wglądu w istotę rzeczy, w tym również w Bożą opatrz-
ność, w pełni zaczynają rozumieć istotę Bożej pedagogii, kryjącą się 
za prostymi for mułami Nowego Testamentu. Dążąc do pełnego po-
znania, nie zatrzy mują się bowiem na literalnym znaczeniu ostrze-
żeń zawartych w Pi śmie oraz odwołujących się do wyobraźni prze-
ciętnego czytelnika opi sów piekła i nieba, ale za pomocą alegorezy106 
wydobywają zeń isto tę relacji Bóg–człowiek, ukrytą za przesłoną 
metafor i alegorii. Tak więc prawdziwi gnostycy zdają sobie sprawę, 
że ostatecznie wszyst ko, co spotyka człowieka z rąk Boga, służy do-
bru ludzi, dobru pojmo wanemu w kategoriach soteriologicznych107. 
Bóg, który jest źródłem dobra i miłości, pragnie zbawienia wszyst-

(np. Kobierce VII, 67, 2), oraz, na zasadzie kontrastu, z opisów postawy dojrza-
łych chrześcijan i ich przekonań. Por. następne cytaty.

105 Kobierce IV, 14, 29, 46 – jeśli przyjdzie gnostykowi oddać swoje życie jako mę-
czennik, bez wahania uczyni to, jednak nie dla jakiejś nagrody czy chwały, ale 
z powodu czystej miłości do Boga. Ibidem, IV, 75: „A ci, którzy dają świadectwo 
zarówno czynem w życiu, jak słowem w sądach, bez względu na to, czy żywią 
jakieś nadzieje, czy dozna ją obaw na przyszłość, lepsi są w każdym od tych, któ-
rzy dopełniają wyznania zbawienia tylko słowem. A gdyby ktoś się wzniósł 
jeszcze wyżej, aż do miłości, to taki człowiek byłby istotnie błogo-
sławionym i prawdziwym męczennikiem, bo dopełnił w sposób dosko-
nały wyznania wiary w stosunku do przykazań i do Boga za pośred-
nictwem Pana Jezusa. Przez miłość do Pana udowodnił swoje z  Nim 
braterstwo; poświęcił siebie samego przez miłość do Boga, jak powie-
rzony sobie zastaw, zwracając spokojnie i chętnie zewnętrzne czło-
wieczeństwo, którego odeń zażądano” (podkr. – W. Sz.).

106 Przykłady prawdziwie gnostyckiej (tj. chrześcijańskiej) egzegezy znajdują się w: 
ibidem, VI, 133, 1–148, 6.

107 Por. Rz 8,28: „A  wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu z  tymi, którzy 
Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani”.
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kich ludzi i czyni wszystko, co tylko możliwe, bez pogwałcenia ludz-
kiej woli, aby wszystkich do prowadzić do wypełnienia swego planu. 
Przekonaniu temu Klemens daje wyraz w siódmym Kobiercu:

Wszystko zatem, co tylko nie ograniczało wolnego wyboru człowieka, 
uczynił Syn środkiem pomocniczym do uzyskania cnoty oraz wskazał 
do użycia, aby nawet ludziom niezdolnym do jasnego widzenia istot-
nie ukazał się Bóg, Jedyny, Jeden Wszechwładca, dobry, z wieczności 
w wieczność zbawiający człowieka przez swe go Syna, ale pod żadnym 
względem niewinien zła. Bo dla zbawienia wszechcałości Bóg wszech-
świata wszystko przystosował zarówno w ogóle, jak w  szczególe. Jest 
więc dziełem sprawiedliwości Zbawiciela prowadzić każde stworzenie 
zawsze ku temu, co lepsze, o ile jest to tylko możliwe. A do zbawienia 
i przetrwania tego, co lepsze, są stosowane nawet szczegóły, zgodnie ze 
swym charakterem. Wszystko, co cnotliwe, przenosi się natychmiast do 
lepszych siedzib, mając za przyczynę zmiany wybór po znawczy, który 
pozostaje w wyłącznej, niezależnej dyspozycji duszy108.

Cytowane powyżej stwierdzenie: „Bo dla zbawienia wszechcało-
ści Bóg wszechświata wszystko przystosował zarówno w ogóle, jak 
w szczególe” jednoznacznie wskazuje na pragnienie uniwersalnego 
zbawienia świata, które zdaniem Klemensa leży u podstaw wszelkiej 
inicjatywy Boga wobec człowieka. Sugeruje on, że w owym dążeniu 
Bóg traktuje każdą istotę indywidualnie, tak aranżując całokształt 
rzeczywistości, aby wszystko, aby każdy szczegół tej wszechcało-
ści słu żył temu nadrzędnemu, soteriologicznemu celowi. Szcze-
gólną rolę w tej pedagogii, jak niejednokrotnie wskazuje Klemens, 
odgrywają ka ry Boże, które zawsze mają znaczenie prewencyjne, za-
wsze u ich pod staw leży pragnienie odwrócenia grzesznika od zła ku 
Bogu, nigdy nie są wyrazem Bożej zemsty i chęci eliminacji grzesz-
nika. „Kary bo wiem, jakie Bóg zsyła, mając charakter zbawczy i wy-
chowawczy, pro wadzą dusze do nawrócenia i  mają na celu raczej 
skruchę grzesznika niż jego śmierć”109. Przy tym kara odnosi się nie 
tylko do człowieka, na którego spada, prowadząc go do skruchy i po-

108 Kobierce VII, 12, 1–5 a.
109 Ibidem, VI, 46, 3.
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prawy, ale można rów nież mówić o społecznym wymiarze Boskie-
go karcenia, gdy ci, którzy widząc karę spadającą na innych, potra-
fią wyciągnąć z tego wnioski dla siebie samych i na tym przykładzie 
uczą się pobożności. „Kara […] powoduje w duszy ukaranego po-
prawę, a  także dla tych, którzy są w  stanie spojrzeć dalej, staje się 
przykładem, ostrzegającym przed do puszczaniem się podobnych 
wykroczeń w przyszłości”110.

Bóg, zdaniem Klemensa, pragnie ze wszystkich sił zbawić 
wszyst kich ludzi. Wszak wszystko – „w ogóle i  szczególe” przygo-
tował do „zbawienia wszechcałości”. Co jednak z  tymi, którzy od-
rzucają wy ciągniętą rękę Wybawiciela i mimo spadających na nich 
razów bo skiego Pedagoga tkwią w złu i bezbożności? W tej kwestii 
Klemens jawi się jako wielki obrońca wolnej woli człowieka. W cyto-
wanym po wyżej tekście autor pisze, że „wszystko, co tylko nie ogra-
niczało wol nego wyboru człowieka, uczynił Syn środkiem pomoc-
niczym do uzyskania cnoty”111. W ten sposób wydaje się sugerować, 
że moż liwość wolnego wyboru stanowi granicę, której nawet Bóg 
z szacun ku do ludzi nie chce przekraczać.

Czy to oznacza, że uniwersalistyczny plan Boga nie może ulec 
spełnieniu ze względu na upór człowieka? W napięciu, które zaryso-
wuje się tutaj między zamierzonym przez Boga zakresem zbawie nia 
a  jego aktualizacją, zależną od wyboru człowieka, Klemens wyda-
je się jednak przyjmować priorytet woli boskiego Pedagoga. Jak są-
dzę, ukazuje on, że w imię doskonałego planu, którego nadrzędnym 
celem jest zbawienie wszechcałości, oraz – jak można wnioskować 
z wcześniejszych stwierdzeń Klemensa o absolutnej miłości Stwór-
cy do człowieka – dla nadrzędnego dobra człowieka, niekoniecznie 
prze zeń rozumianego, Bóg może zmusić człowieka do pokuty. Bóg 
jest jak ojciec, który wie, co jest najlepsze dla dziecka, i wie, że dla 
ostatecz nego dobra dziecka musi czasami stosować bardzo ostre for-
my wycho wawcze. Wie, że czasami musi bardzo stanowczo wystę-
pować prze ciw woli dziecka, jeśli ono w swojej naiwności sprowadza 

110 Ibidem, VI, 99, 2. Por. VII, 102, 5: „Bóg się nie mści – bo zemsta jest od-
płatą za zło – lecz karze ku pożytkowi karanych, zarówno ich wspólnemu, jak 
indy widualnemu”.

111 Ibidem, VII, 12, 1. Por. również Pajdeja I, 9, 4.
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na siebie zgubę. Podobnie Bóg, jeśli trzeba, odwołuje się do bardzo 
bolesnych kar, sądów, a w wypadku wyjątkowo krnąbrnych dusz do 
Sądu Osta tecznego. Jakkolwiek straszliwe mogą się wydawać owe 
środki, jakkolwiek wydają się sugerować gniew i  zemstę Boga, to 
jednak nigdy nie służą unicestwieniu grzesznika, lecz są po prostu 
drastycznym spo sobem zmuszenia go do skruchy i do powrotu do 
Boga. Nawet u pod staw tych straszliwych represji kryją się miłość 
Boga i Jego troska o dobro człowieka, dobro pojmowane w katego-
riach soteriologicznych.

Natomiast dusze wyjątkowo „nieczułe” zmuszane są do skruchy przez 
niezbęd ne środki wychowawcze, które w swej dobroci stosuje czuwa-
jący Wielki Sędzia albo za pośrednictwem pozostających blisko niego 
aniołów, albo różnego rodzaju wstęp nych sądów, albo wreszcie – za po-
średnictwem sądu ostatecznego112.

W  ten sposób, wykładając swój model Bożej pedagogii, Klemens 
Aleksandryjski zbliża się do koncepcji uniwersalnego zbawienia113. 
Niemniej koncepcja apokatastazy, choć założona przez niego, nie 
jest jeszcze wyartykułowaną explicite kategorią systemu, tak jak póź-
niej u Orygenesa czy Grzegorza z Nyssy114. U Klemensa postrzegamy 
ją niejako implicite, w powiązaniu z jego koncepcją relacji Bóg–czło-
wiek, nie jest jednak jasno określoną – jako argument ostatecznego 
uzasadnienia – kategorią systemu filozoficzno-teologicznego. Istnieje 
wiele pytań powstających w związku z apokatastazą, na które Klemens 
nie odpowiada czy odpowiada bardzo zdawkowo lub niejednoznacz-
nie. Brak tych odpowiedzi nie pozwala na jasne i wyczerpujące opisa-
nie koncepcji, do której filozof z Aleksandrii się zbliża.

W jaki sposób Klemens pojmuje duszę i czy zakłada jej preeg-
zystencję? Czy wierzy w  transmigrację dusz? Jaki jest status istot 
ducho wych? Czy szatan i moce ciemności również mają szanse na 

112 Kobierce VII, 12, 1–5.
113 Por. A. von Harnack, Dogmengeschichte, Freiburg 1894, t. 1, s. 645 i n.
114 G. Kittel, Theological Dictionary, t. 1, s. 392: „In spite of several premises point-

ing in this direction, Marcion and Irenaeus do not draw such a conclusion, and 
at most Clement of Alexandria only hints at it. But it became a favourite teach-
ing of the great successor of Clement”. Por. J. Pelikan, op. cit., s. 128.
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Boże przebaczenie i na zbawienie? W jaki sposób Klemens pojmuje 
zło? Czy wraz ze zbawieniem wszystkich ludzi zostanie odtwo rzony 
cały pierwotny porządek całokształtu rzeczywistości, a więc czy apo-
katastaza osobowa pokryje się z apokatastazą kosmiczną? Te i tym 
podobne pytania rodzą się przy lekturze pism Klemensa, które prze-
trwały do naszych czasów. Nie pozwalają one w moim przekonaniu 
na udzielenie jednoznacznych odpowiedzi – przynajmniej w kwe-
stii apokatastazy – mogą jedynie prowadzić do spekulacji i niepew-
nych suge stii co do możliwych rozwiązań. Być może po części wy-
nika to z fak tu, że nie wszystkie pisma Klemensa zachowały się do 
dnia dzisiejsze go, być może jest to skutkiem jego metody szyfrowa-
nia, być może w końcu Klemens nie miał ostatecznych odpowiedzi 
na powyż sze pytania i podobnie jak później Orygenes wolał zatrzy-
mać się w pół drogi niż pójść za daleko.

Mimo to należy stwierdzić, że koncepcja apokatastazy, tak jak zo-
stała nakreślona w niniejszym rozdziale, wydaje się istnieć w filozo-
fii Klemensa z Aleksandrii, jest ona jednocześnie założeniem i wnio-
skiem płynącym z rozwijanej przez niego koncepcji Bożej pedagogii. 
Myśl ta jest niezwykle odważna na gruncie rozwijającej się wczesnej 
myśli chrześcijańskiej, szczególnie w odniesieniu do uprzednio pod-
trzymywanych koncepcji tzw. zmysłowej eschatologii i literalistycz-
nej soteriologii115. Na gruncie filozoficznym jednak wydaje się ona 
w du żej mierze kontynuacją nurtu, którego początek dostrzec moż-
na już w  platońskim Timajosie116, a  który został rozwinięty w  pis-
mach śred nich platoników i neopitagorejczyków117. Koncepcje Boga 
jako źródła miłości, dualistycznej natury człowieka, założenia o Bo-
skim pochodzeniu duszy, złu nieposiadającym ontycznego statusu 
prowadzą tych filozofów do przekonania, że ostatecznie wszystkie 
istoty powrócą do pierwotnego stanu. Wszyscy zostaną zbawieni.

Klemens nie twierdził, że dusza jest iskrą boskości zamkniętą 
w człowieku. Nie podtrzymywał tezy o jej niczym nieuwarunkowa-
nej wieczności, bez początku i bez końca. Nie wiadomo nawet osta-

115 Ap 20,1–6. Por. np. Euzebiusz, Historia Ecclesiae III, 39, 11–13.
116 Por. np. Timajos 41 e–42 d.
117 Zob. np. Plutarch, O odwlekaniu kary przez bogów 549 B–551 F.
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tecznie, co sądził o jej preegzystencji oraz możliwości transmigracji. 
Mimo to dzielił z filozofami średnioplatońskimi kilka innych kon-
cepcji: istoty Bo ga jako źródła dobra, człowieka jako złożenia duszy 
i ciała, zła niepo siadającego statusu ontycznego etc. Przy takich za-
łożeniach i biblijnej przesłance, że „Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali 
zbawieni i doszli do poznania prawdy”118, Klemens zbudował uni-
wersalistyczną teorię Bożej pedagogii, która z jednej strony, jak się 
wydaje, była oparta na apokatastatycznym założeniu, z drugiej zaś 
doprowadziła go do kon cepcji apokatastazy osobowej jako zwień-
czenia i celu pedagogii. Dzię ki alegoretycznej metodzie egzegetycz-
nej, przejętej z tradycji Filona Aleksandryjskiego, zdołał on zakotwi-
czyć swoje wnioski w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu 
i nadać im tą drogą formę kon cepcji chrześcijańskich. W ten spo-
sób Klemens Aleksandryjski stał się pierwszym filozofem chrześ-
cijańskim jasno zmierzającym w  kierunku koncepcji uniwersalne-
go zakresu zbawienia. „Gnostikos wie, jak to formułuje Klemens, że 
wszystkie rzeczy skierowane są przez Pana ku ocaleniu całości, za-
równo w  wymiarze ogólnym, jak i  w  konkretnym przypadku”119.

Apokatastaza i jej źródła w filozofii Orygenesa

Na II soborze konstantynopolitańskim w 553 r. zapadła jednogło śna 
decyzja o  potępieniu nauki przypisywanej Orygenesowi. W  imie-
niu całego Kościoła chrześcijańskiego 145 biskupów i metropolitów 
pod przywództwem patriarchów Eutychiusza z  Konstantynopola, 
Apolinariusza z Aleksandrii, Domninusa z Antiochii i trzech bisku-
pów re prezentujących jerozolimskiego patriarchę Eustochiusza jed-
nomyślnie odcięło naukę Orygenesa od „zdrowego” pnia Kościoła. 
Piętnaście anatem zawisło nad filozofem na blisko czternaście wie-
ków, aż do cza su II soboru watykańskiego120.

118 1 Tm 2,4–5.
119 H. U. von Balthasar, Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawie ni, przeł.  

S. Budzik, Biblos, Tarnów 1998, s. 206 i n. Por. Kobierce VII, 12, 2–13, 1.
120 Nicene and Post-Nicene Fathers. The Seven Councils, s. 297–321.
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Jednym z głównych powodów potępienia nauki Orygenesa była 
jego koncepcja apokatastazy – powrotu stworzenia do pierwotnego 
sta nu, wraz z koncepcjami pochodnymi, takimi jak preegzystencja 
dusz, prewencyjny charakter kary i sądu Bożego, cykliczność czasu, 
jedność i różnorodność stworzenia itp. Oto wybrane postanowienia 
soboru, od dające istotę i charakter podjętych decyzji:

1. Jeśli ktoś wyznaje mityczną preegzystencję dusz oraz łączącą się z nią 
potwor ną apokatastazę, niech będzie wyklęty. […]
11. Jeśli ktoś twierdzi, że przyszły sąd oznacza całkowity rozpad ciał, 
a  końcem tego zmyślonego zdarzenia będzie natura niematerialna 
i w przyszłości nie będzie ni czego materialnego, lecz tylko nagi umysł, 
niech będzie wyklęty.
12. Jeśli ktoś twierdzi, że potęgi niebieskie, wszyscy ludzie, diabeł i du-
chowe pierwiastki zła zjednoczą się z Bogiem-Słowem tak nierozerwal-
nie jak umysł, który zwą Chrystusem, a który istnieje w postaci Bożej 
i ogołocił samego siebie, oraz że nastanie koniec królestwa Chrystusa, 
niech będzie wyklęty.
13. Jeśli ktoś twierdzi, że Chrystus nie będzie się wcale różnił od żad-
nej istoty rozumnej – ani substancją, ani poznaniem, ani mocą i dzia-
łaniem, lecz wszyscy będą zasiadać tak jak Chrystus po prawicy Boga, 
tak jak to było w wymyślonej przez nich preegzystencji, niech będzie 
wyklęty.
14. Jeśli ktoś twierdzi, że nastanie jedna jedność wszystkich istot ro-
zumnych, gdy substancje i liczby zostaną zniszczone wraz z ciałami; że 
za poznaniem bytów rozum nych idzie rozpad światów, porzucenie ciał 
i usunięcie nazw, i nastanie tożsamość po znania, niech będzie wyklęty.
15. Jeśli ktoś twierdzi, że istnienie umysłów będzie takie samo jak po-
przednio, gdy jeszcze nie spadły w dół, tak że początek będzie identycz-
ny z końcem, a koniec będzie miarą początku, niech będzie wyklęty.

W  odniesieniu do powyższych anatem, podsumowujących zarzu-
ty stawiane Orygenesowi już od czasów Metodego z  Olimpu121, 
oraz w kontekście głównych problemów rozprawy należy koniecznie 

121 Około 280 r. powstało pismo Metodego Aglaophon, czyli o zmartwychwsta niu, 
w którym wystąpił przeciwko nauce Orygenesa. Por. S. Kalinkowski, Obro na 
Orygenesa, w: Orygenes, O zasadach, s. 8–24.
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posta wić pytanie, dlaczego koncepcja apokatastazy zajęła tak waż-
ne miej sce w systemie Orygenesa i w jaki sposób wcześniejsze usta-
lenia filo zofów greckich oraz myślicieli wczesnochrześcijańskich 
wpłynęły na jej postać w systemie Aleksandryjczyka. Oczywiście za 
tego typu stu dium przemawiają także inne, bardziej „merytoryczne” 
względy. Teo ria apokatastasis jest jedną z najważniejszych koncepcji 
w systemie Orygenesa. W dużej mierze determinuje (i  jest zdeter-
minowana przez) jego rozumienie ontologii, kosmologii, soteriolo-
gii i eschatologii. Jest swego rodzaju, nawet jeśli nie do końca jed-
noznacznie wyrażonym, zwieńczeniem myśli filozofa z Aleksandrii 
i  jedną z najbardziej ory ginalnych koncepcji eschatologicznych we 
wczesnej myśli chrześcijań skiej. Trudno rozpatrywać system Oryge-
nesa bez zrozumienia jego eschatologii i soteriologii, w których kie-
runku wszystko inne zmierza.

System filozoficzny Orygenesa – zagadnienia  
metodologiczne

Analizując myśl Orygenesa, należy zdawać sobie sprawę z licznych 
trudności w rekonstrukcji systemu filozofa z Aleksandrii122. Przede 
wszystkim nie istnieje i  prawdopodobnie nigdy nie istniało żadne 
dzie ło, które by przedstawiało explicite całość jego systemu. Wszyst-
kie za chowane pisma Orygenesa są zdeterminowane mniej lub bar-
dziej prag matycznym celem filozofa. Traktat Przeciw Celsusowi123 to 
odpowiedź na zarzuty filozofa pogańskiego wobec chrześcijaństwa, 
komentarze to egzegeza Pisma Świętego mająca służyć ówczesnemu 
Kościołowi, ho milie i pisma duszpasterskie124 są naznaczone parene-
tycznym celem, traktat O zasadach stara się ukazać racjonalne pod-

122 Najlepszym dowodem owych trudności są fundamentalne różnice w  rekon-
strukcjach systemu Orygenesa dokonanych przez takich teologów, historyków 
Ko ścioła i historyków filozofii, jak E. Gilson, J. Daniélou, H. Crouzel, W. Trigg, 
J. N. D. Kelly etc.

123 Por. również Dialog z Heraklidesem i Dialog z Kandydem (zachowany czę ściowo 
w pismach Hieronima).

124 Zob. np. Pisma paschalne, O modlitwie, Zachęcenie do męczeństwa etc.
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stawy wiary dla sa mych chrześcijan aleksandryjskich i  ich adwer-
sarzy. We wszystkich swoich dziełach Orygenes ustosunkowuje się 
do określonych praktycz nych problemów, ważnych i wymagających 
rozwiązania w kontekście sytuacji chrześcijaństwa aleksandryjskie-
go III wieku125. Być może najbardziej filozoficznym dziełem Oryge-
nesa były Kobierce, w  których „oprócz innych tematów Orygenes 
próbował przetłumaczyć na język platoński podstawowe koncep-
cje nowotestamentowe, takie jak »życie wieczne«, i ukazać harmo-
nię pomiędzy nauczaniem Jezusa i Plato na”126. Jest wielce prawdopo-
dobne, że Orygenesowe Kobierce miały wiele wspólnego z dziełem 
Klemensa Aleksandryjskiego noszącym ten sam tytuł. Niestety za-
chowane szczątki traktatu nie pozwalają na jego do kładne odtwo-
rzenie, w związku z czym dzieło posiada ograniczo ną wartość, je-
śli chodzi o rekonstrukcję całości systemu filozoficzne go Orygenesa.

Z zachowanych pism Aleksandryjczyka prawdopodobnie słynne 
Peri Archon (O zasadach) jest najbliższe uporządkowanemu wykła-
dowi jego poglądów. Należy ono do zbioru jego wczesnych dzieł, mi-
mo to prezentuje myśl dojrzałą. Świadczy o tym m.in. fakt, że żadne 
z późniejszych dzieł filozofa nie podważa wniosków wyprowadzo-
nych w traktacie O zasadach, co więcej, pisma takie jak komentarze 
do Ewangelii św. Jana, Mateusza czy Przeciw Celsusowi, wydają się 

125 Wydaje się, że w dużej mierze była to sytuacja analogiczna do tej, w której żył 
i tworzył Klemens Aleksandryjski. Otóż w Aleksandrii wciąż były silne wpły-
wy gnostyckie, odwołujące się przede wszystkim do elit intelektualnych chrześ-
cijaństwa, były znaczące również antyintelektualnie nastawione grupy prostych 
chrześcijan, sto sujące literalne metody interpretacji Biblii i  niewychodzące 
w  swoim rozumieniu chrześcijaństwa poza proste nauki kate chetyczne. Ory-
genes, podobnie jak Klemens, jednoznacznie krytykuje doktryny gnostyckie, 
adresując swoje pisma do obydwu grup chrześcijańskich. Homilie adresowane 
są przede wszystkim do prostych chrześcijan, podczas gdy dzieła filozoficzne, 
takie jak O zasadach, Przeciw Celsusowi czy Ko mentarze do Ewangelii Mateusza 
i Jana, przeznaczone są dla bardziej zaawanso wanych czytelników. Przy czym 
o ile Klemens posługiwał się metodą szyfrowania w swoich spekulacjach filozo-
ficznych, o tyle Orygenes korzysta z tzw. metody poszu kiwania, polegającej na 
niedopowiadaniu tych kwestii, które wydają się przekraczać granice ortodoksji 
lub do nich zbliżać.

126 H. Chadwick, op. cit., s. 71 i n. (przekł. własny). Por. KomJn XIII, 45, 298; Hiero-
nim, List 8, 4, 3; Apologia przeciw Rufinowi I, 18.
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za sadniczo zbieżne z koncepcjami tam wysuniętymi127. W tym piś-
mie Orygenes odnosi się do eklezjastycznego wyznania wiary, szu-
ka jego racjonalnego uzasadnienia i próbuje wskazać, dokąd w myśli 
chrześci jańskiej mogą prowadzić określone doktryny. Jednak bynaj-
mniej nie jest to summa teologiczna ani tym bardziej filozoficzna 
Orygenesa, ra czej wyjaśnienie określonego aspektu rzeczywistości: 
Boga jako abso lutnej arche i  jego stosunku do świata oraz, z  dru-
giej strony, wyjaśnie nie archai (tj. podstaw) wiary chrześcijańskiej128. 
Stawiając sobie takie cele, Orygenes, przynajmniej teoretycznie, de-

127 Traktat O zasadach, w którym Orygenes zawarł wszystkie teorie i hipo tezy roz-
wijane w  późniejszych dziełach, został napisany około r. 220 w  Aleksandrii. 
W 398 r., w kontekście rozszerzającej się krytyki poglądów Orygenesa, Rufin 
z Akwilei dokonał przekładu dzieła na łacinę, tłumacząc równocześnie I księgę 
Apologii Pam fila napisaną w obronie Orygenesa. Tłumaczenie to jest jedynym 
w pełni zachowa nym tekstem do dnia dzisiejszego. Przekład Rufina, w którym, 
jak sam się przyznaje, wprowadził pewne zmiany bądź to dla większej przej-
rzystości dzieła, bądź też aby przystosować wypowiedzi Orygenesa do języ-
ka teologicznego IV wieku, spotkał się z ostrą reakcją Hieronima. Hieronim, 
uprzednio wielbiciel nauki Orygenesa, teraz je go zażarty przeciwnik, dokonał 
własnego przekładu traktatu O zasadach. Choć samo tłumaczenie zaginęło, to 
jednak wiele fragmentów zachowało się w jego listach, w szczególności zaś w Li-
ście do Awita (List 124, pol. wyd.: przeł. J. Czuj, PAX, War szawa 1954). Tłu-
maczenie Hieronima jest bardziej dosłowne niż Rufina, jednak wy daje się, że 
wrogość do Orygenesa miała na nie istotny wpływ. Współcześnie tłuma czenie 
Rufina wciąż zazwyczaj traktuje się jako podstawowe i najbardziej wiarygod ne. 
Urywki, zazwyczaj krótkie i wyrwane z kontekstu, traktatu O zasadach są za-
warte w  liście cesarza Justyniana do Menasa, patriarchy konstantynopolitań-
skiego, z 543 r. Obok tych tłumaczeń do dnia dzisiejszego przetrwały fragmenty 
dzieła Orygenesa za chowane przez Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjan-
zu w Filokaliach (pol. wyd.: przeł. K. Augustyniak, PAK, Warszawa 1979), dzie-
le z 358 r. Różnice między tym tekstem a przekładem Rufina wynikają z metody 
Rufina, poniekąd jednak związane są ze zniekształconą kopią tekstu greckiego, 
którą mieli do dyspozycji Ojcowie Kapadoccy. Por. H. Pietras, Wprowadzenie 
do traktatu O zasadach, s. 5–8, w: Ory genes, O zasadach.

128 Choć traktat O zasadach nie stanowi również summy filozoficznej Orygene sa, 
to jednak należy zauważyć, że przez odniesienie pojęcia arche do Boga Aleksan-
dryjczyk nawiązuje do literatury filozoficznej, niejako wpisuje problem Boga 
w sche maty filozofii greckiej, szukającej pierwszych zasad i przyczyn. O zasa-
dach należy do uznanego gatunku literatury filozoficznej, zajmującej się kwe-
stiami fizyki. Por. np. Salutius, O Bogach i świecie; H. Chadwick, op. cit., s. 72;  
W. Trigg, Origen, s. 92.
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klaruje wierność credo apostolskiemu129. Zgadza się, że określa ono 
pewne i niepodważalne fundamenty wiary chrześcijańskiej, których 
nie można zanego wać, nie popadając w  konflikt bądź to z  Biblią, 
bądź też z  tradycją ko ścielną. Jednakże świadom jest, że wyznanie 
wiary, choć wskazuje na absolutne podstawy ortodoksji chrześci-
jańskiej, nie mówi wszystkie go ani tym bardziej nie jest systema-
tycznym wykładem doktryn chrze ścijańskich. Arbitralnie wskazuje 
ono na podstawowe doktryny i kon cepcje, niejednokrotnie ustalone 
w kontekście wczesnych kontrower sji chrześcijańskich, wszakże nie 
określa ich pochodzenia, implikacji, wzajemnych powiązań ani – co 
ważne – metody interpretacyjnej, która zdeterminowała sposób wy-
prowadzenia tych doktryn z Pisma Święte go. Owa hermeneutyczna 
wieloznaczność oraz niedopowiedzenia cre do pozostawiają spore pole 
dla hipotez i spekulacji. Z jednej strony mogą to wykorzystać gnosty-
cy i inne grupy heterodoksyjne, starające się przemycić pod formami 
chrześcijańskimi heretyckie treści, i temu należy zapobiegać. Z drugiej 
strony owe niedopowiedzenia mogą sta nowić zachętę dla chrześcijan, 
aby w pokorze i poszanowaniu Pisma ćwiczyli własne umiejętności 
poznawcze, aby zdobywali prawdziwą gnosis – posługując się językiem 
Klemensa – mającą moc wznieść ich na wyższy poziom poznania 
Boga i rzeczywistości duchowej, i to na leży promować.

A trzeba wiedzieć o tym, że głosząc wiarę Chrystusową, święci aposto-
łowie o pewnych prawdach, uznanych przez nich za niezbędne, powie-
dzieli w sposób zro zumiały dla wszystkich wiernych, nawet dla tych, 
którzy wydawali się opieszałymi w badaniu Bożej wiedzy; oczywiście 

129 Por. O zasadach I, 1–10, np. ust. 2: „Otóż wielu wyznawców wiary Chrystu sowej 
różni się między sobą nie tylko w  poglądach na temat spraw drobnych, lecz 
rów nież w zakresie problemów ważnych i zasadniczych, a więc w poglądach na 
temat Bo ga, na temat samego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, i nie tyl-
ko w tych spra wach, ale również w kwestii nauki o innych stworzeniach, miano-
wicie o świętych Mo cach i Potęgach; dlatego też uważam za konieczne najpierw 
przedstawić pewną zasadę i określoną regułę dotyczącą tej kwestii, a dopiero 
później zastanowić się nad pozosta łymi problemami. […] ponieważ nauka koś-
cielna ma być zachowana w tej samej po staci, w jakiej została przekazana przez 
apostołów kolejnym pokoleniom i trwa do chwi li obecnej w Kościołach, powin-
niśmy przecież wierzyć tylko w tę prawdę, która pod żadnym względem nie róż-
ni się od tradycji kościelnej i apostolskiej”.
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odkrycie sposobu uzasadnienia tych nauk pozo stawili tym, którzy za-
służyli na wspaniałe dary Ducha i otrzymali od samego Ducha Świę-
tego zwłaszcza łaskę wymowy, mądrości i wiedzy; co się zaś tyczy in-
nych prawd, to powiedzieli wprawdzie o  ich istnieniu, przemilczeli 
jednak sposób ich istnienia oraz pochodzenie; postąpili tak zapewne 
w tym celu, aby spośród następnych pokoleń gorliwsi miłośnicy znaleźli 
sobie przedmiot ćwiczeń, w których mogliby przedstawić plon swego 
umysłu130.

Tym właśnie szlakiem podąża Orygenes w  swoich rozważaniach 
w  O  zasadach. Posługując się metodą spekulatywną, tzw. metodą 
po szukiwania131, stara się wskazać zasadność określonych doktryn, 
ich implikacje i wspólne powiązania, co dodatkowo buduje filozo-
ficzny charakter dzieła jako próba racjonalnego uzasadnienia wia-
ry przy wy korzystaniu metody dialektycznej. Przy tym, podobnie 
jak Klemens w Kobiercach, Orygenes często odwołuje się do mate-
riału pozabiblijnego, głównie do filozofii greckiej i filologii. W swo-
ich spekulacjach często rozważa kilka możliwych rozwiązań danego 
problemu, nie za wsze sugerując ostateczne, tak jak w wypadku cie-
lesnej czy bezciele snej natury duszy, czy też jej prostej lub złożonej 
natury132. Czasami stawia się w pozycji określonego filozofa i  snu-
je jego rozważania, by w końcu je zanegować i odrzucić. W ten spo-
sób właśnie neguje wia rę w metempsychozę, widząc w niej „obłudną 
metodę puszczania w obieg błędnych poglądów”133. Czasami przed-

130 O zasadach I, 3.
131 Najlepiej widoczna w O zasadach, choć jej elementy widać też w komenta rzach 

oraz w Przeciw Celsusowi.
132 Zob. np. O zasadach I, 6, 4: „Jeśli ktoś sądzi, że w tym końcu zginie zupełnie 

na tura materialna, czyli cielesna, to żadną miarą nie może odeprzeć mojego 
rozumowa nia: w jaki sposób tyle różnorodnych substancji mogłoby istnieć i eg-
zystować bez ciał, skoro jedynie o Bogu, to znaczy o Ojcu, Synu i Duchu Świę-
tym można myśleć, iż ist nieje bez materialnej substancji i bez jakiegokolwiek 
związku z cielesnością? Kto in ny powie może, iż można ją pojmować na sposób 
eteru oraz jakiejś czystości i nieskażoności niebiańskiej. Jak jednak będzie na-
prawdę, pewniej wie tylko Bóg oraz ci, którzy przez Chrystusa i Ducha Święte-
go są Jego przyjaciółmi”. Por. również ibidem, II, 3, 2–3; III, 6, 1–4; IV, 4, 8.

133 KomJn VI, 10–14, 62–68; KomMat X, 20; XI, 17; XIII, 1–2. Jedynie w trak tacie 
Przeciw Celsusowi wyraźnie ją krytykuje. Por. III, 75; IV, 17; V, 49; VIII, 30.
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stawia implikację ja kiejś doktryny jako czystą hipotezę, od której go-
tów jest odejść, jeśli znajdą się lepsze rozwiązania134, lub pozostawia 
ją jako rzecz ostatecz nie nierozstrzygniętą135. Często swoje wnioski 
i sugestie opatruje ta kimi słowami, jak „prawdopodobnie”, „jak się 
wydaje”, „być może”.

Rzadko sugeruje ostateczne konkluzje swoich rozważań, szcze-
gólnie jeśliby miały one przekroczyć granice credo136.

To jednak, co powiedziałem na temat przemiany rozumu w duszę i na 
temat in nych zagadnień odnoszących się do tego problemu, niech czy-
telnik sam dokładniej rozważy i przemyśli; co do mnie, to nie traktuję 
swoich wypowiedzi jak niewzruszo ne dogmaty, lecz uważam je raczej 
za przypuszczenia i hipotezy137.

Widać tutaj niejako proces kształtowania się filozofii chrześcijań-
skiej, próbującej wskazać racjonalne podstawy wiary przy wykorzy-
staniu greckiego aparatu kategorialnego oraz sensu stricto filozoficz-
nej metody dialektycznej.

W rozważaniach tych jest widoczne również zmaganie między 
do gmatem a  logiką systemu, napięcie między uczciwością i  poko-
rą Orygenesa, olbrzymi szacunek wobec adresatów i poważne trak-

134 O  zasadach II, 3, 5: „Za rzecz podobnie niemożliwą uznaję, iżby świat mógł 
się powtórnie odrodzić w identycznym układzie i żeby ludzie mogli w owym 
świecie rodzić się, umierać i działać tak samo jak poprzednio; przeciwnie, róż-
ne światy mogą istnieć z ogromnymi odmianami, tak że z oczywistych powo-
dów jeden świat może być od drugiego lepszy, gorszy albo równocześnie lepszy 
i gorszy pod różnymi wzglę dami. Przyznaję jednak, że nie znam liczby światów 
ani prawideł rządzących nimi, ale chętnie się dowiem, jeśliby ktoś zechciał mnie 
o tym pouczyć”.

135 Zob. np. podsumowanie O zasadach III, 4, 5: „My zatem w miarę naszych moż-
liwości wydobyliśmy z poszczególnych nauk to, co można włożyć w usta róż-
nych osób toczących dyskusję, czytelnik zaś niechaj wybierze opinię, którą 
przyjąć trzeba”. Por. H. Crouzel, Orygenes, s. 223–231.

136 Należy zauważyć, że credo funkcjonuje tutaj w  analogiczny sposób jak aksjo-
mat w  typowym systemie filozoficznym. Stanowi podstawową, niepodważalną 
i przyj mowaną apriorycznie treść, która staje się fundamentem systemu konstru-
owanego przy użyciu tych samych zasad logiki i narzędzi metodologicznych, co 
system filozoficz ny. Por. J. Bocheński, Logika religii, PAX, Warszawa 1990.

137 Zob. np. O zasadach II, 8, 4. Por. również I, 6, 4; II, 3, 2–3; III, 6, 1–4; IV, 4, 8.
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towanie argumentów adwersarzy. Dialektyka Orygenesa wskazuje 
również na pionierski charakter jego pracy. W sytuacji, gdy teolo-
gia i filozofia chrześcijańska stawiają dopiero pierwsze kroki, gdy ka-
non pism No wego Testamentu, sukcesja apostolska, tradycja eklezja-
styczna czy in ne strażnice ortodoksji jeszcze nie zostały ostatecznie 
ustalone, Orygenes niejako jest zmuszony do kroczenia po omacku, 
wykorzystywa nia wiedzy pozabiblijnej i  istniejącego w myśli grec- 
kiej aparatu kate gorialnego, ale też musi niezwykle ostrożnie formu-
łować swoje wnioski nie tylko ze względu na pionierski charakter 
swej pracy, ale również ze względu na adresatów, z którymi ma do 
czynienia. Orygenes bowiem, podobnie jak Klemens Aleksandryj-
ski, ma do czynienia z  różnymi potencjalnymi odbiorcami swoich 
pism, adresatami, do których w odpowiedni sposób musi się usto-
sunkować. Z jednej strony są to gnostycy i chrześcijanie mocno prze-
siąknięci gnostycyzmem, których nieprawomyślne koncepcje należy 
zdyskredytować i odrzucić. Z drugiej strony dość mocne stronnic- 
two w Aleksandrii stanowią prości chrześcijanie, którzy są nastawie-
ni sceptycznie do wszelkich form filozofii greckiej, w bardzo prosty 
sposób pojmują Pismo Święte, a w poglądach ograniczają się do fun-
damentalnych nauk katechetycz nych. Uznając ich prawa, Orygenes 
musi uważać, by nie zniszczyć ich prostej wiary swoimi filozofują-
cymi wywodami i spekulacjami kroczą cymi na granicy ortodoksji. 
Po trzecie w Aleksandrii w III wieku istnieje dość silne ugrupowanie 
wykształconych chrześcijan, którzy potrzebu ją odpowiedniej stymu-
lacji intelektualnej i duchowej ze strony chrze ścijaństwa. Koncepcje 
gnostyckie, naznaczone w dużej mierze misty cyzmem i zapożycze-
niami z  myśli greckiej, są dla nich bardzo atrak cyjne. Przez swo-
je spekulacje i  studia filozoficzne Orygenes stara się odpowiedzieć 
na ich potrzeby. W  końcu istnieją również otwarci krytycy myśli 
chrześcijańskiej, stawiający pod adresem chrześcijaństwa określone 
zarzuty jak filozof Celsus138. Na tę krytykę, wysuwaną z perspekty-

138 Co prawda Prawdziwe słowo Celsusa zostało napisane ok. połowy II wieku, nie-
mniej jego wpływ w III wieku był na tyle silny, że dzieło wciąż wymagało rze-
czowej od powiedzi z  perspektywy chrześcijaństwa. Por. S. Kalinkowski, op. cit.,  
s. 30–31.
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wy filozofii greckiej, należy odpowiedzieć, jeśli chrześci jaństwo chce 
obronić swój status boskiej filozofii139.

Orygenes adresuje swoje dzieła do tych poszczególnych grup 
odbiorców, przystosowując w dużej mierze swoją argumentację do 
ich poziomu percepcji. Tak więc zupełnie inaczej kształtują się jego 
homi lie, w których niezwykle rzadko czyni użytek z wiedzy filozo-
ficznej. Inaczej przedstawiają się jego komentarze, gdzie szeroko sto-
suje alegoretyczną metodę interpretacji Pisma. Odmiennie kształ-
tuje się wielka apologia chrześcijaństwa w dziele Przeciw Celsusowi, 
gdzie Orygenes jako filozof odpowiada na argumenty filozofa, sta-
rając się równocześnie zbytnio nie zagłębiać w problemy teologicz-
ne, jeśli mia łyby one prowadzić do dalszych zarzutów przeciw religii 
wyznawców Chrystusa140. Jeszcze inaczej na tym tle wypada traktat 
O zasadach, w którym to piśmie Orygenes, podobnie jak wcześniej 
Klemens, stara się znaleźć swego rodzaju złoty środek. Dzieło adre-
suje, jak się wyda je, przede wszystkim do wykształconych chrześci-
jan, którym chce uka zać głębię myśli chrześcijańskiej kryjącą się za 
lapidarnymi sformuło waniami credo. Stąd też nie waha się szeroko 
korzystać z filozoficzne go aparatu kategorialnego oraz z koncepcji fi-
lozoficznych, którymi posługuje się w swoich spekulacjach dotyczą-
cych myśli chrześcijańskiej. Równocześnie jednak, mając na uwadze 
tych, którzy w swej prostej wierze w Boga nie ufają ustaleniom filo-
zofów i boją się wychodzić po za stwierdzenia Pisma, Orygenes wielu 
argumentów nie dopowiada do końca i pozostawia otwarte kwestie 
tam, gdzie wydaje się, że powinien był powiedzieć ostatnie słowo141. 
Jego zdaniem jedynie credo nie mo że być podawane w wątpliwość, 
natomiast wszystkie rozważania wy kraczające poza ramy credo mają 

139 Por. H. Crouzel, op. cit., s. 221 i n.
140 Por. np. w odniesieniu do koncepcji piekła i Gehenny: Przeciw Celsusowi VI, 26 

(przeł. S. Kalinkowski – podobnie pozostałe cytaty z Przeciw Celsusowi): „Za-
tem w okolicach Jerozolimy znajduje się miejsce kary dla tych, którzy mają być 
sto pieni, bo przyjęli do swej duszy zło, zwane przenośnie ołowiem. Dlatego 
u Zacharia sza bezbożność siedziała na talencie ołowiu. Tego jednak, co można 
powiedzieć na ten temat, nie należy wykładać wobec szerokiego audytorium, 
a zresztą i nie tu odpo wiednie miejsce po temu”.

141 Reprezentatywnym przykładem jest problem apokatastazy, kwestia rozwinię ta 
w dalszej części rozdziału.
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charakter spekulatywny. Tak więc, jak się wydaje, jego „metoda po-
szukiwania” w  traktacie O  zasadach wy nika nie tylko z  faktu, że 
czyni on pierwsze kroki na drodze kształto wania systemu filozofii 
chrześcijańskiej, ale również jest swego rodza ju zabiegiem dyploma-
tycznym, próbą kompromisu między różnymi grupami potencjal-
nych odbiorców jego dzieła.

Owa dialektyka Orygenesa bez wątpienia utrudnia wyselekcjono-
wanie rzeczywistych przekonań filozofa z całej siatki hipotez i spe-
kulacji. Do końca nie wiadomo np., czy Orygenes wierzy w  bez-
cielesność duszy, czy też przypisuje jej zawsze eteryczne, subtelne 
cia ło, czy podtrzymuje jej podzielność, czy niepodzielność. Niekiedy 
owo spekulowanie i wysuwanie alternatywnych, równoważnych po-
glądów prowadzą do napięć, graniczących wręcz ze sprzecznościami 
(np. opatrzność a wolna wola). Wszystko to oraz problemy dotyczą-
ce tłumaczenia dzieła142 komplikują próby jednoznacznego zrekon-
struowania systemu Orygenesa. Niemniej na podstawie O zasadach 
jako najbardziej systematycznego wykładu myśli Orygenesa – z po-
mocą innych jego dzieł, dotykających fundamentalnych problemów 
filozoficzno-teologicznych – można odtworzyć z dużą dozą prawdo-

142 W  kwestii problemów związanych z  tłumaczeniem dzieła i  proponowanych 
rozwiązań por. przede wszystkim Przedmowę Rufina z Akwilei do O zasadach 
(s. 45–48), oraz: H. Crouzel, op. cit., s. 78–81; H. Pietras, Wprowadzenie, s. 6 i n.; 
H. Chadwick, op. cit., s. 149 i n.; S. Kalinkowski, op. cit., s. 15–19. Osobiście przyj-
muję tłumaczenie Rufina jako najbardziej wiarygodne, mimo to uważam za 
ko nieczne konfrontowanie go z  innymi zachowanymi tłumaczeniami: Hiero-
nima, Justy niana oraz z Filokaliami i  adekwatnymi fragmentami zachowany-
mi w innych dziełach Orygenesa. Zgadzam się ze zdaniem wyrażonym przez  
H. Chadwicka (op. cit., s. 149), reprezentatywnym również dla pozostałych 
przytoczonych powyżej autorów: „The De principiis survives as a  whole only 
in paraphrastic Latin translation of Rufinus, which avowedly mitigates passag-
es likely to offend the orthodox ears of Rufinus’ contempo raries, especially in 
books III–IV which Rufinus treats more cautiously than I–II. Except for sub-
stantial excerpts on the interpretation of the Bible preserved in the Greek of the 
Philocalia of Basil and Gregory Nazianzen, fragments of the original texts are 
few and are mainly preserved by enemies of Origen like Justinian. A selection 
of the most damaging passages is translated by Jerome, Ep. 124. So much in Ru-
finus’ work can be paralleled, however, in the commentaries and homilies that 
is possible to have reasonable confidence about the original sense except in cer-
tain instances”.
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podobieństwa przynajmniej główne tezy, szczególnie w odniesieniu 
do koncepcji apokatastasis, do której właśnie w traktacie O zasadach 
filozof zbliża się najbardziej.

Rekonstruując myśl filozofa, można przyjąć wiele porządków je-
go systemu. Traktat O zasadach sugeruje porządek systemu143, opar-
ty na 9 punktach wiary apostolskiej: Bóg, Chrystus, Duch Świę ty, du-
sza, zmartwychwstanie, wolna wola, Szatan i moce przeciwne Bogu, 
kres świata stworzonego, natchnienie Pisma Świętego. We dług tego 
planu Orygenes rozwija swój traktat w  trzech zasadni czych częś-
ciach. W pierwszej skupia się przede wszystkim na oso bach Trójcy 
Świętej (I, 1–5), istotach rozumnych (I, 5–8) oraz świecie i stworze-
niach (II, 1–3). Druga część stanowi dokładne roz winięcie punk-
tów credo, wyszczególnionych we wstępie, a więc zaj muje się istotą 
Boga (II, 4–5), inkarnacją Chrystusa (II, 6), osobą i działaniem Du-
cha Świętego (II, 7), pochodzeniem i obecnym sta nem dusz (II, 8–9), 
zmartwychwstaniem i  sądem istot rozumnych (II, 10–11), wolną 
wolą stworzeń (III, 1), deprawacją Szatana i je go działaniem przeciw 
Bogu (III, 2–4), światem materialnym – je go stworzeniem, przemi-
jalnością i ostatecznym przeznaczeniem (III, 5–6), w końcu natchnie-
niem Pisma Świętego i  problemem poznania (IV, 1–14). Ostatnia 
część traktatu O  zasadach to swego rodzaju podsumowanie, reka-
pitulacja, w której Orygenes ponownie rozpa truje status osób Trój-
cy Świętej (IV, 4, 1–5), kwestię świata mate rialnego (IV, 4, 5–8), nie-
śmiertelność stworzeń rozumnych (IV, 4, 9–10), problem poznania.

Równie dobrze można by się pokusić o rekonstrukcję systemu 
Orygenesa ze względu na porządek ontologiczny pokrywający się 
w ogólnych zarysach z porządkiem systemowym filozofów greckich. 
Porządek ów sugerowałby następującą kolejność kategorii systemu 
Orygenesa: teologia sensu stricto w znaczeniu arystotelesowskiej „fi-
lozofii pierwszej” (Bóg, Logos, Duch Święty); nauka o  stworzeniu 
(ciała niebieskie, aniołowie, ludzie, Szatan i  demony); świat mate-
rialny, re lacje Bóg–stworzenie, epistemologia, tj. interpretacja Pisma 

143 631. Opieram się tutaj głównie na podziale zaproponowanym przez H. Crouze-
la, op. cit., s. 78. Por. również W. Trigg, op. cit., s. 91–94; H. Pietras, Wprowa-
dzenie, s. 8–10.
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Świętego, pozwalająca zakotwiczyć powyższy system w tekście źród-
łowym. Struktura ta nie odbiegałaby zbytnio od porządku założo-
nego przez sa mego autora traktatu O zasadach, przy czym apokata-
staza jawiłaby się tutaj jedynie jako jedna z drugorzędnych kategorii 
systemu, zawarta w części: relacje Bóg–stworzenie.

W kontekście rozważań na temat apokatastazy wydaje się jed-
nak, że najbardziej adekwatny jest porządek soteriologiczny, ze 
względu na który można rekonstruować system Orygenesa. Po 
pierwsze struktura soteriologiczna, u której podstaw leży swego ro-
dzaju historia upadku i  zbawienia, podkreśla dynamikę systemu 
Ory genesa, z jednej strony ukształtowaną przez grzech stworzenia, 
z drugiej przez pokutę i powrót stworzeń do Boga. Po drugie, przy 
założeniu porządku soteriologicznego apokatastaza staje się jedną 
z najważniejszych kategorii systemu jako jego zwieńczenie i telos. Po 
trzecie struktura ta wciąż pokrywa się w ogólnych zarysach ze struk-
turą traktatu O zasadach, gdzie po omówieniu istoty Boga (Bóg, Lo-
gos, Duch Święty) oraz statusu stworzenia (ciała niebieskie, ludzie, 
Szatan i  demony) Orygenes rozpatruje problem powrotu do Boga 
upadłych istot.

Próba rekonstrukcji głównych założeń systemu Orygenesa

Struktura systemu filozoficznego Orygenesa, przy założeniu jego so-
teriologicznego porządku, jest oparta na swego rodzaju wewnętrz-
nej dynamice. Dynamikę tę z jednej strony determinuje grzech, któ-
ry pro wadzi do zniszczenia doskonałej jedności między Bogiem 
a  stworze niem, z  drugiej zaś pokuta, której skutkiem jest zbawie-
nie stworzeń i odnowienie pierwotnych doskonałych relacji. W ten 
sposób system Orygenesa rozpatrywany „teraz”, tj. po pierwotnym 
upadku stworze nia, a przed jego ostatecznym zbawieniem, kształtu-
je się jako swego rodzaju dialektyka między dwoma biegunami. Na 
jednym z owych biegunów stoi Bóg, w swej miłości dążący do odno-
wienia zniszczo nych relacji, na drugim biegunie znajduje się stwo-
rzenie wahające się między dalszą deprawacją a pokutą i powrotem 
do Boga.
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Bóg jest pojmowany przez Orygenesa, podobnie jak i przez Kle-
mensa Aleksandryjskiego, jako byt absolutny i transcendentny. Jedynie 
On, określany w Ewangeliach mianem Ojca, jest autotheos144. Jest Bo-
giem niezrodzonym (agennetos), odwiecznym, samoistnym źródłem 
wszelkiego istnienia, co adekwatnie oddaje starotestamentowa formu-
ła „jestem będącym (ego eimi ho on)”145. Przy tym jest On bytem ab-
solutnie prostym, niezłożonym146, nieposiadającym żadnych wyż szych 
czy niższych atrybutów. Jest czystym Rozumem. Jak mówi Orygenes:

Nie należy […] sądzić, że Bóg jest ciałem albo że przebywa w ciele – 
jest On niezłożoną istotą duchową, w której nie ma żadnych dodatko-
wych atrybutów; wsku tek tego nie można wierzyć, że tkwią w nim ja-
kieś wyższe i niższe przymioty, lecz jest Monadą i  że się tak wyrażę, 
Jednią, Rozumem i Źródłem, z którego biorą począ tek wszystkie istoty 
duchowe i wszelki rozum147.

Będąc czystym intelektem, Bóg jest bytem niematerialnym, nale żącym 
do innego porządku niż rzeczywistość postrzegalna zmysłowo.

Rozum [zaś], aby się poruszać i  działać, nie potrzebuje materialnej 
przestrzeni, nie potrzebuje dostrzegalnych zmysłowo rozmiarów, ma-
terialnego wyglądu, zewnętrz nego kształtu i barwy ani niczego, co sta-
nowi cechę charakterystyczną ciała i materii. […] jedność zaś, pozba-
wiona wszelkiej cielesnej domieszki, powinna się składać wyłącznie, że 
się tak wyrażę, z idei Bóstwa148.

W  rzeczywistości Orygenes jest pierwszym myślicielem chrześci-
jańskim, który dowodzi niematerialności Boga, posługując się argu-
mentami sensu stricto filozoficznymi149. Wykazuje on mianowicie, że 

144 KomJn 2, 2.
145 Wyj 4,2 w tłumaczeniu Septuaginty.
146 Por. Klemens Aleksandryjski: „jest on jednością, ale przekraczającą jedność 

i przezwyciężającą monadę” (Kobierce V, 16, 3; VII, 5, 5).
147 O zasadach I, 1, 6 a.
148 Ibidem, I, 1, 6 b.
149 Argumenty Orygenesa są zadziwiająco zbieżne z argumentami Arystotelesa od-

nośnie do niematerialności Absolutu jako czystego aktu. Por. Metafizyka, 1073, 
5–25. Por. E. Gilson, op. cit., s. 37.
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rzeczywistość materialna, która składa się z czterech podstawowych 
elementów materialnych (woda, ziemia, ogień, powietrze) oraz ete-
ru, ulega ciągłej przemianie, ewolucji oraz swoistej entropii. Jeżeli 
Bóg byłby materialny, to i On musiałby ulegać tym samym proce-
som, co reszta materialnego świata, co z kolei zasadniczo (w aspek-
cie ontycz nym) zrównywałoby Go z  pozostałą częścią stworzenia 
i sugerowało Jego przemijalność. Dla Orygenesa jest to wniosek nie 
do przyjęcia. Wszak jak wskazuje, doskonałość Boga oznacza m.in. 
Jego niezniszczalność, a  więc absolutną wieczność150. Aby jednak 
być wiecznym w sensie absolutnym, Bóg musi być bytem niemate-
rialnym151. Jako ta ki należy do innego porządku rzeczy niż człowiek 
i jego, zdeterminowane cielesnością, możliwości percepcji, przez co 
Bóg jako byt nie materialny jest również niepoznawalny. Jest ponad 
rozumem. Orygenes posuwa się tak daleko, że stwierdza, iż Bóg, bę-
dąc źródłem wszel kiego istnienia, sam jest ponad bytem152, przez co 
staje się dla czło wieka poznawalny jedynie w sposób pośredni: przez 
porządek stworzenia, objawiający Jego doskonałość, oraz przez 
wcielonego Syna153, ukazującego miłość Ojca do świata.

150 Interesujące, że doskonałość Boga nie oznacza dla Orygenesa Jego nieograni-
czoności, co wskazuje na istniejący w jego świadomości pitagorejski i platoń-
ski podział na peras i  apeiron. „Trzeba bowiem stwierdzić, że moc boża jest 
ograniczo na, i nie należy usuwać jej granic pod pozorem oddawania czci Bogu. 
Gdyby bowiem moc boża była nieskończona, to z konieczności nie mogłaby 
pojąć sama siebie: wszak z samej natury to, co nie ma granic, jest też nieogar-
nione. Bóg zatem stworzył tyle bytów, ile mógł ogarnąć, ile mógł mieć pod ręką 
i  iloma mógł rządzić mocą swojej opatrzności; podobnie też – stworzył taką 
materię, w jakiej mógł zaprowadzić ład” (O zasadach II, 9, 1). „Orygenes za Kle-
mensem ustalił zasadę, z której inni teologowie mieli wydedukować nieskoń-
czoność Boga, mianowicie Jego niecielesność (co się nie znajduje w przestrze-
ni, nie ma granic), ale on sam nie wyciągnął tego wniosku. Na wet nie postawił 
takiego problemu. Uwagi Orygenesa o ograniczoności Boga odno szą się do de-
terminacji woli –mocy Boga, a nie do ograniczenia Jego bytu”. E. Gilson, op. cit., 
s. 512.

151 Por. O zasadach I, 1, 6; II, 2; IV, 3, 15.
152 Przeciw Celsusowi VII, 38. Por. Plotyn i jego koncepcja Absolutu – Enneady V, 3, 

13–14; V, 4, 1–2; VI, 7, 38–42; VI, 9, 3–6; VI, 8, 15–21.
153  Za Filonem Aleksandryjskim i Klemensem Orygenes jest zwolennikiem teolo-

gii negatywnej. Por. Klemens, Protreptikos 98, 3, ln.; Kobierce V, 16, 3; J. N. D. Kel-
ly, Początki doktryny chrześcijańskiej, s. 102.
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Podobnie jak Klemens oraz wcześniej neopitagorejczycy 
i filozo fowie średniego platonizmu154 Orygenes nierozdzielnie łączy 
doskona łość Boga z Jego dobrocią, a co za tym idzie, miłością wo-
bec stworze nia. Dobry Bóg nie może, co wynika z Jego natury, być 
źródłem i przy czyną zła, dobro bowiem ze swej natury musi rodzić 
dobre rzeczy.

Jak rzecz z natury słodka nie może sama z siebie uczynić słodyczy gorz-
ką, jak naturalna jasność nie może powodować ciemności, tak i Bóg nie 
może czynić niespra wiedliwości. Zdolność bowiem czynienia niespra-
wiedliwości sprzeciwia się Jego bo skiej naturze i Jego wszechmocy155.

Dobroć Boga, podobnie jak i inne jego atrybuty, jest wieczna w nie-
zmiennej naturze Najwyższego Bytu. Dlatego też dla Orygenesa nie 
do przyjęcia są wszelkie koncepcje sugerujące gniew Boga, Jego ze-
mstę lub jakiekolwiek sugestie, że Bóg może kogokolwiek prowa-
dzić, namawiać czy zmuszać do zła. Jeżeli tego typu stwierdzenia po-
jawiają się w  Piśmie Świętym, oznacza to, że należy odszukać ich 
głęb szy poziom znaczeniowy, kryjący się za przesłoną alegorii, bez 
wąt pienia podkreślający doskonałość, dobroć i miłość Boga wobec 
stwo rzenia.

Ogniwem między transcendentnym i prostym bytem, jakim jest 
Bóg, a złożonym i ograniczonym stworzeniem jest Logos-Syn156. Po-
dobnie jak druga hipostaza w systemie średnio- i neoplatońskim157, 
zostaje On zrodzony z  Ojca w  wiekuistym akcie zrodzenia158. Ów 

154 Zob. np. Plutarch z Cheronei, O odwlekaniu kary przez bogów, 549 D–F.
155 Przeciw Celsusowi III, 70.
156 Por. KomJn 1, 20; Przeciw Celsusowi 7, 38.
157 Albinus: pierwszy Bóg, którego nie można opisać adekwatnie za pomocą słów, 

powołuje duszę świata ze snu i skierowuje ją do siebie, dusza ta, poznawszy Bo-
ga, stwarza zasady dla całego świata. Epitome 10, 4. Analogia z Albinusem, któ-
ry wie rzył w Najwyższego Ojca porządkującego materię za pośrednictwem dru-
giego Boga (którego utożsamiał z Duszą Świata). Por. Orygenes, KomJn 2, 2, 18; 
Albinus, Didaskalia 14, 3. Por. również J. Daniélou, Origene, s. 257.

158 W niezmiennym Bogu nie może zaistnieć żadna zmiana, Ojciec musi być za wsze 
ojcem, nie może nim się stawać. „Nie było takiego czasu, w którym nie było Sy-
na” (O zasadach I, 2, 9; IV, 4, 1).
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akt zradzania przypomina bardziej promieniowanie światła lub 
„wolę wy chodzącą z umysłu” niż fizyczny akt narodzin159. Zrodzo-
ny „wiecz nie” Syn160 jest o tyle Bogiem i o tyle też posiada atrybu-
ty analogiczne do cech Ojca, o ile uczestniczy w Ojcu161. Jest niejako 
odbla skiem światłości Boga i odbiciem Jego chwały. Jest pryzmatem, 
umożliwiającym poznanie Ojca przez ograniczone stworzenie162. 
Jed nakże w kwestii statusu ontycznego Orygenes uczy hierarchicz-
nej wi zji świata, według której Logos jest podporządkowany Ojcu, 
inne zaś stworzenia są zależne od Logosu. „Ojciec góruje nad Sy-
nem i Du chem tak dalece, jak oni – jeśli nie więcej niż Oni – góru-
ją nad sferą niższych bytów; a jeżeli język Orygenesa zdaje się cza-
sem zaprzeczać temu, jeżeli zawiera sugestię, że Syn jest Bogiem 
od początku, praw dziwym Słowem [Logosem – W. Sz.], Mądrością 
i prawdą [Przeciw Celsusowi 3, 41, 6, 47; KomMt 14, 7], to wyjaś-
niać można, że się ta kim może wydawać stworzeniom, ale z punk-
tu widzenia niewysłowionego Bóstwa jest pierwszy w łańcuchu ema-
nacji. Ta koncepcja schodzącej w dół hierarchii, będąca produktem 
platonizującego za plecza, streszcza się w  stwierdzeniu, że podczas 
gdy działanie Ojca rozciąga się na całą rzeczywistość, działalność 
Syna jest ograniczona do bytów rozumnych, a Ducha do tych, któ-
rzy są uświęceni”163. Tak więc w swym istnieniu Syn/Logos różni się 
od Ojca. „Ojciec i Syn” – Orygenes podkreśla – „są dwiema istota-
mi, gdy chodzi o ich oso by”, choć z drugiej strony mówi, że są „jed-
nym w jednomyślności, harmonii i identyczności woli”164. Nie dzi-
wi, że Orygenes dokonuje takiego rozróżnienia, jeśli chodzi o status 

159 Por. Mądr. 7,25; Plotyn, Enneady V, 1, 6: „Jak światło wokół Niego i z Nie go, ale 
z Niego, które pozostaje w spoczynku, tak jak świetlany w sobie blask słońca, 
krążący wokół niego i z niego, które pozostaje w spoczynku, wciąż wyłaniany” 
(przeł. A. Krokiewicz).

160 Zob. przypis 158.
161 KomJn 13, 3.
162 O zasadach I, 2, 6; IV, 4, 1.
163 J. N. D. Kelly, op. cit., s. 106. Por. O zasadach I, 3, 8. F. Lieske, Die Theologie der 

Logosmystik des Origenes, s. 186 (cyt. za: J. Daniélou, op. cit., s. 252).
164 De oratione dominica 15, 1; Przeciw Celsusowi 8, 12. „My nie boimy się mówić 

w jednym sensie o dwu Bogach, w drugim sensie o jednym Bogu” (Dialog z Hera- 
klidesem 3). Por. J. N. D. Kelly, op. cit., s. 104.
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ontyczny, i że zrównuje Sy na z Ojcem w odniesieniu do ich działa-
nia i stosunku wobec świata. Tworzy on podobny schemat emanacji 
jak Plotyn, gdzie pierwsza hipostaza, choć istnieje ze względu na Ab-
solut, to jednak stanowi do skonałe jej odbicie165. W ten sam sposób 
Orygenes utrzymuje, że podobne rodzi podobne, a więc doskonały 
Bóg może zrodzić jedynie dobro, prawdę, życie etc. Zrodzony z Ojca 
Syn staje się, niejako z ko nieczności, doskonałym odblaskiem Jego 
światłości, wolą doskonałe go umysłu, pełnym odzwierciedleniem 
chwały Boga, w której nie ma żadnego zła166. Jako taki Logos-Syn jest 
transcendentny wobec reszty stworzenia, przebywając w doskonałej 
unii i harmonii z Ojcem167. Jedynie On zna Ojca od nieskończoności 
i jedynie On w pełni uczest niczy w naturze Ojca, i przez to doskona-
le Go rozumie oraz dosko nale wypełnia Jego wolę168.

Syn-Logos odgrywa szczególną rolę tak w  stworzeniu świata, 
jak i  w  zbawieniu upadłych stworzeń. Jest On tym, który umożli-
wia i po średniczy we wszelkich relacjach między Bogiem a stworze-
niami. Przede wszystkim Orygenes twierdzi, że Logos z jednej stro-
ny ucze stniczy w  doskonałej jedności Boga – jako Jego doskonałe 
odbicie, z  drugiej jednak zawiera w  sobie różnorodność stworze-
nia. W analo giczny sposób do drugiej hipostazy w systemie średnio- 

165 Por. Enneady V, 3, 15: „Tamto natomiast jest »jedno-wszystkim«, ponieważ jest 
wielkim początkiem. Albowiem początek to »Jedno istotnie i  naprawdę Jed-
no«. To zaś, co następuje po początku, jest, bo tak jakoś »zaważyło« owo Jedno, 
»wszyst kim, uczestniczącym w Jednem« i każda rzecz jego jest znowu »wszyst-
kim i jedną«”.

166 Pojmowanego przez Orygenesa jako nieobecność dobra, a więc pozbawio nego 
statusu ontycznego. Por. niżej.

167 Por. KomJn 2, 2–3. E. Gilson, op. cit., s. 512: „Orygenes przeczytał w Ps 50 (49): 
»Przemówił Jahwe, Bóg nad bogami«. A zatem są inni bogowie, ci, których zu-
pełnie tak samo jak pierworodnego całego stworzenia nazywamy »bogami« ce-
lem odróżnienia ich od »Boga« (tzn. Bóstwa samego z siebie: autotheos). Jed-
nakże Logos posiada ten przywilej, że jest zawsze z »Bogiem«, tak że przypisał 
sobie Boskość i stał się jej przekazicielem wobec innych bogów. Tak więc Logos 
(Słowo) jest obrazem, według którego wszystkie inne obrazy zostały uczynio-
ne. Orygenes określa życie Słowa jako nieustanną kontemplację Ojca. Zwróćmy 
uwagę na przewagę pojęcia obra zu, czyli podobieństwa, które prawie całkowi-
cie eliminuje stoickie pojęcie wyrażone go lub wypowiedzianego słowa”.

168 KomJn 32, 38.
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i neoplatońskim Logos jako Mądrość Boża169 zawiera w sobie świat 
duchowy, logoi spermatikoi, pojmowane podobnie jak w filozofii sto-
ickiej jako za rodki bytów oraz jako swego rodzaju wzorce stworze-
nia. W ten spo sób w Logosie uobecnia się świat (duchowy), stwo-
rzony przez Boga w odwiecznym akcie stworzenia170. W ten sposób 
też Logos staje się naturalnym ogniwem między transcendentnym 
bytem, jakim jest jednorodny Bóg-Ojciec, a  zróżnicowanym, nie-
doskonałym światem stworzeń – poszczególnych logoi. Ma to istot-
ne znaczenie nie tylko w kontekście stworzenia świata, ale również 
jego zbawienia, posiada jąc bowiem w sobie zarówno niezłożoność 
Boga, jak i różnorodność stworzenia, Syn może zrozumieć potrzeby 
stworzenia i odpowiedzieć na nie171, zgodnie z zapewnieniem autora 
Listu do Hebrajczyków (4,16), że „nie mamy bowiem arcykapłana, 
który by nie mógł współ czuć ze słabościami naszymi, lecz doświad-
czonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu”.

Na drugim biegunie systemu Orygenesa – przy przyjęciu jego 
soteriologicznego porządku jako zasady metodologicznej rekon-
strukcji systemu – stoi rozumne stworzenie, ograniczone w liczbie 
i mocy, całkowicie zależne od Boga i Logosu, który dla stworzeń jest 
Bogiem w  hierarchicznej strukturze bytu. Według Księgi Rodzaju 
(1,27) stworzenie ma w sobie podobieństwo do Boga, które zawie-
ra się głównie w rozumności i nieśmiertelności istot żywych. Choć 
stwo rzone na obraz Boga, stworzenia nie są esencjonalnie dobre jak 
Bóg, ale raczej moralnie zobligowane do wyboru dobra. Obdarzone 
wolną wolą – co jest istotnym założeniem systemu Orygenesa i jego 

169 Por. Przyp 8,22. KomJn 1, 34: „Tak dalece, jak człowiek po siada mądrość, uczest-
niczy w życiu Chrystusa, który jest Mądrością” (za: J. Daniélou, op. cit., s. 261). 
Przez takie stwierdzenie Orygenes zbliża się do stoickiej kon cepcji logos endia- 
thetos, określającej uczestnictwo człowieka w logosie kosmicznym.

170 Podobnie jak zrodzenie Syna, tak też stworzenie świata jest procesem wiecz-
nym, jako że zdaniem Orygenesa niemożliwa jest jakakolwiek zmiana w obrę-
bie Bo ga. Jeśli jest Stwórcą, musi nim być zawsze. O zasadach I, 4; 5: „Bóg nie 
zaczął być Stworzycielem w określonym czasie, a przedtem nim nie był”. Od-
nośnie do Logosu jako przyczyny i narzędzia stworzenia por. KomJn 2, 10; Prze-
ciw Celsusowi 6, 10.

171 KomJn 1, 23. Por. J 1,14. O  inkarnacji Logosu por. podrozdział Inkarnacja 
i odkupienie.
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antropologii – mogą wybrać między posłuszeństwem Bogu a  od-
wróceniem się od Niego, między dobrem a  złem. Każda z  decyzji 
pociąga za sobą odpowiednie konsekwencje, błogosławieństwo lub 
przekleństwo.

Tak więc relacje między Bogiem a stworzeniem są zdetermino-
wane z jednej strony (odgórnie) miłością i opatrznością Boga, z dru-
giej (oddolnie) wolnością stworzenia. Wydaje się, że pozostałą część 
soteriologii Orygenesa można wyprowadzić z tych dwóch tez, któ-
rych Orygenes stara się za wszelką cenę bronić. Ukazuje więc, że Bóg, 
kierowany swoją doskonałą miłością, stwarza świat istot rozum nych, 
czystych umysłów, bytów duchowych172. (Świat materialny powstaje 
dopiero w drugim etapie po upadku stworzenia, jak wskazuje trze-
ci rozdział Księgi Rodzaju173). Pierwotnie wszystkie stwo rzenia są 

172 Stwarza w sensie umownym, bo choć z jednej strony Orygenes twierdzi, że Bóg 
powołał wszystko do istnienia w czasie – „natury rozumne, uczynione […] na 
po czątku zostały stworzone z niebytu, przez to samo, że nie istniały i zaczęły 
istnieć. […] istnienie ich zatem nie jest ich wieczną własnością, lecz darem Bo-
żym” – to z dru giej, na wzór średnioplatoński, utrzymuje, że wszystkie stworze-
nia były wieczne: „za wsze istniały byty, którym ta moc [Boga] czyniła dobrze – 
mianowicie jej stworzenia; a czyniąc dobrze, udzielała im dobrodziejstw mocą 
opatrzności w porządku i wedle zasług” (O zasadach 1, 4, 3). Pewne rozwiązanie 
owego dylematu znajduje się w O za sadach I, 4, 1, gdzie Orygenes twierdzi, że 
choć fizyczne stworzenie zaistniało w cza sie, to jednak w sensie ontycznym idee 
bytów były zawsze obecne i ukształtowane w Logosie jako w Bożej Mądrości: 
„Rozum ludzki podlega jednakże słabości i ogra niczeniu, gdyż nie potrafi zro-
zumieć, w jakim sensie stworzenia istniały zawsze, od kąd istnieje Bóg, oraz jak 
to się dzieje, że bez początku, że się tak wyrażę, bytowały istoty, co do których 
trzeba żywić niezachwianą wiarę, iż zostały stworzone i  ukształ towane przez 
Boga. […] Otóż Bóg zawsze był Ojcem, który zawsze ma jednorodzonego Syna; 
Syn zaś zgodnie z tym, co już powiedzieliśmy, nosi nazwę Mądrości. A jest to ta 
sama Mądrość, z której cieszył się zawsze Bóg w doskonałym świecie, i dlate go 
rozumiemy, że Bóg zawsze się raduje. W tej więc Mądrości, która zawsze była 
z Oj cem, zawsze tkwiło określone i ukształtowane stworzenie i nie było nigdy 
takiego mo mentu, w  którym Mądrość nie posiadała uprzednio utworzonych 
idei istot mających zaistnieć w przyszłości”.

173 Dla Orygenesa słowa z  Rdz 1,1: „Na początku Bóg stworzył niebo i  zie mię”, 
wskazują w alegoryczny sposób na podwójne stworzenie. Tezę te wspierają dwa 
opisy stworzenia człowieka w Rdz 2 i 3. Jest to zbieżne z  interpretacją Filona 
Aleksandryjskiego. Por. Filon Aleksandryjski, De opif. mundi 15–25.
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sobie równe174, spędzając czas na kontemplacji i poznawa niu Boga. 
Ich stan można opisać jako proces ciągłego uświęcania, w którym 
duchy, wmyślając się w Boga, nieustannie przybliżają się i upodab-
niają doń. Ów wieczny, nieskończony progres jest niejako wpisany 
w naturę ducha jako jego przeznaczenie175, stąd jego prze rwanie jest 
sprzeciwem wobec Boga, a więc jest samo w sobie złem. Jednak peł-
na wartość owego procesu leży w  jego dobrowolnym cha rakterze, 
skoro stworzenie ma możność wyboru między dobrem a złem. Kon-
templacja Boga jest wyrazem miłości logoi do Boga i wolną odpo-
wiedzią na Jego miłość. Jedną z podstawowych tez Orygenesa jest, 
że Bóg stworzył logoi jako wolne istoty i nigdy im nie odbiera wol-
nej woli, jakkolwiek wszelkimi możliwymi sposobami zabiega o akty 
właściwego wyboru176. „Stwórca bowiem zezwolił stworzonym przez 
siebie umysłom na dobrowolne i swobodne dzia łanie, aby powsta-
ło w nich ich własne dobro, gdyby zachowywały je z własnej woli” 
(O zasadach II, 9, 2).

A  jednak wszystkie rozumy/duchy177 w  mniejszym lub więk-
szym stopniu odrzuciły dobro, odwróciły się od Boga, na skutek cze-
go zna lazły się w  sferze zła, tj. sferze przeciwnej dobru, skoro zło 

174 O zasadach II, 9, 6: „Ponieważ więc sam był przyczyną sprawczą tego, co miało 
zostać stworzone, a nie było w Nim ani niestałości, ani zmienności, ani niemoż-
ności, a  zwłaszcza żadnego powodu dla zmienności i  niestałości, wszystkie 
stworze nia swoje uczynił równymi i podobnymi”.

175 Ibidem, I, 3, 8. Por. J. Daniélou, op. cit., s. 212.
176 Por. O zasadach II, 1, 2: „Dlatego też, jak sądzę, Ojciec wszystkich rzeczy, Bóg, 

mając na celu zbawienie wszystkich swoich stworzeń, tak to wszystko urządził 
niewysłowionym rozumem swego Słowa i Mądrości, iż wszystkie poszczególne 
du chy lub dusze – czy jak tam nazwiemy istoty rozumne – nie są zmuszane do 
działa nia wbrew wolnej woli i wbrew chęciom umysłu; w przeciwnym bowiem 
wypadku można by sądzić, że zabrano im wolną wolę, a to przecież zmieniłoby 
jakość ich na tury; różnorodne ich poczynania w sposób stosowny i korzystny 
zostały uzgodnione z harmonią jednolitego świata: jedne byty rozumne potrze-
bują pomocy, inne potrafią im tej pomocy udzielić, a jeszcze inne stają do wal-
ki i zawodów z tymi, które się roz wijają: walka potwierdza ich gorliwość, a po 
zwycięstwie osiągają one pełniejszy stan odzyskanej godności; stan ten powsta-
je na gruncie trudów poniesionych przez wal czące dusze”. Por. również I, 5, 3; I, 
6, 3; II, 2, 4; III, 1.

177 Z wyjątkiem duszy Chrystusa (O zasadach II, 6, 4–6) i być może niektórych 
aniołów (choć bardziej logiczne wydaje się, że grzech części aniołów był bardzo 
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według Orygenesa jest nieobecnością dobra (tj. Boga). W przesycie 
i znuże niu ciągłym oglądaniem Boga pierwsza, żarliwa miłość du-
chów wy gasła, stały się chłodne178.

Lenistwo i wstręt do wysiłku w zachowaniu dobra oraz niechęć i lekce-
ważenie wyższych wartości dały początek odchodzeniu od tego, co jest 
dobre. Odchodzenie od dobra nie jest bowiem niczym innym jak for-
mowaniem się w złu. Z całą pewnością złem jest brak dobra. Stąd też 
dzieje się tak, że w takiej mierze ktoś popada w zło, w jakiej mierze od-
szedł od dobra179.

Odpadając od Boga, rozumy-logoi oziębły w swej żarliwej miło ści, 
wskutek czego stały się zimnymi duszami, skoro terminy psyche (du-
sza) i  psychos (zimny) wywodzą się etymologicznie z  tego same go 
rdzenia180. Dalszym zaś skutkiem odwrócenia się od Stwórcy było 
zróżnicowanie stworzeń w  zależności od rozmiaru grzechu, jaki 
popełniły181. Stąd powstały trzy klasy istot: stworzenia niebiańskie, 
ziem skie i siły ciemności, czyli źli aniołowie.

ma ły – I, 5, 5; I, 6, 2; I, 8, 4; II, 9, 6; IV, 2, 7), ich wcielenie jest nie tyle skutkiem 
upad ku, ile sposobem pomocy upadłemu człowiekowi.

178 Ów kontemplacyjny przesyt Orygenes określa terminem koros (satietas), ochło-
dzenie zaś uczuć wobec Boga wiąże z  powstaniem duszy (psychos – zimny). 
O zasadach II, 8, 3: „Jeżeli więc to, co święte, nazywa się ogniem, płomieniem 
i ża rem, a wszelkie przeciwieństwo świętości jest określane jako coś zimnego, 
i powie dziano przy tym, że miłość grzeszników »ziębnie«, to trzeba się zastano-
wić, czy przy padkiem nazwa »dusza«, po grecku psyche, nie pochodzi od ozię-
bienia lepszego, bo skiego stanu, a to dlatego, iż dusza oziębła w naturalnym bo-
skim żarze i z tego właś nie powodu posiada taką istotę i nazwę”. Por. również  
I, 3, 8; I, 4, 1; II, 6, 4–6.

179 Ibidem, II, 9, 2. Analogiczną koncepcję zła można znaleźć w Enneadach Ploty-
na (I, 8, 11).

180 O  zasadach II, 8, 3–4. Na temat krytyki tej etymologii por. np. H. Crouzel,  
op. cit., s. 280–292.

181 Doskonałe podsumowanie stworzenia, upadku i  różnorodności istot znajdu-
je się w O zasadach II, 9, 6: „Bóg jest dobry, sprawiedliwy i wszechmocny. On 
»two rząc na początku« to, co chciał stworzyć, czyli istoty rozumne, nie miał 
żadnej przy czyny tworzenia poza sobą samym, to znaczy poza swoją dobro-
cią. Ponieważ więc sam był przyczyną sprawczą tego, co miało zostać stworzo-
ne, a nie było w Nim ani niesta łości, ani zmienności, ani niemożności, a zwłasz-
cza żadnego powodu dla zmienności i niestałości, wszystkie stworzenia swoje 
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Stworzenia celestialne znajdują się najwyżej w hierarchii upad-
łych istot. Do tej klasy należą aniołowie oraz ciała niebieskie ożywio-
ne przez rozumne duchy: gwiazdy i planety, o których życiu świad-
czy, zgodnie ze starą tradycją pitagorejsko-platońską, ciągły ruch182. 
Jako istotom, które popełniły najmniejszy występek w stosunku do 
Boga, zostało im powierzone szczególne zadanie w planie zbawienia: 
kon trola i pomoc niższym stworzeniom, w szczególności ludziom. 
Stąd też, jak się wydaje, mowa w pismach Orygenesa o aniołach na-
rodów, Kościołów, jednostek183. Ciała niebieskie, choć w niewielkim 
stopniu, również odpadły od Boga184. Jednak ich wcielenie jest skut-
kiem nie tyle przewinienia, którego się dopuściły, ile raczej szcze-
gólnego miej sca w zbawczym planie Bożym: „zostały poddane mar-
ności, ubrane w  ciała i  przeznaczone do przyświecania rodzajowi 
ludzkiemu”185, „wyznaczone na pomocnice i  służki Boga w  dziele 
przygotowania ludzkiego zbawienia”186.

uczynił równymi i  podobnymi. Stworzenia owe jednak, jak to często dowo-
dziliśmy i  jeszcze w stosownym miejscu wykażemy, zostały obdarzone wolną 
wolą i właśnie wolna wola pociągnęła każdą poszczególną istotę albo do roz-
woju przez naśladowanie Boga, albo popchnęła ku upadkowi wsku tek niedba-
łości. I to właśnie, jak już uprzednio stwierdziliśmy, stało się przyczyną róż nic 
pomiędzy stworzeniami rozumnymi; przyczyna ta nie wywodzi się z woli albo 
z wy roku Stwórcy, lecz z wolnej woli stworzeń. Bóg zaś, któremu wydawało się 
rzeczą spra wiedliwą oceniać swoje stworzenia według zasług, wprowadził do 
harmonii jednego świata różnorodność umysłów, ażeby ozdobić świat różnymi 
naczyniami albo duszami czy umysłami, tak jak jeden dom, w którym powinny 
znajdować się nie tylko naczy nia złote i srebrne, ale również drewniane i glinia-
ne, jedne dla użytku zaszczytnego, a drugie dla niezaszczytnego”.

182 Ibidem, I, 7, 3: „Okazuje się tu w sposób najoczywistszy, że żadne ciało niemają-
ce duszy nie może się poruszać oraz że istoty obdarzone duszą nigdy nie mogą 
trwać w bezruchu. Skoro zaś gwiazdy poruszają się w takim porządku i w taki 
sposób, że biegu ich w najmniejszym stopniu nic nie zakłóca, to czyż pomija-
jąc zupełnych głup ców, może ktoś twierdzić, że istoty nieposiadające rozumu 
mogą dopełniać tak wspa niałego porządku i przestrzegać takiego ładu i harmo-
nii”. Por. Platon, Fajdros, 245 c–e.

183 O zasadach I, 8, 1. Por. J. Daniélou, op. cit., s. 216.
184 O zasadach I, 7, 2–5. Por. również Iz 45,12 i Hi 25, 5 –„dowód” na upadek gwiazd. 

One też pragną pozbyć się fizycznych ciał i powrócić do pierwotnego stanu.
185 Ibidem, I, 7, 5.
186 Ibidem, III, 1, 12.
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Drugą kategorię upadłych istot stanowią ludzie. Niegdyś czyste 
duchy-umysły, po upadku straciły swój stricte intelektualny charak-
ter, gdy znużyły się oglądaniem i kontemplacją Boga187. Ich stan jest 
znacznie gorszy od poprzedniej klasy stworzeń, jednak wciąż mogą 
po wrócić do swego utraconego stanu. W odróżnieniu od istot nie-
bieskich, obleczonych w eteryczne ciała, ludzie zostają ubrani w cia-
ła material ne i  są wpleceni w  rzeczywistość świata fenomenalne-
go. Z jednej stro ny przeszkadza to w utrzymywaniu głębszej relacji 
z rzeczywistością Boską, z drugiej jednak materia staje się swego ro-
dzaju pierwszym stopniem Boskiej prewencji, jest sposobem uświa-
domienia człowieko wi jego winy i przywiedzenia go do pokuty i po-
wrotu do Stwórcy. To na ludziach koncentruje się główna emfaza 
Bożego planu zbawienia.

Trzecią kategorię stworzeń najdalej odsuniętych od Boga stano-
wią siły zła, aniołowie ciemności. Na ich czele stoi szatan188, który 
jest „pierwszą istotą ziemską, ponieważ pierwszy odstąpił od spraw 
dosko nalszych i zapragnął życia innego niż życie doskonałe. Dlate-
go też stał się godny, aby być początkiem nie stworzenia [ktisma] 
ani nie dzieła [poiema], ale tworu [plasma] Pańskiego, utworzone-
go po to, aby go wyszydzili aniołowie Pana”189. Aniołowie ciemności 
posiadają ciała eteryczne, podobne do aniołów Bożych190. O ile jed-
nak owe subtelne ciała stanowią nagrodę dla „aniołów Pańskich” za 
ich wierność i są swego rodzaju symbolem ich bliskości wobec Boga, 
o tyle dla sił zła, odciętych od Stwórcy, są one szczególnym rodzajem 
kary. Eteryczne ciało „w promieniach Boga” jest błogosławieństwem, 
ale pogrążone w ciemności staje się przekleństwem. Rodzaj ludzki 
za swój grzech został przypisany do świata materialnego. Z  jednej 
strony jest to kara za upadek, ale z  drugiej ciężkie ciała są sposo-
bem uświadomienia czło wiekowi jego upadku, płaszczyzną, z której 
może łatwo powrócić do Stwórcy. Eteryczność diabła, swego rodzaju 
ułuda doskonałości, znacznie utrudnia jego powrót, choć nie jest to 

187 Ibidem, II, 8, 3.
188 Por. Hi 10,14 (tłumaczenie Septuaginty); KomJn I, 17, 95; XX, 22, 182.
189 Por. O zasadachI, 5, 2–5; Ezech 24.
190 O zasadach I, 1, 8.
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niemożliwe191, wszak w systemie Orygenesa droga do Boga jest za-
wsze otwarta.

Pozostaje pytanie, czy niektóre istoty należące do stanów podległych 
władzy dia bła i poddanych jego złu będą mogły kiedyś w przyszłych 
wiekach nawrócić się ku dobru – bo przecież mają wolną wolę – czy 
też trwałe i zestarzałe zło wskutek nawy ku stanie się ich naturą. […] 
Stąd, jak mi się zdaje, sama logika wskazuje, iż każda isto ta rozumna, 

191 Por. Dialog z Kandydem, w: W. Trigg, op. cit., s. 106. Należy jednak za uważyć, 
że wypowiedzi Orygenesa na temat możliwości zbawienia szatana nie są jed-
noznaczne. Jakkolwiek O zasadach II, 6, 5 mówi, że „ostatni wróg, śmierć, zo-
stanie zniszczony nie w  tym sensie, że jego substancja będzie unicestwiona, 
ale jego wola, wroga Bogu, zostanie nawrócona”, przy czym pod terminem 
„śmierć” kryje się naj prawdopodobniej szatan – podobne wnioski sugeruje 
Hieronim w Liście 124 (3, 13) – to jednak np. w Liście do przyjaciół w Aleksandrii 
Orygenes odcina się jednoznacznie od przypisywanego mu twierdzenia, że sza-
tan zostanie zbawiony (tłumaczenie Rufi na CC 20, 11, 4–11: „Quidam eorum qui 
libenter habent criminari proximos suos, adscribunt nobis et doctrinae nostrae 
crimen blasphemiae, quod a nobis numquam audierum. De quo ipsi viderint, 
nolentes observare mandatum illud quod dicit quia maledicti regnum Dei non 
possidebunt, dicentes me patrem malitae ac perditionis et eo rum qui de regno 
Dei eiciuntur, id est diabolum, dicere esse salvandum quod ne aliquis quidem 
mente motus et manifeste insaniens dicere potest”). W odniesieniu do powyż-
szych niejednoznaczności należy przede wszystkim ukazać, że odpowiadając 
na fałszywe zarzuty w Liście do przyjaciół w Aleksandrii, Orygenes nie wyjaś-
nia, jakie jest jego rzeczywiste stanowisko w kwestii losu szatana. Jak wskazuje  
H. Pietras w swoim komentarzu do Listu (w: Orygenes, Korespondencja, Kra-
ków 1997, s. 30–31): „Zauważmy jednak, że Orygenes nie chce przesądzać Bo-
żego ukarania swych przeciwników: »Sam Pan zobaczy, czy zgromi, czy nie 
zgromi«. Jest to zupeł nie zgodne z  jego ostrożnością w wypowiadaniu sądów 
teologicznych. Na pewność – jego zdaniem – trzeba czekać aż do zmartwych-
wstania. […] W ten sposób myśli i we wszelkich innych kwestiach, także o ka-
rach Bożych dla złorzeczących. Prawda, że Michał Archanioł wzywa Pana, by 
sam skarcił szatana. Ale przecież cały tekst Pisma jest tajemnicą i  żadna in-
terpretacja jej nie wyczerpuje. Jak to więc będzie w rzeczy wistości, tylko Bóg 
wie i sam zobaczy, czy zgani, czy nie zgani. To ostatnie zdanie w tłumaczeniu 
Hieronima ukazuje więc, że Orygenes bronił się przed jednoznacznym wypo-
wiadaniem się na temat nieuchronności kar”. Ponad tym wszystkim zaś należy 
zauważyć, że koncepcja zbawienia szatana, podobnie jak i cała koncepcja apo-
katastazy wynika nie tylko z explicite wyartykułowanych stwierdzeń Orygene-
sa, ale przede wszystkim z logiki i porządku systemu filozofa z Aleksandrii, co 
w niniejszej pracy staram się ukazać.
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przechodząc z  jednego stanu w  inny, może przez poszczególne stop-
nie dotrzeć do każdego stanu i odbyć tę drogę w odwrotnym kierunku, 
gdyż każdy wedle swojej wolnej woli doznaje powodzenia lub upadku, 
zależnie od motywów swego działania i własnych usiłowań192.

Działanie sił zła według Orygenesa jest przeciwne służbie anio łów. 
O ile aniołowie prowadzą człowieka w procesie nawrócenia i uświę-
cenia, o  tyle Szatan, świadom rozmiaru swej winy, stara się po-
wstrzymać ludzi od powrotu do Boga. Aniołowie podpowiadają, 
wy ostrzają rozumienie sfery duchowej, przybliżają Boską rzeczywi-
stość, Szatan ją zaciemnia, kusi do grzechu, stara się powiększyć dy-
stans  między Bogiem a człowiekiem.

W ten sposób kształtują się główne klasy stworzeń w systemie 
Orygenesa, aczkolwiek należy zauważyć, że aktualny status stworzeń 
nigdy nie jest przedstawiany jako stan ostateczny. Przynależność do 
poszczególnego stanu jest rzeczą tymczasową, ponieważ cała hierar-
chiczna struktura stworzeń ma swoistą dynamikę wewnętrzną, 
wyni kającą z podwójnej tezy Aleksandryjczyka o miłości Boga i wol-
ności upadłego stworzenia. Miłość Boga umożliwia wszystkim isto-
tom przejście do wyższej kategorii stworzeń193 i ostatecznie powrót 
do pierwotnego stanu sprzed upadku. Wolność stworzenia sprawia, 
że za wsze istnieje możliwość spadku do niższej kategorii i dalszego 
pogrą żenia się w złu: anioł może stać się człowiekiem, a ten może 
dołączyć do sił ciemności.

Powrót stworzeń do Boga: soteriologia i eschatologia

Orygenes, mówiąc o sytuacji stworzenia po upadku, kładzie mocny 
na cisk na wolność istot rozumnych, które zawsze mogą opowiedzieć 
się za Bogiem lub przeciwko Niemu, ponosząc oczywiście konse-
kwencje swoich wyborów. Równie mocno jednak akcentuje on mi-
łość Boga, który nie tylko nie odwraca się od upadłych stworzeń, ale 

192 O zasadach I, 6, 3.
193 Ibidem, I, 6, 3; IV, 3, 10.
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ze wszystkich sił stara się przywieść je z powrotem do siebie. Fak-
tycznie Orygenes jest przekonany o  skuteczności Bożej pedagogii, 
w wyniku czego postrzega otaczający go świat jako z wolna nawra-
cający się ku Bogu. Tworzy on wizję jakby pochodu stworzeń, któ-
re powoli otrząsają się z grzechu i krok po kroku, mimo upadków 
i niepowodzeń, wspinają się ku górze. Po drodze zaś dołączają do 
nich nowe zastępy, powiększając tę kosmicz ną procesję. Stwórca nie 
zmusza nikogo do pokuty, nie pogwałca praw, które ustanowił, ale 
szanując wolną wolę stworzenia, zabiega o nią na zasadzie perswa-
zji, zachęty, karcenia, prośby. Przez nieskończone eony, cykle świa-
tów, w ten właśnie sposób przyprowadzane są upadłe istoty do pier-
wotnego stanu kontemplacyjnej unii z Bogiem. Orygenes wierzy, że 
ostatecznie, na skutek doskonałej Boskiej pedago gii, wszystkie lo-
goi dobrowolnie podporządkują się Logosowi, a ten przekaże swoje 
władztwo Ojcu, tak że epilogiem całego tego kosmicz nego dramatu 
będzie stan, gdy „Bóg będzie wszystkim we wszystkim” – dokona się 
doskonały powrót do pierwotnej jedności.

Zawsze bowiem koniec podobny jest do początku; a zatem jak jeden 
jest kres wszystkich rzeczy, tak samo należy uznać istnienie jednego 
początku wszystkiego; i jak jeden jest kres wielu rzeczy, tak też od jed-
nego początku wywodzą się liczne róż nice i różnorodności, które przez 
dobroć Bożą, przez poddanie Chrystusa i jedność Ducha Świętego są 
z powrotem przywoływane do jednego kresu, który do początku jest 
podobny194.

Soteriologia Orygenesa, o ile nie najbardziej oryginalna spośród teorii 
wczesnochrześcijańskich, to bez wątpienia jest najbardziej rady kalna. 
Otóż dla Aleksandryjczyka wszystko, co zaistniało na skutek upadku 
stworzenia, jest próbą przywrócenia całokształtu rzeczywisto ści do 
pierwotnego stanu, jest elementem Boskiej pedagogii, tj. sposo bem 
wychowania, nie kary i retrybucji. Tak więc stwarzając świat mate-
rialny, Bóg kształtuje go tak, by stworzyć optymalne warunki do po-
wrotu dla wszystkich upadłych istot rozumnych – z własnej woli.

194 Ibidem, I, 6, 2.
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Dlatego też, jak sądzę, Ojciec wszystkich rzeczy, Bóg, mając na celu 
zbawienie wszystkich swoich stworzeń, tak to wszystko urządził nie-
wysłowionym rozumem swe go Słowa i Mądrości, iż wszystkie poszcze-
gólne duchy lub dusze – czy jak tam nazwiemy istoty rozumne – nie są 
zmuszane do działania wbrew wolnej woli i wbrew chęciom swojego 
umysłu; w przeciwnym wypadku można by sądzić, że zabrano im wol-
ną wolę, a to przecież zmieniłoby jakość ich natury; różnorodne ich po-
czynania w sposób stosowny i korzystny zostały uzgodnione z harmo-
nią jednolitego świata: jed ne byty rozumne potrzebują pomocy, inne 
potrafią im tej pomocy udzielić, a jeszcze inne stają do walki i zawodów 
z tymi, które się rozwijają; walka potwierdza ich gor liwość, a po zwy-
cięstwie osiągają one pełniejszy stan odzyskanej godności; stan ten po-
wstaje na gruncie trudów poniesionych przez walczące dusze195.

Różne stany stworzeń nie tylko mają im samym umożliwić po wrót, 
ale również służą jako pomoc, wzór (aniołowie) lub test (demo ny) dla 
innych klas istot. Wszelkie niedoskonałości świata (np. cier pienia) 
to nic innego niż tylko sposób wołania swoich dzieci przez Oj ca. Po-
dobnie inkarnacja Logosu i dzieło odkupienia, ogień oczyszcza jący, 
cykle światów, „spirala” deprawacji, wszystko są to narzędzia do-
skonałej Boskiej pedagogii, w której Bóg jest najwyższym i najdo-
skonalszym didaskalosem. Wyreżyserowany przez Boga doskonały 
spektakl będzie miał swój zaplanowany epilog.

Świat materialny w systemie Orygenesa

Świat materialny w  systemie średnio- i  neoplatońskim postrzega-
ny jest zasadniczo jako reprodukcja idei zawartych w drugiej hipo-
stazie. Ja ko taki jest tworem dobrym, choć ograniczonym, przedsta-
wia na tyle wierny obraz Boskiej rzeczywistości, na ile pozwala na 
to jego two rzywo. Materia jest z jednej strony przeszkodą, czymś, co 
separuje stworzenie od Boga i determinuje jego ograniczenia, z dru-
giej jednak, niejako zatrzymując upadek stworzenia, stanowi pod-

195 Ibidem, II, 1, 2.
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stawę powrotu do Boga. Świat jest tworem koniecznym i wiecznym, 
ukształtowa nym z  wiecznego, amorficznego substratu – materii196.

Pismo Święte, przy prostym odczytaniu tekstów kosmologicz-
nych, tj. bez uciekania się do alegoretycznej metody interpretacji Bi-
blii, przedstawia świat i stworzenie jako twór dobry, ponieważ stwo-
rzony przez dobrego Boga. Grzech pierworodny odciął człowieka 
od Boga, ale nie zatarł zupełnie obrazu bóstwa, jaki nosi w sobie197. 
Ogranicze nie świata wynika nie z  ograniczeń substratu, z  jakiego 
jest wykona ny, ale z grzechu, jakim jest napiętnowany:

Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się bę-
dziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci bę-
dzie i żywić się bę dziesz zielem polnym. W pocie czoła twego będziesz 
jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem je-
steś i w proch się obrócisz198.

Z  chrześcijańskiej perspektywy świat nie jest tworem koniecz nym 
ani wiecznym. Został stworzony w czasie, na mocy arbitralnej woli 
Stwórcy. Również, zgodnie z  planem Boga, w  przyszłości na stąpi 
jego kres, jego miejsce zajmie nowe niebo i nowa ziemia, co tylko 
w bardzo ogólnym sensie jest powtórzeniem sytuacji sprzed upadku.

I  widziałem nowe niebo i  nową ziemię; albowiem pierwsze niebo 
i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto 

196 Por. Platon, Timajos 51 A; Arystoteles, O powstawaniu i ginięciu II, 1, 329 a 25; 
von Arnim II, 309; DL VII, 134. Por. również Orygenes, O zasadach II, 1, 4: „Ma-
terię więc pojmujemy jako coś, co stanowi podłoże ciał, to znaczy coś, z czego 
po przybraniu jakości powstają ciała. Wyróżniamy zaś cztery jakości: ciepło, 
zimno, suchość i wilgoć. Te cztery jakości połączone z materią, z hyle, tworzą 
różne postaci ciał – a materia sama w swej istocie nie posiada wymienionych 
jakości. Cho ciaż jednak owa materia, jak powiedzieliśmy, sama w sobie nie ma 
żadnych jakości, to przecież wiadomo, że nigdy bez jakości nie występuje”.

197 Por. Rdz 9,6; Jk 3,9.
198 Rdz 3,17–19. Por. również Rz 8,20: „Gdyż stworzenie zostało poddane zniko-

mości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo 
stworzenie zostanie wyzwolone z  niewoli skażenia ku chwalebnej wolności 
dzieci Bo żych”.
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święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak 
przyozdobiona oblubienica dla męża swego199.

Orygenes w  swojej kosmologii niejako łączy te dwa powyżej na-
kreślone stanowiska200. Zgadza się, że ograniczenia świata wynika-
ją głównie z upadku rozumnych stworzeń, nie z ograniczeń tworzy-
wa. Jednakże twierdzi, i tu rozmija się z tradycją chrześcijańską, tak 
jak została później utrwalona, że upadek nie tyle osłabił i zdeprawo-
wał ist niejący uprzednio materialny świat, ile raczej powołał go do 
istnienia. Stworzenie materialnego świata jest według niego „strą-
ceniem” (katabole) pierwotnie duchowego stworzenia po odwró-
ceniu się od Boga201. Fizyczny kosmos jest więc karą dla duchów, 
które znużyły się ogląda niem Boga. Równocześnie jednak jest ich 
miejscem bytowania i  pod stawą do powrotu, a  więc również swe-
go rodzaju azylem i zabezpie czeniem. Bóg, źródło miłości i dobra, 
stwarzając świat, zaaranżował go i umieścił w nim stworzenia (kla-
sy stworzeń i indywidualne dusze) w taki sposób, aby stworzyć im, 
adekwatnie do rozmiaru ich upadku, optymalne warunki powro-
tu i możliwości pomocy innym stworze niom. Miał na celu przede 
wszystkim dobro upadłych duchów202.

Na pytanie, co działo się przed zaistnieniem tego świata, Oryge-
nes odpowiada prosto, że Bóg stwarzał inne światy.

199 Ap 21,1–2.
200 Por. W. Trigg, op. cit., s. 109.
201 O zasadach III, 5, 5: „Uważam dalej, że nie można beztrosko pominąć fak tu, iż 

Pismo Święte na określenie założenia świata używa niezwykłej i szczególnej na-
zwy, mówiąc o tak zwanej kataboli świata. […] grecki wyraz katabole oznacza 
ra czej strącenie, czyli zrzucenie z góry”.

202 L.c.: „Świat został stworzony w takiej postaci właśnie po to, aby mógł ogar nąć 
wszystkie dusze, które dla ćwiczenia zostały w  tym świecie umieszczone, jak 
i  wszystkie potęgi, które zostały przygotowane, aby tamtym służyć, kierować 
nimi i wspierać je. Wiele wypowiedzi bowiem dowodzi, że wszystkie stworze-
nia rozumne mają jedną naturę; to zaś pozwala bronić sprawiedliwości Bożej 
przejawiającej się w całym ich położeniu, skoro każde stworzenie we własnym 
wnętrzu ma powody, dla których zostało postawione w takiej czy innej sytuacji 
życiowej”.
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Jeśli zatem wszystko, co jest „pod słońcem”, istniało już „w czasach, któ-
re by ły przed nami”, bo „nie ma nic nowego pod słońcem”, to niewąt-
pliwie zawsze istnia ły wszystkie rodzaje i gatunki może nawet w po-
szczególnych postaciach. Dowodzi to przecież w sposób oczywisty, że 
Bóg nie zaczął być Stworzycielem w określonym mo mencie, a przed-
tem nim nie był203.

W myśli Orygenesa Bóg jako Pantokrator musi stwarzać zawsze, bez 
istnienia świata bowiem nie posiadałby jednego ze swych podsta-
wowych atrybutów. Również brakowałoby płaszczyzny, na której 
mógłby okazywać swoją miłość i wszechmoc. Stąd też świat (nieko-
niecznie materialny) – czy raczej porządek stworzenia, jest tworem 
ko niecznym. Podobnie jak przed tym światem istniały inne świa-
ty, tak też po nim zaistnieją następne204. Gdy Bóg stwierdza, że zło 
staje się zbyt ciężkie lub że dany świat nie spełnia już swej funkcji 
edukacyj nej, wtedy niszczy go i stwarza następny. Nie znaczy to, że 
następuje wtedy unicestwienie stworzenia ani że na wzór stoicki na-
stępuje do kładne powtórzenie tego konkretnego kosmosu, który 
przeminął, lecz że Bóg dostosowuje scenę dramatu świata do zmie-
niającej się sytua cji logoi.

Nie tylko świat, ale i następstwo światów odgrywa istotną rolę 
w  Bożej pedagogii. Dusze muszą przejść przez cielesną egzysten-
cję w każdym z następujących po sobie światów. Każdy z  tych eo-
nów stanowi dla nich możliwość przejścia do wyższej klasy stwo-
rzeń (i w końcu powrotu do Boga)205 lub spadku do niższej kategorii, 

203 Ibidem, I, 4, 5. Por. wieczność świata u Albinusa, Epitome 14, 3.
204 O  zasadach II, 3, 5: „Za rzecz podobnie niemożliwą uznaję, iżby świat mógł 

się powtórnie odrodzić w identycznym układzie i żeby ludzie mogli w owym 
świecie rodzić się, umierać i działać tak samo jak poprzednio; przeciwnie, róż-
ne światy mogą istnieć z ogromnymi odmianami, tak że z oczywistych powo-
dów jeden świat może być od drugiego lepszy, gorszy albo równocześnie lepszy 
i gorszy pod różnymi względami”.

205 Ibidem, I, 6, 3: „Tymczasem jednak zarówno w tych światach widzialnych i prze-
mijających, jak i w niewidzialnych i wiecznych wszystkie istoty są rozmieszczo-
ne wedle stanu, wartości, stopnia i godności zasług: dzieje się tak dlatego, że 
jedne z nich w pierwszych wiekach, inne w następnych, a niektóre nawet w cza-
sach osta tecznych znosząc wielkie, ciężkie oraz długotrwałe i, że się tak wyrażę, 
przez wiele wieków trwające kary, są odnawiane za pomocą surowych skarceń 
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jeśli tak wybiorą według swojej wolnej woli206. Jednakże w każdym 
z  tych światów dusze są namawiane przez błogosławieństwa, kar-
cenie itp. odpowiednio dobrane metody do powrotu. Zabiegający 
o wolną wolę stworzenia Bóg ma nadzieję, że w końcu zmęczą się 
swoim oddziele niem od „źródła światła” i nawrócą się. Teoretycznie 
jest możliwe, że owe cykle światów będą trwały wiecznie, a ci, którzy 
już powrócili do Boga, znów odpadną207. Jednak wydaje się, że Ory-
genes w  swojej ufności w  doskonałość Bożej pedagogii wierzy, że 
nastąpi taki czas, gdy „wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich 
i podziemnych zegnie się przed Bogiem i Bóg będzie wszystkim we 
wszystkim”208, ów zaś osta teczny stan będzie bardziej trwały niż pier-
wotny. Apokatastasis ton panton stanie się faktem.

Inkarnacja i odkupienie w systemie Orygenesa

Innym niezwykle istotnym momentem w Bożym planie odnowienia 
świata jest inkarnacja i dzieło Logosu. Przez wprowadzenie koncep-

i przywracane do dawnego stanu najpierw przez anielską naukę, a potem przez 
potęgi wyższych stop ni, a dźwigając się dzięki temu coraz wyżej, docierają do 
tego, co niewidzialne i wiecz ne, oczywiście wypełniwszy uprzednio wszystkie 
obowiązki niebieskich mocy na określonym poziomie nauki. Stąd, jak mi się 
zdaje, sama logika wskazuje, że każda istota rozumna, przechodząc z jednego 
stanu w inny, może przez poszczególne stopnie dotrzeć do każdego stanu i od-
być tę samą drogę w odwrotnym kierunku. Gdyż każdy wedle wolnej woli do-
znaje powodzenia lub upadku, zależnie od motywów swego dzia łania i włas-
nych usiłowań”.

206 Hieronim, List 124, 3: „Ci zaś, którzy nie zasłużą, aby po przejściu przez ludz-
kie istnienie powrócić do pierwotnego stanu, staną się diabłem i  jego anioła-
mi oraz najgorszymi demonami, i  stosownie do różnych swych zasług otrzy-
mają w przyszłych wiekach różne stanowiska”. Por. Justynian, List do Menasa, 
p. 211, 8–12. Hiero nim, Przeciw Janowi Jerozolimskiemu 19, 16: „Demony […] 
jeśli zaczną z  wolna odzyskiwać rozsądek, odziewają się w  ludzkie ciało, aby 
po dokonaniu aktu pokuty, po zmartwychwstaniu w tej samej kolejności, w ja-
kiej weszły w ciało, mogły powrócić do bliskości z Bogiem wyzwolone także 
z ciał powietrznych i eterycznych, a wów czas wszelkie kolano istot niebieskich, 
ziemskich i podziemnych zegnie się przed Bo giem i Bóg będzie wszystkim we 
wszystkim”.

207 O zasadach II, 3, 3.
208 Cyt. za: Hieronim, Przeciw Janowi Jerozolimskiemu 19, 16.
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cji wcielenia Orygenes odchodzi od platońskiej wizji świata na rzecz 
nowotestamentowego twierdzenia „a słowo ciałem się stało” (logos 
sarx egeneto; J 1,14). Bynajmniej nie znaczy to jednak, że w ogóle od-
chodzi od argumentów natury filozoficznej. W rzeczywistości, pró-
bując wyjaśnić teorię inkarnacji, Orygenes w  dużej mierze odwo-
łuje się do swej wiedzy filozoficznej209. Szkicuje on swego rodzaju 
koncepcję unii między Boskim Logosem a duszą ludzką, która po-
przedziła rzeczywistą inkarnację Logosu. Twierdzi, że owo zjed-
noczenie nastąpiło w  „preegzystencji”, a  źródłem owego „związku 
z Bogiem była doskonała miłość oraz szczere i czyste uczucie, że Bóg 
przyjął ją [tj. duszę Chrystusa] do siebie dzięki jej cnotom”210. Dusza 
owa była jedyną spośród stworzeń, która nie odeszła od Boga, choć 
jak wszystkie inne dusze miała taką możliwość.

Nie ulega wątpliwości, że dusza ta miała naturę wspólną ze wszystkimi 
dusza mi. […] Chociaż jednak wszystkie dusze istotnie posiadają zdol-
ność wyboru mię dzy dobrem a złem, to przecież dusza Chrystusowa 
tak stanowczo wybrała „umiłowanie” sprawiedliwości, iż dzięki temu 
ogromnemu umiłowaniu związała się z  nią nie rozerwalnie i  trwa-
le, wskutek czego mocne postanowienie, niezmierzone uczucie i nie-
zniszczalny żar miłości wykluczyły wszelką myśl o odwrocie i zmianie; 
to więc, co zależało od jej woli, wskutek długotrwałego działania afek-
tu stało się jej naturą. Tak więc musimy wierzyć, że w Chrystusie była 
ludzka i rozumna dusza, ale też musimy uznać, że nie powstała w niej 
żadna myśl o grzechu, a nawet że nie miała ona możli wości popełnie-
nia grzechu211.

Jak żelazo rozżarzone w ogniu łączy się z ogniem, tak mocno owa 
dusza zjednoczyła się z  Logosem212. Nastąpiła pełna unia bosko-
ści i człowieczeństwa, która umożliwiła rzeczywistą inkarnację Lo-
gosu213. Wcielenie Chrystusa nie było więc skutkiem grzechu, jak 

209 Por. W. Trigg, op. cit., s. 99 i n.
210 O zasadach II, 6, 4.
211 Ibidem, II, 6, 5.
212 KomJn 1, 32; 20, 12, 19.
213 Por. O zasadach IV, 4, 4 [31]: „Niech jednak nikt nie sądzi, że w ten sposób twier-

dzimy, jakoby tylko część Bóstwa Syna Bożego była w Chrystusie, a pozostała 
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w  wypadku reszty ludzkości, ale raczej wyrazem miłości Boga do 
stworzenia, spo sobem wyciągnięcia ręki do upadłych istot.

Orygenes zgadza się z  biblijnym przesłaniem, że istotą śmier-
ci Chrystusa jest zwycięstwo nad siłami zła i „odkupienie” człowie-
ka214, jednak ów proces umieszcza w  kontekście swojego własne-
go systemu, w którym świat jawi się jako scena Boskiej pedagogii. 
Chrystusowi przyznaje tutaj rolę mistrza i lekarza dusz.

Jednorodzony Syn Boży, który był Słowem i  Mądrością Ojca, choć 
przebywał u Ojca w chwale, którą miał, „zanim świat powstał”, „ogo-
łocił sam siebie, a  przybie rając postać sługi, stał się posłuszny aż do 
śmierci” po to, ażeby posłuszeństwa nau czyć tych, którzy przez po-
słuszeństwo mogli uzyskać zbawienie, i żeby odnowić zni szczone pra-
wa rządzenia i władania przez to, że „nieprzyjaciół położył sobie pod 

część przebywała gdzie indziej albo wszędzie; tak mogą myśleć ci, którzy nie 
rozu mieją niecielesnej i  niewidzialnej istoty. Przecież nie można mówić, że 
z  istoty nie-cielesnej wyłania się jakaś część albo że podlega ona podziałowi; 
jest ona raczej we wszystkim, przez wszystko i nad wszystkim w taki sposób, 
jak to powyżej wyjaśnili śmy, to znaczy w takim sensie, w jakim pojmujemy mą-
drość, słowo, życie albo praw dę, a  rozumienie takie wyklucza bez wątpienia 
wszelkie cielesne ograniczenie. Syn Boży zatem, chcąc dla zbawienia rodzaju 
ludzkiego pokazać się ludziom i przebywać między nimi, przyjął nie tylko cia-
ło ludzkie, jak mniemają niektórzy; przybrał On rów nież duszę, z natury swo-
jej podobną do Niego samego i taką, która mogła w sposób niezawodny wypeł-
nić całą wolę i wszystkie postanowienia Słowa i Mądrości”. Por. J. N. D. Kelly,  
op. cit., s. 123: „Ewangelia, zauważa Orygenes, mówi o jednej, a nie o dwóch [KomJn  
1, 28, 196] i  definiuje stosunek dwu natur jako rzeczywistą jedność (henosis) 
albo zmieszanie (anakrasis), czego rezultatem jest przebóstwienie człowie ka, 
a nie tylko zwykła wspólnota (koinonia) [Przeciw Celsusowi 3, 41]. Logos i czło-
wieczeństwo są w rzeczywistości jednym (hen) [Przeciw Celsusowi 2, 9; 6, 47], 
a po wodem tego jest to, że Logos zjednoczył się z istotą ludzkiej duszy Chrystu-
sa w zjed noczeniu bardziej wewnętrznym od tego, jakiego kiedykolwiek doko-
nał z duszami pro roków i apostołów przez natchnienie i łaskę”.

214 Kol 2,13–15: „Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostali-
ście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. 
I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół 
z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał obciążający nas 
list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usu-
nął go, przybiwszy go do krzyża; rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, 
i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi”.
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sto py”, a  ponieważ „trzeba było, żeby panował, więc kładąc pod sto-
py swoje przeciwni ków swoich” i „niszcząc ostatniego nieprzyjaciela – 
śmierć”, samych władców uczy, jak mają rządzić215.

Tutaj drogi ortodoksji, tak jak później została określona, i myśli Ory-
genesa się rozchodzą przez to, że nadaje on swojej koncepcji odku-
pienia charakter uniwersalistyczny. Śmierć Chrystusa jest w je go ro-
zumieniu uwolnieniem spod tyranii grzechu, nie tylko jednak tych, 
którzy uwierzą i nawrócą się (J 3,16), lecz wszystkich stwo rzeń bez 
wyjątku, łącznie z  Szatanem. Zatem nieograniczony zakres dzieła 
odkupienia ma nie tylko charakter potencjalny, ale rzeczy wisty.

Odwołując się do metaforyki nowotestamentalnej, Orygenes 
przedstawia śmierć Chrystusa jako ofiarę. Dla kogo jednak jest ta 
ofia ra? Nie może być to tradycyjnie pojmowana ofiara przebłagalna 
wo bec Boga, jak w Starym Testamencie, ta bowiem zakładałaby ist-
nienie gniewu Bożego, co Orygenes w swym rozumieniu istoty Boga 
wyklu cza. Przede wszystkim jest to ofiara skierowana do człowieka, 
mają ca głównie wydźwięk moralny. Śmierć Chrystusa ukazuje przy-
kład do skonałej miłości i posłuszeństwa Syna wobec Ojca i Ojca wo-
bec stwo rzeń. Śmierć Chrystusa czyni człowieka godnym poznania 
Boga, uka zuje, że bez względu na to, na jakim poziomie pojmowa-
nia Boga człowiek się znajduje, droga powrotu jest zawsze otwarta. 
W tym sensie krzyż staje się najbardziej dramatycznym sposobem 
zaproszenia lu dzi do Ojca216, staje się preludium do przemiany we-
wnętrznej i du chowej człowieka.

215 O zasadach III, 5, 6.
216 Rozwijając tę koncepcję, Orygenes posługuje się wieloma metaforami do uka-

zania różnych aspektów dzieła Chrystusa. Odwołuje się np. do obrazu targu  
(1 P 1,18–19) i przedstawia śmierć Chrystusa jako swego rodzaju transakcję mię-
dzy Bogiem a szatanem. Sprzedawcą jest diabeł, kupującym Chrystus, towarem 
ludzie, własność diabła. Chrystus, oddając swoje człowieczeństwo, płaci cenę za 
ludzi. Jego dusza dostaje się w ręce diabła, a ten zabiera ją do Hadesu. Nie wie 
jednak, że dusza ta znajduje się w doskonałej unii z Bogiem i nie może pozo-
stać w Hadesie. Diabeł zo staje oszukany. Orygenes posługuje się także metafo-
rą wojownika, gdzie Chrystus zwycięża siły ciemności, posługując się krzyżem  
(Kol 2,14–15), i  figurą sądu, gdzie Chrystus niszczy zapis dłużny obciążający 
człowieka (Kol 2,14). Por. H. Crouzel, op. cit., s. 260.
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Paidagogia – prewencja kary bożej

Na drodze do Boga człowiek nie jest pozostawiony samemu sobie. 
Oprócz aniołów, którzy wyostrzają jego zmysły duchowe, Chrystu-
sa, który daje przykład miłości, sił ciemności, które testują szcze-
rość wia ry człowieka, w ów kosmiczny dramat angażuje się przede 
wszystkim Bóg i szuka wszelkich sposobów, by przekonać stworze-
nie, aby ukorzyło się i  dobrowolnie powróciło do Niego. Jednym 
z bardziej ra dykalnych sposobów owej pedagogii jest wykorzystanie 
zła przez Bo ga, choć oczywiście Bóg nie jest w żadnej mierze jego 
źródłem ani przyczyną217. W swoim systemie Orygenes bardzo moc-
no przeciwsta wia się gnostyckiej idei substancjalności zła utożsa-
mianego z materią. Twierdzi, że zło jest jak najbardziej realne, choć 
istnieje jedynie w wo li stworzenia odwracającego się od Stwórcy218. 
Dla sprawcy zła staje się ono grzechem, w  odniesieniu do innych 
najczęściej przybiera for mę cierpienia.

Nasuwa się odwieczne pytanie: dlaczego Bóg, który jest doskona-
ły i dobry i który pragnie dobra swego stworzenia, nie zapobiegł złu? 
Dlaczego zezwala na cierpienie? Według Orygenesa dzieje się tak 
przede wszystkim ze względu na szacunek wobec istot rozumnych, 
które, obdarzone wolną wolą, zawsze muszą mieć możliwość wybo-
ru między unią z Bogiem a odwróceniem się od Niego. Zawsze też 
po winny ponosić konsekwencje swoich wyborów. Ponadto zło, choć 
je go sprawcą nie jest Bóg, z powodzeniem może być wykorzystane 
w planie zbawienia przez Tego, który jest najwyższym Panem świa-
ta i którego planów nic nie jest w stanie pokrzyżować. W rzeczywi-
stości według Orygenesa można mówić o  swego rodzaju „dobrej” 
stronie zła, „jasnej” stronie ciemności w tym sensie, że doświadcze-
nie zła może prowadzić do pokory i być pierwszym krokiem na dro-

217 Na przykład Bóg pozwala, aby człowiek był kuszony przez siły ciemności – 
O zasa dach III, 2, 3. Por. J. Daniélou, op. cit., s. 277 i n.

218 O zasadach II, 9, 2: „Lenistwo i wstręt do wysiłku w zachowaniu dobra oraz nie-
chęć i lekceważenie wyższych wartości dały początek odchodzeniu od tego, co 
jest dobre. Odchodzenie od dobra nie jest bowiem niczym innym jak formowa-
niem się w złu. Z całą pewnością złem jest brak dobra. Stąd też dzieje się tak, że 
w takiej mie rze ktoś popada w zło, w jakiej mierze odszedł od dobra”.
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dze Boskiej pre wencji, że kara może być środkiem edukacji jak trzci-
na w ręku wy chowawcy.

Bóg dla Orygenesa jest dobrym Ojcem, lekarzem i wychowaw-
cą, nie okrutnym tyranem. Stąd nawet kara (czy raczej karcenie) 
Boga wypływa z Jego dobroci.

Według mnie słowa „zabiję” i „uderzę” oznaczają dobroć w takim sa-
mym stop niu jak „ożywię” [Pwt 23,29]. Bóg czasami sprawia cierpienie – 
ale doktor, jak do brze wiecie, często czyni tak samo. I kiedy Bóg spra-
wia, że ludzie cierpią, jest to spo sobem przywrócenia ich do zdrowia. 
Tak więc kiedy uderza człowieka, dobroć jest tym, co nim kieruje. […] 
To, co Pismo nazywa Bożym gniewem, współdziała ze zba wieniem, 
wiodąc do poprawy, albowiem jest to dobry gniew Boży219.

Bóg jest jak rzeźbiarz, który z bloku skalnego odłupuje kawałki zbęd-
nego kamienia i wydobywa zeń doskonały posąg. Odłupywanie bo li, 
ale prowadzi do doskonałości. Celem Boga nie jest zmysłowe szczę-
ście stworzenia, ale świętość – szczęście kontemplacji najwyższego 
by tu. Droga do tej doskonałości prowadzi przez ból i cierpienie220.

W  końcu Orygenes uczy, że Bóg jest jak mądry sędzia, który 
mu si sprawiedliwie osądzić czyny istot rozumnych221. Wie, że musi 
uświadomić ludziom, czym jest zło, i ukazać im jego prawdziwą na-
turę. Uniewinnienie, amnestia są przyjemne, ale nie prowadzą do 
praw dziwej pokuty i pokory, w rzeczywistości mogą wyrządzić dużo 

219 KomMat 15, 11.
220 O zasadach I, 6, 3: „Tymczasem jednak zarówno w światach widzialnych i prze-

mijających, jak i w niewidzialnych i wiecznych wszystkie te istoty są rozmiesz-
czane wedle stanu, wartości, stopnia i godności zasług: dzieje się tak, że jedne 
z nich w pierwszych wiekach, inne w następnych, a niektóre nawet w czasach 
ostatecznych znosząc wielkie, ciężkie oraz długotrwałe i, że się tak wyrażę, 
przez wiele wieków trwające kary, są odnawiane za pomocą surowych skarceń 
i przywracane do dawnego stanu najpierw przez anielską naukę, a potem przez 
potęgi wyższych stopni, a dźwi gając się dzięki temu coraz wyżej, docierają aż do 
tego, co jest niewidzialne i wiecz ne, oczywiście wypełniwszy uprzednio wszyst-
kie obowiązki niebieskich mocy na określonym poziomie nauki”. Por. Homilie 
do Księgi Jeremiasza 6, 2.

221 Ibidem, 12, 5.
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szko dy222, wbijając w pychę i utwierdzając w złu. Karcenie jest jednym 
z najbardziej skutecznych sposobów edukacji. Kara bowiem kruszy 
zło narosłe w człowieku, ukazuje ułudę tymczasowej chwały i pro-
wadzi do szczerego zwrócenia się ku Bogu, choć ów proces oczysz-
czenia mo że być długotrwały i bolesny. „Kogo bowiem miłuje Bóg, 
tego karze i karci, a chłoszcze każdego, kogo za syna przyjmuje”223. 
A jednak do piero po dopełnieniu oczyszczającego dzieła kary Bóg 
ukazuje czło wiekowi pełnię swojej miłości. Jest to prawdą w odnie-
sieniu do każ dej jednostki, która musi przejść przez szkołę życia na 
ziemi i oczyszczający ogień po śmierci, by potem zasmakować czy-
stej miłości Bo ga i już nigdy jej nie porzucić.

Ponadto, jak podkreśla Orygenes, kara ma nie tylko indywidual-
ne, ale również społeczne znaczenie. Czasami trzeba poświęcić do-
bro jednostki ze względu na innych i ukarać tak, by zachować czy-
stość społeczności i  by inni mogli z  tego przykładu wyciągnąć 
odpowiednie wnioski224. Bóg nie jest jednak tyranem, czerpiącym 
radość z cierpie nia poddanych. Zawsze kieruje się swym edukacyj-
nym celem, zawsze powraca do tych, którzy zostali surowo osądze-
ni, daje im możliwość wyjścia i doświadczenia łaski w tym lub w na-
stępnych światach.

W swoim procesie edukacyjnym Bóg czasami pozwala ludziom 
zagłębić się w ich nieprawości, skoro traktuje ich jako istoty w peł-
ni odpowiedzialne. Wie, że niekiedy zezwolenie na sięgnięcie dna 
depra wacji jest najlepszą drogą do nawrócenia upadłych istot. Dla-
tego też zatwardza duszę faraona225, ogarniętego złem, by ten sprze-

222 Ibidem, 18, 6.
223 O zasadach III, 1, 12 (13 i 14 nadaje wypowiedzi tej charakter uniwersalistyczny). 

Por. Heb 12, 6.
224 Por. przykład Ananiasza i Safiry z Dziejów apostolskich (4 rozdz.), również O za-

sadach III, 1, 8, gdzie swoje rozważania na temat faraona Orygenes rozpoczy-
na uwagą, że jego przykład miał doprowadzić do zbawienia innych, tych, którzy 
byli świadkami jego upadku: „On [faraon] bowiem był potrzebny Bogu po to, 
aby Bóg, ma jąc na względzie zbawienie wielu ludzi, mógł na nim okazać swoją 
potęgę: bo powie dziano, że serce faraona stało się zatwardziałe dlatego, że bar-
dzo się opierał i walczył przeciw woli Bożej”.

225 Por. J. Daniélou, op. cit., s. 283.
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ciwił się wyjściu Izraelitów i ostatecznie by pochłonęły go fale mo-
rza. Orygenes powiada:

Musimy Bogu pozostawić sztukę, moc i umiejętność działania, bo tylko 
On mo że znać odpowiednie lekarstwa i określić czas leczenia. Tak więc, 
który, jak powie dzieliśmy, sam jeden zna drogi poszczególnych śmier-
telników, wie, jaką drogą powi nien również faraona doprowadzić do 
takiego stanu, ażeby „rozsławić przez niego imię swoje na całej ziemi”– 
skarciwszy go najpierw wieloma plagami i zawiódłszy aż do utopienia 
w morzu. Nie można jednak mniemać, że na utopieniu skończyło się 
dzia łanie opatrzności Bożej względem faraona: nie wolno nam sądzić, 
że utonąwszy, zgi nął on substancjalnie. Albowiem, jak mówi Pismo: 
„W ręce Boga i my, i nasze sło wa, i roztropność wszelka, i umiejętność 
działania”226.

[Tak jak lekarze] wiedzą, że lepiej jest postępować ostrożnie z opuchłą 
raną i ze zwolić, by przez pewien czas sączyła się z niej szkodliwa wy-
dzielina, niźli spieszyć się do pozornego zdrowia i zamykać w zaskle-
pionych żyłach zarzewie trującego pły nu, który odcięty od naturalnego 
ujścia bez wątpienia wpełznie do wnętrza ciała, prze niknie do ważnych 
punktów życiowych we wnętrznościach i  spowoduje już nie chorobę 
ciała, ale śmierć; podobnie Bóg, który przenika tajniki serca i z góry zna 
przy szłość, w wielkiej cierpliwości swojej pozwala czasami, ażeby oko-
liczności oddziału jące z  zewnątrz na ludzi spowodowały wyjawienie 
i publiczne odkrycie ukrywanych głęboko namiętności i błędów […]. 
Chociaż więc ktoś zdaje się przepełniony ciężkimi grzechami, to jednak 
znosząc konwulsje całego ciała, może się przecież kiedyś wycofać i za-
przestać grzechu, mieć dość przyjmowania zła, i tym sposobem po wie-
lu przy krościach powrócić do dawnego stanu227.

Innymi słowy, człowiek nie może być oczyszczony z grzechu, do póki 
w pełni nie zobaczy rozmiaru swojej deprawacji i  zła. Dopóki nie 
zda sobie sprawy ze swojej choroby, nie wzywa doktora i nie jest mu 
wdzięczny, dopóki nie dowie się, jak ciężka była jego dolegliwość.

Tak samo, kto najpierw nie pozna błędów swojej duszy oraz zła swoich 
grze chów i nie wyzna ich własnymi ustami, ten nie będzie mógł zostać 

226 O zasadach III, 1, 14.
227 Ibidem, III, 1, 13.
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oczyszczony i roz grzeszony, a to dlatego, aby wiedział, że to, co posia-
da, otrzymał z łaski, i żeby nie uważał Bożej szczodrobliwości za swo-
ją własność; to bowiem ponownie rodzi pychę i zarozumiałość duszy 
i znowu staje się przyczyną jej zguby228.

W owej terapii Bóg zna właściwy czas, nieograniczony wyłącz nie do 
ziemskiej egzystencji.

Niekiedy relację Bóg–człowiek Orygenes opisuje za pomocą 
me tafory Ojciec–dziecko, podkreślając różnicę percepcji, mądrości, 
doj rzałości między nimi. Ojciec wszystko robi z miłości do dziecka, 
które w swej naiwności niekiedy przeciwstawia się mu i nie dostrze-
ga praw dziwych motywów jego pełnych miłości czynów. Miło sierny 
gniew traktuje jak nienawiść, karcenie jak zemstę. Orygenes wyka-
zuje, że tak jak ojciec musi dostosować swoje słowa do poziomu per-
cepcji dziecka, tak samo Bóg musi dostosować się do człowieka, je śli 
chce, by ten pojął przesłanie z „nieba”. „Bóg patrzy na nas wszyst-
kich jak na dzieci i  wszyscy potrzebujemy tego rodzaju kształce-
nia, ja kie otrzymują dzieci. Stąd, w swoim miłosierdziu, Bóg zwodzi 
nas. Nie pozwala, byśmy byli świadomi tego oszustwa aż do nastania 
właściwe go czasu”. Dlatego też czasami zakrywa przed człowiekiem 
obiektyw ną rzeczywistość i ukazuje mu ją z określonej perspektywy 
lub też roz pościera przed człowiekiem wizję wiecznej kary i straszy 
nią, by doprowadzić do pokuty, gdy w rzeczywistości kara jest jedy-
nie środkiem edukacji, niewieczną retrybucją. Stąd też pojawiają się 
stwierdzenia o „wiecznym ogniu”, gdy w rzeczywistości jest to, jak 
sugeruje Oryge nes w Homiliach do Księgi Jeremiasza, ogień oczysz-
czający, napraw czy229, w którym Bóg unicestwia dzieło szatana. Rzu-
ca plewy i chwa sty w ogień, nie niszczy jednak, ale raczej oczyszcza 
w  ten sposób istoty rozumne ze zła. Zresztą, jak wskazuje Oryge-

228 Ibidem, III, 1, 12; III, 1, 17.
229 Por. ibidem, II, 10, 4, również H. Crouzel, op. cit., s. 324, z drugiej stro ny: Homi-

lia I, 15; XX, 4. O zasadach II, 10, 6: „Gniew kary pomaga w oczyszczeniu dusz. 
O tym natomiast, że również kara ognia jest stosowana jako środek leczniczy, 
poucza nas Izajasz, który tak mówi o Izraelu: »Obmyje Pan brud synów i córek 
Sy jonu i oczyści w nich krew tchnieniem pożogi«, tak o Chaldejczykach: »Masz 
węgle ogniste, siądź na nich, a one będą ci lekarstwem«, a tak o innych naro-
dach: »Uświę ci ich Pan w ogniu płonącym«”.
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nes, wieczny (aionion) nie zawsze oznacza nieskończony230. O ile nie 
ma wątpliwości co do wieczności Syna, skoro „nie było takiego cza-
su, kiedy nie było Syna”, a to, „co nie miało początku swojego istnie-
nia i nie może przestać być tym, czym jest”231, o tyle „Pismo niekie-
dy mówi o wieczności, gdy nie znany jest koniec, niekiedy zaś mówi 
o niej w sytuacji, gdy końca nie ma w obecnym wieku, ale jest on 
w przyszłym. Czasami wiecznością nazywany bywa okres jakiegoś 
czasu albo nawet długość życia jedne go człowieka”232. Stąd wiecz-
ne „ciemności zewnętrzne” potępionych będą bądź to ciemnymi cia-
łami, które będą mieli po zmartwychwsta niu233, bądź też symbolem 
długiej kary, jaką będą musieli przejść dla oczyszczenia234. Podobnie 
ogień oczyszczenia eschatologicznego to swego rodzaju „czyściec”, 
skąd „istota nie wychodzi, aż odda ostatni grosz”235, tzn. dopóki nie 
nastąpi jej ostateczne oczyszczenie. Odwo łując się do 1 Listu do Ko-
ryntian (3,11–15), Orygenes twierdzi, że na fundamencie Chrystu-
sa można budować z różnych materiałów: złota, srebra i drogich ka-
mieni, które symbolizują dobre uczynki, lub z drew na i słomy, co jest 
metaforą winy236. W Dniu Pańskim każde dzieło zo stanie poddane 
próbie ognia, czyli interwencji Boga. Jeśli dzieło prze trwa, budowni-
czy otrzyma zapłatę. Jeśli dzieło spłonie, budowniczy mi mo to zosta-
nie zbawiony („lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez 
ogień”). Stąd konieczność oczyszczającego ognia, który wery fikuje 
wartość dzieła wstępujących do Boga.

230 W tym kontekście można rozpatrywać stwierdzenia sugerujące np. wieczność 
kar dla potępionych. Por. HomJer 18, 1 (przeł. H. Pietras, Puste piekło?, Więź, 
Warszawa 2000, s. 136): „Skoro zaś wyjdziemy już z  obecnego stanu, skoro 
dotrze my do kresu życia, skoro dalej, staniemy się takimi, jakimi się stajemy 
wypaleni ogniem, […] to wówczas, skoro ulegniemy rozbiciu, […] nie zostanie-
my odbudowani, a stan nasz nie może zostać naprawiony. Dlatego, dopóki jeste-
śmy tutaj, dopóki znaj dujemy się jak gdyby w ręku garncarza, dopóty – jeśli na-
wet naczynie wypadnie z je go rąk, może być naprawione i ulepione na nowo”.

231 O zasadach 1, 2, 11.
232 KomRm VI, 5.
233 O zasadach II, 10, 8.
234 KomMat XVII, 24.
235 Homilie do Ewangelii Łukasza; Łk 12,58–59.
236 O zasadach II, 10, 4.
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W tych wszystkich karach, straszeniu, zezwoleniu człowiekowi 
na pogrążenie się w złu, zwodzeniu, kryje się nadrzędny cel Stwór-
cy: wy kazać stworzeniu jego niewystarczalność i niemożność pole-
gania na sobie samym, zmusić je, by padło na kolana (ale dobrowol-
nie!). Isto tą grzechu dla Orygenesa jest pycha, uniezależnienie się od 
Boga i przekonanie o własnej samowystarczalności. Proces napraw-
czy mu si rozpocząć się od zmiany owej świadomości i nastawienia 
człowie ka. Dlatego Bóg nie chce natychmiast przebaczać win czło-
wiekowi, bo to utwierdziłoby go jeszcze bardziej w  jego pysze, ale 
raczej chce go doprowadzić do takiego stanu, by człowiek zdał so-
bie sprawę z wła snej bezradności. Dlatego Bóg go karci i smaga, bo

„kogo […] miłuje, tego karze i karci, a chłoszcze każdego, kogo za syna 
przyjmuje”. Stąd też musimy uznać, że już do grona synów i do ojcow-
skiej miłości dopuszczani są ci, którzy zasłużyli na chłostę i na skar-
cenie Boga, oczywiście po to, by na skutek znoszenia pokus i utrapień 
mogli i oni powiedzieć: „któż nas odłączy od miłości Bo ga, która jest 
w Jezusie Chrystusie? Utrapienie, ucisk, głód, nagość, niebezpieczeń-
stwo czy miecz?”237.

Koncepcja prewencyjności Bożej kary nie jest ograniczona wy-
łącznie do życia doczesnego lub tego świata. Boska opatrzność czu-
wa nad duszami przez całą wieczność aż do osiągnięcia zaplanowa-
nego przez Boga celu.

Bóg bowiem przeznaczył dusze nie tylko na ten krótki okres naszego 
życia, […] ale na czas wieczny i wiekuisty; i jak sam jest wieczny i nie-
śmiertelny, tak też sprawuje opatrzność nad nieśmiertelnymi duszami. 
Sprawił wszak, że nieśmiertel na jest rozumna natura, którą stworzył na 
swój obraz i podobieństwo; dlatego też krótki czas naszego życia nie 
pozbawia niezniszczalnej duszy Boskiej opieki i le karstw238.

Boża pedagogia rozciąga się na całą wieczność, wszelka kara bo wiem 
ma naturę prewencji. Jeśli Pismo tego jasno nie stwierdza, to dla tego, 

237 Ibidem, III, 1, 12, 17. Por. Hbr 12, 6.
238 Ibidem, III, 1, 13.
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że samo przystosowuje się do świadomości „dzieci, które potrze bują 
straszenia”239. Tak więc dusze, które nie powróciły do Boga w tym 
świecie na skutek ich własnej deprawacji, będą miały szansę powró-
cić w przyszłych światach, tak licznych, jak wiele potrzeba bę dzie, by 
całe stworzenie ukorzyło się i wróciło do Boga.

Szkicując ideę następstwa światów jako narzędzia Boskiej 
peda gogii, Orygenes odwołuje się do metafory Roku Sabatniego 
(Kpł 28,8, 10) jako podsumowania szeregu lat i umorzenia długów. 
„Będą inne eony po obecnym, seria zainaugurowana przez następ-
ny eon. I w tych eonach, które nastaną, Bóg w swojej dobroci uka-
że głęboko ści swojej łaski (Ef 1,7; 2,7). Tak więc ci, którzy popełnią 
bluźnierstwo, największy z możliwych grzechów, będą we władaniu 
swojego grzechu w  obecnym eonie, ale po nim, w  następnym eo-
nie, mogą zo stać potraktowani w inny sposób”240. Orygenes stara się 
zachować swoje podstawowe tezy o opatrzności Stwórcy i wolności 
stworzenia. Mówi, że ciągle będzie możliwość zbliżania się i odpa-
dania od Boga, ale ponad tym wszystkim, podobnie jak Klemens 
Aleksandryjski w Kobiercach (VII, 12, 2–13, 1), wierzy w doskona-
łość Boskiej peda gogii, która doprowadzi wszystkich do zbawienia. 
W owej pedagogii karcenie jest jedną z najważniejszych metod wy-
chowawczych.

Koncepcja apokatastazy – zwieńczenie  
soteriologii Orygenesa

W Orygenesowym pojmowaniu historii świata wszystko, co zaistnia-
ło po upadku stworzenia, jest narzędziem Boskiej pedagogii, któ-
rej nadrzędny cel to przywiedzenie stworzeń do pierwotnego sta-
nu, jednak bez pogwałcenia ich nienaruszalnego prawa do wolnego 
wybo ru. Stąd zróżnicowanie istot rozumnych, stworzenie material-
nego świa ta, inkarnacja i śmierć Chrystusa, ogień czyśćcowy241, cy-

239 J. Daniélou, op. cit., s. 286.
240 O modlitwie 27; KomMat 11, 3; 12, 36.
241 Por. HomŁk XXIII.
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kliczność światów242 to tylko sposoby perswazji, przekonania stwo-
rzenia do powrotu. Ponieważ jednak stworzeniu nigdy nie zostaje 
odebrana wolna wola, możliwość podejmowania wolnej decyzji, po-
wstaje pytanie, czy w takim razie można mówić o ostatecznej apo-
katastazie, czy raczej o nieskończonych cyklach eonów, w których 
jedne stworzenia będą po wracały do Boga, inne odpadały w indy-
widualnych apokatastazach. Jaką postać apokatastazy Orygenes su-
geruje243: czy nieskończone po wracanie jednych stworzeń pokrywa-
jące się z odpadaniem tych, które ponownie popadły w grzech, czy 
raczej opowiada się za całkowitym i ostatecznym powrotem wszyst-
kich istot rozumnych do Boga, a  więc doskonałym odtworzeniem 
stanu stworzenia sprzed zaistnienia zła? Pierwsze rozwiązanie (cy-
kliczna apokatastaza) wydają się sugerować niektóre fragmenty pism 
Orygenesa:

Istnieje wszak możliwość, że jeśli naczynie, wskutek dawniejszych po-
wodów ulepione na tym świecie dla zaszczytu, będzie postępować nie-
dbale – w przyszłym wieku zgodnie ze swym postępowaniem stanie się 
naczyniem przeznaczonym na uży tek niezaszczytny; i na odwrót: je-
śli ktoś z uwagi na uprzednie powody został w tym życiu ukształtowa-
ny przez Stwórcę jako naczynie niezaszczytne, ale poprawi się i oczyści 
ze wszystkich win i brudów, w nowym świecie może się stać „naczy-
niem zaszczytnym, uświęconym i pożytecznym dla Pana, przygotowa-
nym do wszelkiego dobrego czynu”. […] Tym bardziej więc zgadza się 
z zasadą pobożności nasza wiara, że wszystkie istoty rozumne zgodnie 
ze swym zamierzeniem i postępowaniem nawra cają się niekiedy od zła 

242 Jak już wskazałem, Orygenes nie jest zwolennikiem apokatastasis tou kosmou 
w takim znaczeniu, jakie nadawali apokatastazie stoicy. Jednak fakt, że zakła-
da istnienie cykliczności światów oraz że ostateczne odnowienie stanu istot ro-
zumnych wiąże z całkowitą przemianą całokształtu rzeczywistości, ukazuje, że 
mimo wszystko akceptował pewną postać apokatastazy kosmicznej, zawierają-
cą się w apokatastazie duszy.

243 Słowo „sugeruje” wydaje się właściwe w kontekście metody dialektycznej Ory-
genesa, swego rodzaju théologie en recherche (jak dialektykę Orygenesa nazy-
wa H. Crouzel, op. cit., s. 267), w której filozof z Aleksandrii broni się przed 
ostatecz nymi, dogmatycznymi wypowiedziami. Jednak z  perspektywy logiki 
systemu, który można, przynajmniej w ogólnych zarysach, odtworzyć z tekstów 
Orygenesa, apoka tastaza staje się koniecznością.
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ku dobru, a niekiedy od dobra odpadają ku złu; niektóre trwa ją w do-
bru, a inne się rozwijają i wciąż wspinają ku górze, aż osiągną najwyż-
szą god ność; jeszcze inne trwają w złu albo, jeśli zło zacznie się w nich 
obficie szerzyć, sta czają się i toną w otchłani zła244.

Podobną sugestię zawiera Hieronim w swoim liście:

Przy końcu świata i dokonaniu się wieków, kiedy Pan wypuści dusze 
oraz stwo rzenia rozumne jakby z  jakichś potrzasków oraz więzień, 
wtedy jedne z nich będą szły wolniej z powodu swej gnuśności, dru-
gie polecą szybkim lotem dzięki swej pracowi tości. I ponieważ wszyst-
kie mają wolną wolę i z własnego popędu mogą wybrać albo cnoty, albo 
grzechy, wobec tego tamte będą w znacznie gorszym położeniu, niż są 
teraz, a te dojdą do lepszego stanu. Albowiem różne dążenia i odmien-
ne wole skła niające się w tę lub drugą stronę otrzymują też różne stany, 
to znaczy, że aniołowie stają się ludźmi lub demonami, a znów z demo-
nów stają się ludzie lub aniołowie245.

A  jednak logika sytemu Orygenesa oraz inne fragmenty pism za-
równo jego (np. O zasadach III, 6, 3), jak i jego adwersarzy246 wyda ją 
się wskazywać na istnienie ostatecznego, wiecznego stanu stworze-
nia, który będzie dokładnym powtórzeniem stanu pierwotnego, czyli 
ostateczną apokatastazą247. Mimo swej niezachwianej wiary w wol-
ność stworzenia Orygenes podtrzymuje tezę, że jedynie dobro jest 
wieczne, a więc zło, które miało swój początek, musi mieć i koniec, 
zostanie zniszczone razem ze śmiercią, ostatnim wrogiem Boga248. 
Po nadto Orygenes głęboko wierzy w doskonałość Boskiej pedagogii, 

244 O zasadach III, 1, 23.
245 Hieronim, List 124, 4.
246 Zob. np. Hieronim, List 124, 10: „Po bardzo długim wykładzie, w którym stwier-

dził, że cała natura cielesna przemieni się w ciała duchowe i delikatne, a cała 
substancja przekształci się w jedno przejrzyste ciało, wspanialsze ponad wszel-
ką świet ność, takie, jakiego umysł ludzki nie potrafi sobie wyobrazić, powia-
da [Orygenes] w końcu: »Bóg będzie wszystkim we wszystkim wówczas, gdy 
cała natura cielesna zostanie sprowadzona do substancji doskonalszej ponad 
wszystko, to znaczy do sub stancji Bożej, od której nie ma nic doskonalszego«”.

247 Por. H. Chadwick, op. cit., s. 93–94.
248 KomJn 1, 16.
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która w końcu przyciągnie do siebie w pełni, ostatecznie i nierozer-
walnie dusze istot rozumnych, tak że w końcu będą pragnęły tylko 
do bra, analogicznie do duszy Chrystusa, która

tak stanowczo wybrała „umiłowanie” sprawiedliwości, iż dzięki temu 
ogromnemu umiłowaniu związała się z  nią nierozerwalnie i  trwale, 
wskutek czego mocne posta nowienie, niezmierzone uczucie i nieznisz-
czalny żar miłości wykluczyły wszelką myśl o odwrocie i zmianie; to 
więc, co zależało od jej woli, wskutek długotrwałego dzia łania afektu 
stało się jej naturą249.

Wydaje się, że Orygenes postrzega historię świata, czy też uwi kłaną 
w cykle światów historię niewiernego stworzenia, jako pokutny po-
wrót do Boga. W owym ogólnym dążeniu mogą zdarzać się wyjąt-
ki, stworzenia mogą odpadać, niekiedy zło może się rozrastać, jed-
nak ogólnie świat (istoty rozumne) kieruje się z powrotem do Boga. 
Krok po kroku przez kolejne światy pochód stworzenia powraca jak 
syn marnotrawny do swego pierwotnego miejsca, znużony grze-
chem i  eg zystencją bez Ojca. Jako ostatni do tego pochodu dołą-
czą demony i  Szatan zrównany ze śmiercią (O  zasadach III, 6, 5). 
„Ostatni wróg, śmierć, zostanie zniszczony nie w tym sensie, że jego 
substancja bę dzie unicestwiona, ale jego wola, wroga Bogu, zosta-
nie nawrócona”250. A Bóg jak ojciec z przypowieści o synu marno-
trawnym przygarnie tych, którzy byli umarli, ale znów znaleźli się 

249 O zasadach II, 6, 5.
250 Hieronim, List 124, 13: „I gdy powiedział, że według Objawienia Jana Ewange-

lia wieczna, to jest ta, która będzie w niebie, o tyle przewyższa naszą Ewan gelię, 
o ile nauczanie Chrystusowe przewyższa tajemnice Starego Prawa, w końcu do-
dał – a nawet myśleć o tym jest świętokradztwem – że dla zbawienia demonów 
Chry stus będzie cierpiał także w przestworzach i w górnych krainach. A cho-
ciaż tego nie powiedział, to jednak jasno wynika z tego, co następuje: jak dla 
zbawienia ludzi stał się człowiekiem, aby ludzi uwolnić, tak i dla zbawienia de-
monów będzie Bogiem, po nieważ są to ci, dla których uwolnienie ma przyjść”. 
Por. List 124, 3; KomJn II, 13, 7; H. Crouzel, op. cit., s. 347. Pewną przeciwwagą 
dla powyższych stwierdzeń mo że być List do przyjaciół w Aleksandrii, w którym 
Orygenes odcina się od zarzutów jednoznacznego twierdzenia, że szatan zosta-
nie zbawiony, co w moim przekonaniu – pomijając kontekst i cel listu – wska-
zuje przede wszystkim na pewną hipotetyczność koncepcji wyrażonej explicite, 
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wśród żywych: „Albo wiem w owym czasie ci, którzy dzięki będące-
mu u Boga Słowu dotrą do Boga, będą mieć jedno zadanie – oglą-
dać Boga; a to w tym celu, aby wszyscy, przekształceni przez pozna-
nie Ojca, stali się w pewien doskonały sposób Synem Bożym i znali 
Boga tak, jak teraz tylko Syn zna Ojca”251. Tak więc ostatecznie:

Bóg będzie wszystkim we wszystkim, co oznacza, że będzie On wszyst-
kim tak że w poszczególnych istotach, a to w tym sensie, że dla duszy 
rozumnej, oczyszczo nej z błota grzechów i uwolnionej z mgły występ-
ku, Bóg będzie wszystkim, co ona może czuć, rozumieć czy myśleć: już 
tylko Boga będzie słuchać, tylko Boga będzie pojmować, a Bóg będzie 
stanowił wielkość i miarę wszystkich jej poczynań; i tak Bóg będzie dla 
niej wszystkim: nie będzie już ona rozróżniać między dobrem i złem, 
bo zła już wcale nie będzie; Bóg bowiem jest wszystkim dla tego, kto 
nie ma już stycz ności ze złem; ten, kto zawsze tkwi w dobru i dla kogo 
Bóg jest wszystkim, nie bę dzie też pragnął jeść „z drzewa wiadomości 
dobrego i złego”. Jeśli przeto koniec doprowadzony do początku i kres 
wszechrzeczy zrównany z ich zaraniem przywróci stan, w którym stwo-
rzenie rozumne znajdowało się wówczas, gdy nie potrzebowało jeść 
z drzewa wiadomości dobrego i złego, po to, aby po usunięciu wszel-
kiego zła i przy wróceniu uczciwości i czystości jedyny Bóg stał się dla 
niego wszystkim, i to nie w nielicznych czy nawet w wielu istotach, ale 
we wszystkich, to Bóg naprawdę będzie wszystkim we wszystkim wów-
czas, gdy już nie będzie nigdzie śmierci ani oście nia śmierci, ani w ogó-
le żadnego zła252.

Na temat anatomii powrotu Orygenes dodaje:

Stanie się to nie nagle, lecz powoli i stopniowo, w ciągu wielu nieprze-
liczonych wieków, gdy poszczególne istoty z wolna osiągną nawrócenie 
i poprawę; jedne byty wyprzedzą inne i szybciej będą biec do szczytu 
doskonałości, inne będą szły tuż za nimi, a jeszcze inne dotrą tam dużo 
później; a gdy już wiele niezliczonych szeregów stworzeń udoskonali 

zgodnie z ogólną metodologią Orygenesa, o której pi sałem we wstępie do ni-
niejszego rozdziału.

251 KomJn I, 16, 92.
252 O zasadach III, 6, 3.
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się i z nieprzyjaciół zmieni się w poddanych Boga, wówczas przyjdzie 
również pora na to, by zniszczony został „ostatni nieprzyjaciel”, który 
nosi nazwę śmierci, i by już nie był nieprzyjacielem253.

Aby dopełnić obrazu stanu ostatecznego, Orygenes formułuje py-
tania o  status ontyczny tej eschatologicznej rzeczywistości. Czy 
stwo rzenie zachowa swoje ciała? Czy ciągle będzie istniało substan-
cjalne oddzielenie istot rozumnych od niematerialnego Boga? Czy 
stworze nie stanie się czystym umysłem tej samej substancji co Bóg? 
Co to zna czy, że Bóg będzie wszystkim we wszystkim, z perspektywy 
stworzenia/„tworzywa”? Orygenes odpowiada na powyższe pytania:

Na końcu świata, w momencie odnowienia wszechrzeczy dojdzie do 
tego, że istoty doskonalące się z  wolna i  wznoszące się wedle reguły 
i porządku dotrą naj pierw do owej ziemi (siedziba wytchnienia świę-
tych) i do nauki w niej zawartej i tam zostaną przygotowane do dosko-
nalszych nauk, takich, do których nic już dodać nie można. […] wła-
dzę przejmie Chrystus Pan, który jest Królem wszechrzeczy; ozna cza 
to, że kiedy otrzymają już naukę świętych potęg, On będzie kształcił 
tych, którzy potrafią Go pojąć jako Mądrość; będzie królował w nich 
tak długo, aż podda ich również Ojcu, który Jemu wszystko poddał, to 
znaczy, że skoro już będą zdolni do przyjęcia Boga, Bóg będzie dla nich 
wszystkim we wszystkim. Wtedy więc skut kiem tego również cielesna 
natura osiągnie stan doskonały, do którego nic już dodać nie można254.

Tym samym Orygenes sugeruje255, że ostatecznie Bóg zniesie ma-
terialne ograniczenia stworzenia, choć bynajmniej nie stanie się to 

253 Ibidem, III, 6, 6.
254 Ibidem, III, 6, 8–9.
255 Również Justynian w Liście do Menasa (p. 211, 28–212, 2): „Z trzeciej księgi tej-

że rozprawy na ten sam temat [tzn. że nastąpi całkowite wyzbycie się ciał]: »Po-
wiedziano, że Bóg będzie wszystkim we wszystkim; nie możemy więc uznać, iż 
będzie istniało zło wówczas, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkim, nie bę-
dzie też wtedy nierozumnych zwierząt, bo Bóg nie może być w złu i w niero-
zumnych zwierzę tach; nie będzie też bytów nieożywionych, bo Bóg nie może 
być w nich wówczas, gdy będzie we wszystkim; nie będzie też ciał, bo ciała z na-
tury swojej są nieożywione«”.
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przez wyzwolenie istot rozumnych z  wszelkiej substancjalności256. 
Gdy Chrystus przekaże swoje władztwo Bogu, wszystko powróci 
do pierwotnej, idealnej jedności i, rzec by można, najdoskonalszej 
sub stancji, tej, którą stworzenia posiadały, zanim w wyniku upad-
ku oble czone zostały w „ciężkie”, materialne ciała. Ową nową jakość 
bytu – lub raczej powrót do pierwotnego stanu – Orygenes za apo-
stołem Paw łem enigmatycznie nazywa ciałem duchowym.

Święty apostoł wyraźnie stwierdza, iż ludzie powstający z martwych nie 
otrzy mają jakichś nowych ciał, lecz że przyjmą te same ciała, które mieli za 
życia, będą one tylko udoskonalone. Powiada on tak: „Zasiewa się cia-
ło zmysłowe, powstanie cia ło duchowe; zasiewa się zniszczalne – po-
wstanie niezniszczalne, sieje się niechwalebne, powstanie chwalebne, 
sieje się słabe, powstanie mocne”. Otóż człowiek ma pew ną możliwość 
rozwoju: chociaż dawniej był „człowiekiem zmysłowym i nie rozumiał 
spraw Ducha Bożego”, to przecież dzięki nauce może dojść do tego, by 
stać się „czło wiekiem duchowym i rozsądzać wszystko, a przez niko-
go nie być sądzonym”; to sa mo odnosi się do stanu ciała: to samo cia-
ło, które obecnie dla posługiwania duszy zo stało ustanowione ciałem 
zmysłowym, dzięki rozwojowi – gdy dusza zjednoczona z Bogiem sta-
nie się już z Nim jednym duchem – służąc duchowi osiągnie stan i ja-
kość ciała duchowego257.

Próbując scharakteryzować owo ciało duchowe, Orygenes wyka-
zuje, że przewyższa ono wszelkie wyobrażenie człowieka jako sub-
stancja niewidzialna, najczystsza i  najsubtelniejsza, przy tym jed-

256 Możliwość taką Orygenes rozważa w O zasadach II, 3, 3 i n. Choć nie podej-
muje tam ostatecznej decyzji odnośnie do zaniku wszelkiej materii, to jednak 
nega tywnie ustosunkowuje się wobec takiej możliwości. „Pomyślmy jednak, ja-
kie argu menty można przeciwstawić ludziom, którzy głoszą takie opinie. Otóż 
wydaje mi się, że jeśli natura cielesna zostanie zniszczona, to z konieczności po-
wtórnie musi zostać odnowiona i stworzona: wszak może się zdarzyć, że istoty 
rozumne, które nigdy nie tracą wolnej woli, mogą ponownie podlegać jakimś 
namiętnościom. Bóg pozwala na to w tym celu, aby one, jeśli znajdą się w stanie 
niepodlegającym żadnym namiętno ściom, nie zapomniały, że ostateczny stan 
szczęścia zawdzięczają łasce Bożej, a nie własnej mocy”.

257 Ibidem, III, 6, 6.
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nak uczyniona mocą Boga z doczesnych ciał stworzeń258. Wszelka 
cha rakterystyka ciała duchowego ogranicza się do stwierdzenia, że 
z jed nej strony w miejsce zróżnicowanego obecnie świata wprowa-
dzi ono absolutną jedność stworzeń, na wzór jedności Ojca i Syna259, 
z dru giej zaś umożliwi – na płaszczyźnie substancjalnej – doskonałą 
unię między stworzeniem a Bogiem.

Nasza substancja cielesna przybierze taką postać wówczas, gdy wszyst-
ko zosta nie sprowadzone do jedności i gdy Bóg będzie wszystkim we 
wszystkim260.
 Wtedy więc, skutkiem tego [poddania stworzeń Bogu przez Chry-
stusa – W. Sz.] również natura cielesna osiągnie doskonały stan, do któ-
rego nic już dodać nie można.

258 Ibidem, III, 6, 4: „U apostoła Pawła znajdujemy wzmiankę o »ciele ducho wym«; 
zastanówmy się przeto w miarę naszych możliwości, jak określenie to należy ro-
zumieć. Otóż o ile ludzki umysł w ogóle potrafi pojąć tę sprawę, »ciało ducho-
we« posiada taki charakter, iż oprócz wszystkich doskonałych dusz może w nim 
mieszkać wszelkie stworzenie, które »zostanie oczyszczone z niewoli skażenia«. 
Do ciała tego odnoszą się również następujące słowa Apostoła: »Mamy dom nie 
ręką uczyniony, wieczny w niebie«, to znaczy tam, gdzie przebywają błogosła-
wione istoty. Słowa te pozwalają nam przypuszczać, jak czyste, jak delikatne, jak 
chwalebne jest to ciało, zwłaszcza w zestawieniu z ciałami, które w chwili obec-
nej są wprawdzie niebieskie i znakomite, ale jednak są »ręką uczynione« i wi-
dzialne. O tamtym ciele powiedzia no, że jest to dom nie ręką uczyniony, lecz 
wieczny w niebie. A przecież to, co jest widzialne, przemija, a to, co niewidzial-
ne, trwa wiecznie; a jeśli tak, to ciało niewi dzialne, nie ręką uczynione i wiecz-
ne, nadzwyczajnie przewyższa wszystkie ciała, które widzimy na ziemi czy nie-
bie, ciała widzialne, ręką uczynione, przemijające. Porównanie to pozwala nam 
się domyślać, jak wielka jest ozdoba, blask i  znakomitość »duchowego ciała« 
oraz uznać, że prawdą jest to, co powiedziano: »Ani oko nie wi działo, ani ucho 
nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rze czy przygo-
tował Bóg dla tych, którzy Go miłują«. A nie może być wątpliwości, że Stwór-
ca zgodnie z wolą Boga i stosownie do istoty rzeczy oraz na miarę zasług stwo-
rzeń rozumnych może nasze obecne ciało, takim, jakim je uczynił, przekształcić 
w cia ło w najwyższym stopniu subtelne, czyste i znakomite”.

259 Ibidem, III, 6, 4: „Można więc zrozumieć, że kiedy rzeczy zapragną być jed-
nością, taką, jaką stanowi Ojciec i Syn, wówczas nie będzie już różnorodności 
tam, gdzie wszystko jest jednością”. Por. ibidem, I, 6, 2. Jedność nie oznacza dla 
Orygenesa zaniku indywidualnej osobowości istot rozumnych.

260 Ibidem, II, 6, 6.
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Co to znaczy jednak „doskonały stan cielesnej natury”? Świę-
ty Hieronim w swoim tłumaczeniu powyższego fragmentu trakta-
tu O za sadach pisze: „Bóg będzie wszystkim we wszystkim wówczas, 
gdy ca ła natura cielesna zostanie sprowadzona do substancji dosko-
nalszej po nad wszystko, to znaczy do substancji Bożej, od której nie 
ma nic do skonalszego”261. Na ile można zaufać powyższemu tłuma-
czeniu, po zostaje pytaniem, na które prawdopodobnie nigdy nie zo-
stanie udzielona ostateczna odpowiedź, choć wydaje się, że w żad-
nym wy padku nie można przypisywać Orygenesowi twierdzenia 
o współsubstancjalności Boga i stworzenia, tym bardziej że pojmuje 
on Boga ja ko byt całkowicie niecielesny. Jakkolwiek Orygenes mówi 
o doskona łej unii stworzenia ze Stwórcą, w której Bóg będzie wszyst-
kim we wszystkim, to jednak wciąż bardzo mocno podkreśla ich on-
tyczną (i substancjalną) odrębność.

Kresowi temu, jak powiedziano, mają być poddani również wrogowie, 
a stwier dzono, iż w końcu tym Bóg jest wszystkim we wszystkim. Jeśli 
ktoś sądzi, że w koń cu tym zginie zupełnie natura materialna, czyli cie-
lesna, to żadną miarą nie może ode przeć mojego rozumowania: w jaki 
sposób tyle różnorodnych substancji mogłoby ist nieć i egzystować bez 
ciał, skoro jedynie o Bogu, to znaczy o Ojcu, Synu i Duchu Świętym 
można myśleć, iż istnieje bez materialnej substancji i bez jakiegokol-
wiek związku z cielesnością?262

261 Hieronim, List 124, 10. Por. tłumaczenie Rufina: „Wtedy więc skutkiem tego 
również cielesna natura osiągnie stan doskonały, do którego nic już dodać nie 
można”.

262 O zasadach I, 6, 4. Por. również ibidem, II, 2, 1–2, gdzie Orygenes odnosi się do 
twierdzeń podtrzymujących możliwość istnienia stworzeń rozumnych w  sta-
nie bez cielesnym: „Aby dokładniej to pojąć, trzeba przede wszystkim, jak mi 
się zdaje, zba dać, czy w ogóle istoty rozumne mogą trwać w stanie bezcieles-
nym wówczas, gdy dojdą już do najwyższego stopnia świętości i szczęścia – co 
do mnie, to uważam to za bardzo trudne, a nawet prawie niemożliwe – czy też 
muszą zawsze trwać w łącz ności z ciałami. Gdyby więc potrafił ktoś wskazać, 
w jaki sposób istoty te mogą ist nieć bez ciała, byłoby może rzeczą logiczną, że 
stworzona z niczego w czasie ciele sna natura, która z niebytu została powoła-
na do istnienia, mogłaby przestać istnieć, gdyby przeminęła potrzeba posłu-
giwania się nią. Skoro jednak żadną miarą nie moż na stwierdzić, iż jakakol-
wiek istota oprócz Ojca, Syna i Ducha Świętego może żyć poza ciałem, to logika 
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Jakkolwiek Orygenes rozumiał naturę owego duchowego ciała, 
bez wątpienia twierdził, że będzie to najdoskonalszy rodzaj substan-
cji: „cała właściwość ciała błyszczeć będzie niewysłowioną chwałą, 
która niewątpliwie stanowić będzie własność ciała duchowego”263. 
Na tyle doskonały, że umożliwi pełną i ostateczną unię stworzenia 
z do skonałym Stwórcą. Będzie wyrazem doskonałego przebóstwie-
nia stworzenia, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Przy tym 
Orygenes twierdzi, że samego wyrażenia „Bóg będzie wszystkim we 
wszystkim” nie należy rozumieć jako zapowiedzi współsubstancjal-
ności Boga i stworzenia albo absorpcji istot rozumnych przez Boga, 
ale raczej jako powrót do pierwotnego stanu kontemplacji Boga 
przez isto ty rozumne, gdzie Bóg stanowi jedyną i absolutną wartość 
dla wszel kich bytów.

„Bóg będzie wszystkim we wszystkim” oznacza, iż będzie On wszyst-
kim także w poszczególnych istotach, a to w tym sensie, że dla duszy 
rozumnej, oczyszczonej z błota grzechów i uwolnionej z mgły występ-
ku Bóg będzie wszystkim, co ona może czuć, rozumieć czy myśleć: już 
tylko Boga będzie słuchać, tylko Boga będzie pojmo wać, a Bóg będzie 
stanowił wielkość i miarę wszystkich jej poczynań; i tak Bóg będzie dla 
niej wszystkim: nie będzie już ona rozróżniać między dobrem i złem, 
bo zła już wcale nie będzie; Bóg bowiem jest wszystkim dla tego, kto 
nie ma już styczności ze złem; ten, kto zawsze w dobru i dla kogo Bóg 
jest wszystkim, nie będzie też pragnął jeść z „drzewa wiadomości do-
brego i złego”264.

rozumowania ogranicza z konieczności nasze pojmowanie do tego, że istoty ro-
zumne zostały wprawdzie stworzone jako pierwotne, ale substancję material-
ną można odłączyć od nich jedynie w teorii i w myśli; można sądzić, że materia 
została utworzona przed albo po stworzeniu duchów, jednakże duchy nigdy nie 
istniały i nie istnieją bez niej; słusznie bowiem uznamy, że jedynie Trójca Świę-
ta wiedzie życie w stanie bezcielesnym”.

263 Ibidem, III, 6, 8.
264 Ibidem, III, 6, 3: „Per singulos autem omnia erit hoc modo, ut quidquid ratio-

nabilis mens, expurgata omni vitiorum faece atque omni penitus abstersa nube 
malitiae, vel sentire vel intellegere vel cogitare potest, omnia deus sit nec ultra 
iam liquid aliud nisi deum sentiat, deum cogitet, deum videat, deum teneat, 
omnes motus sui deus sit”.
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Tak oto dokona się doskonały powrót do początku, do stanu 
sprzed sytuacji, gdy mityczni Adam i Ewa sięgnęli po zakazany owoc.

W  ten sposób ostateczna apokatastaza psychiczno-kosmiczna 
sta je się podsumowaniem i  logiczną konsekwencją systemu Ory-
genesa. Psychiczna, ponieważ jej istotą jest odnowienie dusz, kos-
miczna, ponieważ razem z  odnowieniem pierwotnego stanu dusz 
przemianie ulegnie kosmos jako tymczasowe miejsce bytowania 
upadłych istot. Za łożenie absolutnej i niczym niewarunkowanej mi-
łości Boga wobec stworzenia, przyjęcie niesubstancjalnego statusu 
zła oraz prewencyj nego charakteru Boskiej pedagogii muszą prowa-
dzić i de facto prowa dzą filozofa z Aleksandrii do stwierdzenia, że 
ostatecznie „Bóg będzie wszystkim we wszystkim”, a koniec będzie 
doskonałym powtórzeniem początku265.

Źródła apokatastazy – konkluzje

W  zakończeniu niniejszego rozdziału należy jeszcze zadać pyta-
nie o  źródła i  przyczyny zaistnienia koncepcji apokatastazy w  sy-
stemie Orygenesa. Jak to się stało? W jaki sposób owa heretycka – 
jak się później miało okazać – koncepcja mogła się pojawić w myśli 
człowie ka deklarującego Kościołowi i  Pismu całkowitą wierność? 
Pa radoksalnie ten, który całe życie poświęcił na walkę z herezjarcha-
mi i zarzutami pogan (np. Celsus), spłodził jedną z poważniejszych 
here zji myśli wczesnochrześcijańskiej. Jak to się stało?

Mówiąc o bezpośrednich, filozoficznych podstawach koncepcji 
apokatastasis w systemie Orygenesa, należy przede wszystkim z po-

265 Jeszcze raz należy tutaj stwierdzić, że z perspektywy samej metody poszu kiwania 
Orygenesa należałoby rozpatrywać apokatastazę w kategoriach prawdopodo-
bieństwa. W  tym kontekście zgadzam się z  Cz. Bartnikiem (Historia ludz-
ka i Chrystus), który określa apokatastazę Orygenesa „hipotezą roboczą”, oraz  
z P. Nemeshegyiem (La paternité, Paris 1960, s. 185), który rozpatruje ją w ka-
tegoriach nadziei, nie do gmatu, czy wreszcie z W. Myszorem, dla którego apo-
katastaza Orygenesa jest kon cepcją prawdopodobną (Orygenes jako systema-
tyk, s. 294–296). Jednak z  perspekty wy systemu, który Orygenes konstruuje 
według wszelkich prawideł systemowych, apokatastaza jest konieczną koncep-
cją eschatologiczną.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



255KONCEPCJA WIECZNEGO POWROTU WE WCZESNEJ  MYŚLI  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

korą wyznać, że nie jesteśmy dziś w stanie pokonać dystansu kilku-
nastu wieków i wniknąć w umysł Orygenesa oraz w jego, jakże różny 
od współczesnego, świat. Nie wiemy nic o tysiącach potencjalnych 
źródeł i inspiracji jego myśli, związanych z jego wychowaniem, do-
świadczeniami, charakterem etc., poza tymi, które rekonstruujemy 
na podstawie tekstu. Być może najbardziej uczciwe jest założenie, 
że Orygenes i jego system był integralną częścią ówczesnego świata 
i jako taki nie mógł odseparować się w pełni od powszechnie panu-
jących i często nieuświadomionych założeń, koncepcji, przekonań, 
które w ja kimś sensie zdeterminowały jego drogę do koncepcji apo-
katastazy. Niemożliwe jest wskazanie jednego, konkretnego czynni-
ka, który „pchnął” Orygenesa w kierunku apokatastazy, można jedy-
nie mówić o pewnym podłożu, zbiorze potencjalnych źródeł, które 
ukształtowa ły jego system, a zarazem których to czynników Oryge-
nes był w pewnym sensie tworem.

Szkicując zakres owego zbioru, należy przede wszystkim uka-
zać, że Orygenes był filozofem wczesnochrześcijańskim w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Filozofem nie tylko w tym sensie, że doskona-
le orientował się w osiągnięciach filozofii greckiej i wykorzystywał 
swo ją erudycję w prowadzonych dysputach i pisanych dziełach. Ory-
genes był filozofem nie tylko w tym sensie, że za Filonem i Klemen-
sem Ale ksandryjskim wykorzystywał metodę alegoretyczną wypra-
cowywaną przez filozofów greckich od VI wieku p.n.e. Był filozofem 
przede wszyst kim w tym sensie, że szukał racjonalnego uzasadnie-
nia prawd swojej wiary, sprowadzając je do postaci systematycznego 
wywodu. Wczesno chrześcijańskie wyznanie wiary przyjął Orygenes 
a priori jako swego rodzaju systemowy aksjomat. Z niego, na zasa-
dzie dedukcji, z zastosowaniem wszelkich praw logiki, wyprowadził 
cały system zgodnie z kanonami greckich systemów filozoficznych. 
Filozofia podsunęła metodę dialektyczną, która pozwoliła mu wyar-
tykułować określone problemy i wskazać ich rozwiązania. Filozofia 
podsunęła odpowiednie narzędzia hermeneutyczne w  postaci ale-
goretycznej metody interpre tacyjnej, pozwalające mu zakotwiczyć 
swoje wnioski w Piśmie. Z fi lozofii, w końcu, przejął aparat katego-
rialny, który pomógł mu upo rządkować przedmiot badań i  jak się 
zdaje, stał się szkieletem jego rozważań w O zasadach.
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Logika systemu i dialektyka systemu niejako rządzą rozumowa-
niem Orygenesa. Zmuszają go do rozpatrywania alternatywnych 
roz wiązań określonych problemów, prowadzą do wyciągania logicz-
nych wniosków z wcześniejszych przesłanek, inspirują do szukania 
zależ ności między doktrynami i ich implikacji, wreszcie zmuszają do 
odrzu cania rozwiązań niezgodnych z  uprzednimi założeniami lub 
reinterpretacji założeń. Wszystko to sprawia, że Orygenes niejed-
nokrotnie zbliża się do granic swego aksjomatu i zatrzymuje w pół 
drogi lub reinterpretuje i modyfikuje go. Tak dzieje się w koncepcji 
apokatastazy. Przy jęcie preegzystencji i pierwotnej równości stwo-
rzenia, nieśmiertelno ści dusz stworzonych na obraz Boga, dobroci 
i doskonałości Boga, po strzeganie pytań wynikających z teodycei – 
jak np. dlaczego dobry Bóg pozwala na istnienie zła i cierpienia jako 
sposobu naprawy świata, a  co najważniejsze, pojęcie zła jako woli 
skierowanej przeciwko Bogu bez przyznania mu statusu ontyczne-
go, wszystko to prowadzi go do wnio sku, że stworzenia oczyszczo-
ne ze zła przez dobrego Boga mogą po wrócić i de facto powrócą do 
swego pierwotnego stanu. Tak pojęta koncepcja apokatastazy sta-
je się nie tylko alternatywą soteriologii Orygenesa, wnioskiem ko-
niecznym jego systemu. Nawet jeśli nie jest to wniosek kategorycz-
nie wypowiedziany w filozofii Orygenesa, to jed nak narzucający się 
z nieodpartą siłą.

Z  drugiej strony, można wskazać na wiele źródeł filozoficz-
nych, które z dużym prawdopodobieństwem, w sposób pośredni lub 
bezpo średni, mogły posłużyć myśli Orygenesa za podstawę do stwo-
rzenia koncepcji apokatastazy (lub koncepcji pochodnych) bądź to 
jako in spiracja, bądź też na zasadzie reakcji266. Przede wszystkim na-

266 Na przykład gnostycyzm. Zastanawiające, że niemało koncepcji wykładanych 
przez gnostyków było zbieżnych z poglądami Orygenesa, choć nie musiało to 
wynikać z za pożyczeń, ale z faktu korzystania z innych, wspólnych źródeł filo-
zoficznych. Mimo to warto wspomnieć, że jeden z czołowych gnostyków, Ba-
zylides, cieszył się dużą estymą wśród chrześcijan aleksandryjskich przez całe 
swoje życie. Otóż jeśli wierzyć Euzebiuszowi z Cezarei (EC 6, 2, 12–15), Oryge-
nes dobrze znał doktryny Bazylidesa, który wszak nauczał o transmigracji dusz 
oraz prewencji kar Bożych. Podobnie Herakleon, nieco starszy od Orygenesa 
gnostyk, autor (?) Traktatu o trzech naturach (Nag Hamadi), wykładał swego 
rodzaju apokatastazę, uczył o wiecznym zrodzeniu Sy na przez Ojca i wierzył, że 
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leży tu taj wskazać na filozoficzną koncepcję wielkiego powrotu, tak 
jak po wstała i została rozwinięta w myśli greckiej267. Jej dwie pod-
stawowe formy – częstokroć przenikające się nawzajem, niejedno-
krotnie zaś dominujące jedna nad drugą – obecne w filozofii grec- 
kiej: apokatastaza kosmiczna, oznaczająca cykliczne następstwo 
światów, oraz apokata staza osobowa, określająca powrót duszy do 
stanu sprzed mitycznego grzechu pierworodnego, odegrały niezwy-
kle ważną rolę w rozwoju myśli filozoficznej. Apokatastaza kosmicz-
na rozwijała się od czasów kosmogonii orfiko-pitagorejskich, przez 
myśl Heraklita, znajdując swą najbardziej dojrzałą formę w filozo-
fii stoickiej, by nieco stracić na znaczeniu w późniejszych szkołach 
hellenistycznych (np. Piąta Aka demia Antiocha z Askalonu). Apo-
katastaza osobowa z kolei, rozwija jąc się od czasów orfiko-pitagore-
izmu, przez myśl Platona, na trwa łe zagościła w myśli neopitagorej-
skiej i (średnio-)neoplatońskiej, gdzie została połączona z koncepcją 
boskiej pedagogii. Razem z owymi for mami teorii powrotu znalazły 
się w myśli greckiej również koncepcje pochodne, wynikające z apo-
katastazy lub ją determinujące. Były to m.in. koncepcja zła nieposia-
dającego statusu ontycznego, koncepcja cykliczności czasu, koncep-
cja istoty Boga jako źródła dobra, koncep cja boskiego pochodzenia 
duszy i, wynikająca z tego, koncepcja preegzystencji i wieczności du-
szy. W ten sposób zostały stworzone filo zoficzne modele całokształ-
tu rzeczywistości, których apokatastaza sta nowiła integralną część.

Czyniąca pierwsze kroki myśl wczesnochrześcijańska, chcąc nie 
chcąc, musiała skorzystać z osiągnięć filozofów pogańskich dla pod-
trzymania swojego miejsca w ówczesnym świecie, czy to ze wzglę-
dów ewangelizacyjnych, czy apologetycznych, czy wreszcie dla spre-
cyzowania własnych ustaleń, z wolna wychodzących poza pierwotne 
credo. Metodologia, narzędzia hermeneutyczne, aparat kategorialny 
czy w końcu określone koncepcje greckie w ten sposób, krok po kro-

Bóg przygotowuje świat do pełnej jedności z sobą, wyko rzystując w tym proce-
sie każdy możliwy środek. Nie ulega jednak kwestii, że w przy padku gnostyków 
można mówić głównie o negatywnym wpływie ich przekonań na myśl Oryge-
nesa. Por. W. Trigg, op. cit., s. 108–115.

267 Por. część rozprawy dotyczącą apokatastazy kosmicznej i  osobowej w  my śli 
greckiej.
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ku, zaczynały gościć już w pismach wczesnych apologetów i Ojców 
Kościoła. Orygenes bynajmniej nie był pierwszy w tym szeregu. Po-
przedzili go tacy wielcy animatorzy myśli chrześcijańskiej, jak Justyn 
Męczennik, Klemens z Aleksandrii czy nawet, deklaratywnie odrzu-
cający wszelkie związki chrześcijaństwa z  myślą grecką, Tertulian, 
Ire neusz i Tacjan. Każdy z nich, próbując przekładać koncepcje bi-
blijne na język swoich adresatów – w większości wszak pochodzą-
cych ze świata przesyconego duchem hellenizmu – przyczyniał się 
stopniowo do hellenizacji myśli chrześcijańskiej, coraz bardziej ot-
wierając drzwi dla teorii kontrowersyjnych, jak np. logos spermatikos 
Justyna Mę czennika, czy w końcu sprzecznych z pierwotnym prze-
słaniem biblij nym, jak w wypadku koncepcji apokatastazy. Przykład 
Klemensa Ale ksandryjskiego jest tutaj wystarczająco wymowny; jak 
zostało wyka zane w  poprzednim rozdziale, Klemens po pierwsze 
przyjmuje bardzo podobne do Orygenesa założenia systemowe, po 
drugie szkicuje ana logiczną do swego następcy wizję teodycei i Bo-
żej pedagogii. W swo jej filozofii Klemens zbliża się do apokatastazy 
i de facto ją osiąga, choć nie jest ona tak wyraźną kategorią systemo-
wą, jak u Orygene sa268. Owi chrześcijańscy nauczyciele i apologeci, 
z którymi lub z których dziełami miał Orygenes styczność, bez wąt-
pienia wywarli nań duży wpływ. Kontynuując rozpoczętą przez nich 
myśl, Orygenes również pośrednio, niejako a priori, korzystał z usta-
leń filozofii grec kiej. Odwołując się do nich bezpośrednio, jeszcze 
bardziej ów wpływ potęgował.

Bez wątpienia istotnym bezpośrednim źródłem filozoficznym 
dla Orygenesa była filozofia platońska, której to twórca był najwy-
żej ce nionym przez Aleksandryjczyka filozofem greckim. Orygenes 
znał pi sma Platona i nieobca musiała mu być platońska koncepcja 
metempsychozy i apokatastazy, tak jak została przedstawiona w Ti-
majosie czy Państwie. W  okresie średniego platonizmu popularne 
były dyskusje na temat teodycei i boskiej prewencji. Niektóre z pro-
ponowanych rozwią zań dotyczące istoty Boga, koncepcji zła, pre-
wencyjnego charakteru kar Bożych etc. były zadziwiająco zbieżne 

268 Zob. rozdział poświęcony apokatastatycznej pedagogii w  filozofii Klemensa 
Aleksandryjskiego. Por. również H. Chadwick, op. cit., s. 54–55.
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z poglądami Orygenesa. Za oczywisty przykład może tutaj posłużyć 
dialog Plutarcha O odkłada niu kary przez bogów. Neoplatońska wi-
zja apokatastazy osobowej mo że sugerować, że takiej właśnie kon-
cepcji uczył Amoniusz Sakkas, prawdopodobnie wspólny nauczy-
ciel Orygenesa i Plotyna269. Pewną inspiracją dla Orygenesa mogła 
być również kosmologia stoicka. Co prawda krytykuje on ideę iden-
tycznych cykli kosmicznych, ale przyj muje samą cykliczność świa-
tów. Wysoko ceni moralność stoi ków i  wykorzystuje cały szereg 
koncepcji stoickich, np. teodyceę stoicką270, kwestię: wolna wola 
a opatrzność, Logos jako ogniwo mię dzy transcendentnym Bogiem 
a światem, uczestnictwo stworzeń w lo gosie, być może koncepcję cy-
kliczności czasu i następstwa światów, stanowiącą integralną część 
apokatastazy Orygenesa271.

W ten sposób, jak się wydaje, kształtują się główne źródła filozo-
ficzne koncepcji apokatastasis, tak jak formuje się ona w  systemie 
Orygenesa, choć jak zostało wcześniej wykazane, prawdopodobne 
jest, że istnieją również inne filozoficzne, religijne czy osobiste pod-
stawy, które pchnęły filozofa z  Aleksandrii do koncepcji apokata-
stasis. Jed nak współczesny badacz ma dziś do tych kwestii niezwy-
kle ograniczo ny dostęp, być może są to rzeczy w ogóle niedostępne 
dla współcze sności, co z pokorą, choć nie bez bólu, należy wyznać 
i pozostawić ja kieś niedopowiedzenie w analizie koncepcji mistrza 
z Aleksandrii, za którą tak drogo przyszło jemu i jego następcom za-
płacić.

Ja przynajmniej sądzę, że stwierdzenie: „Bóg będzie wszystkim we 
wszystkim”, oznacza, iż będzie On wszystkim także w poszczególnych 
istotach, a to w tym sensie, że dla duszy rozumnej, oczyszczonej z bło-
ta grzechów i uwolnionej z mgły występku Bóg będzie wszystkim, co 

269 Problem nierozstrzygnięty.
270 Wg Arnima Orygenes około 90 razy cytuje stoików. Por. M. Adler, Index: ver-

borum, notiorum, rerum ad stoicam doctrinam pertinentium [do wyd. J. von Ar-
nima Stoicorum veterum fragmenta], s. 204–205.

271 Niektórzy komentatorzy myśli Orygenesa widzą również analogię między sto-
icką teorią powrotu wszechrzeczy do pierwotnego ognia a rolą Logosu w filo-
zofii Orygenesa, który przyciąga wszystkie byty rozumne bez pogwałcania ich 
wolnej wo li. Por. G. Simoneti, Origene, I Principi, Torino 1968, s. 461.
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ona może czuć, rozumieć czy myśleć, już tylko Boga będzie słuchać, 
tylko Boga będzie pojmować, a Bóg będzie stanowił wielkość i miarę 
wszystkich jej poczynań; i tak Bóg będzie dla niej wszystkim: nie bę-
dzie już ona rozróżniać między dobrem a złem, bo zła już wcale nie bę-
dzie; Bóg bowiem jest wszystkim dla tego, kto nie ma już ze złem stycz-
ności; ten, kto zawsze tkwi w dobru i dla kogo Bóg jest wszystkim, nie 
będzie też pragnął jeść z  „drzewa wiadomości dobrego i  złego”. Je śli 
przeto koniec doprowadzony do początku i kres wszechrzeczy zrówna-
ny z ich zaraniem przywróci stan, w którym stworzenie rozumne znaj-
dowało się wówczas, gdy nie potrzebowało jeść z drzewa wiadomości 
dobrego i złego, po to, aby po usunięciu wszelkiego zła i przywróce-
niu uczciwości i czystości jedyny dobry Bóg stał się dla nie go wszyst-
kim, i to nie w nielicznych czy nawet w wielu istotach, ale „we wszyst-
kim”, to Bóg naprawdę będzie wszystkim we wszystkim wówczas, gdy 
już nie będzie ni gdzie śmierci ani ościenia śmierci, ani w ogóle żadne-
go zła (O zasadach III, 6, 3).
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zakończenie

Orygenes jest pierwszym filozofem wczesnochrześcijańskim, któ-
ry explicite wyartykułował koncepcję apokatastasis, pojmowaną 
jako po wrót wszystkich stworzeń rozumnych do pierwotnego sta-
nu sprzed upadku, jako integralną część swojego spójnego syste-
mu filozoficzne go. O ile do koncepcji wielkiego powrotu zbliżali się 
już wcześniejsi Oj cowie Kościoła, jak np. Klemens Aleksandryjski 
w swojej teorii Boskiej pedagogii1, o  ile koncepcja ta pojawiała się 
wielokrotnie w pismach my ślicieli chrześcijańskich, którzy żyli i pi-
sali po śmierci Orygenesa – jest ona obecna m.in. w dziełach Grze-
gorza z Nyssy (np. Oratio catechetica XXVI) czy w pismach innych 
Ojców Kapadockich – to jednak Ory genes pierwszy przełożył wie-
rzenia chrześcijańskie na spójny system filozoficzny, szukając ich ra-
cjonalnego uzasadnienia oraz umieścił kon cepcję apokatastasis jako 
kategorię swojego systemu, wplatając ją we własne rozumienie an-
tropologii, soteriologii i eschatologii.

Można zaryzykować twierdzenie, nie narażając się na zbytnie 
uproszczenia, że Orygenes był prekursorem filozoficznej koncepcji 

1 Według której Bóg ostatecznie skłoni do skruchy i  przywiedzie do pokuty 
wszystkie rozumne istoty, nie pogwałcając przy tym ich wolnej woli. Por. np. 
Kobierce VII, 12, 1–5 a: „Wszystko zatem, co tylko nie ograniczało wolnego wy-
boru człowie ka, uczynił Syn środkiem pomocniczym do uzyskania cnoty oraz 
wskazał do użycia, aby nawet ludziom niezdolnym do jasnego widzenia istotnie 
ukazał się Bóg, Jedyny, Jeden Wszechwładca, dobry, z wieczności w wieczność 
zbawiający człowieka przez swego Syna, ale pod żadnym względem nie winien 
zła. Bo dla zbawienia wszechcałości Bóg wszechświata wszystko przystosował 
zarówno w ogóle, jak w szczególe. Jest więc dziełem sprawiedliwości Zbawiciela 
prowadzić każde stworzenie zawsze ku te mu, co lepsze, o ile jest to tylko możli-
we. A do zbawienia i przetrwania tego, co lep sze, są stosowane nawet szczegóły, 
zgodnie ze swym charakterem. Wszystko, co cno tliwe, przenosi się natychmiast 
do lepszych siedzib, mając za przyczynę zmiany wybór poznawczy, który pozo-
staje w wyłącznej, niezależnej dyspozycji duszy”.
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apokatastasis na gruncie myśli chrześcijańskiej. Nie oznacza to by-
najmniej, że Aleksandryjczyk ową koncepcję powołał do istnienia, 
raczej przełożył ją na język myśli chrześcijańskiej, konstruując swój 
system przy użyciu greckich pojęć i greckich metodologii. Koncep-
cja apokatastasis istniała już znacznie wcześniej tak w religijnej, jak 
i w filozo ficznej myśli greckiej. Jej korzenie nikną w pomroce dzie-
jów, na za wsze pozostając zagadką i obiektem spekulacji historyków 
filozofii. Jednak ewolucję teorii wielkiego powrotu oraz postaci, jakie 
przyjmo wała, odtworzyć można z dość dużą dozą prawdopodobień-
stwa na pod stawie zachowanych pism starożytnych myślicieli i dok-
sografów.

Niniejsza praca jest taką właśnie próbą rekonstrukcji teorii 
apokatastasis wraz z  koncepcjami pochodnymi po pierwsze w  sy-
stemach re prezentatywnych filozofów greckich, po drugie zaś na 
gruncie myśli wczesnochrześcijańskiej, w szczególności zaś w filo-
zofii Orygenesa. W  części pracy poświęconej studium apokatasta-
zy w myśli greckiej wyodrębniłem dwie główne postaci tej koncepcji 
wielkiego powrotu: apokatastasis kosmiczną – oznaczającą powrót 
świata do jego pierwot nej lub umownie pierwotnej postaci, oraz 
apokatastasis osobową – za powiadającą powrót dusz, niekoniecz-
nie całokształtu rzeczywistości, do doskonałego stanu pierwotnego 
sprzed mitycznego upadku, sprzed grzechu pierworodnego. Prekur-
sorami apokatastazy kosmicznej moż na umownie określić jońskich 
filozofów przyrody z ich koncepcją arche-zasady, z której wszystko 
powstaje i do której wszystko powra ca, Heraklita z Efezu z jego kon-
cepcją ekpyrosis oraz Empedoklesa z Akragantu, postulującego cy-
kliczne, nieskończone przemiany cało kształtu rzeczywistości pod 
wpływem działania sił Miłości i  Nienawi ści. Jednak najdojrzalszą 
postać koncepcja apokatastasis tou kosmou znalazła w  kosmologii 
stoickiej, zgodnie z którą świat, niemający po czątku ani końca, jest 
poddany cyklicznym przemianom, których za każdym razem punk-
tem kulminacyjnym jest zognienie świata – ekpy rosis. Przy tym, co 
niezwykle istotne, w każdym cyklu kosmicz nym całokształt rzeczy-
wistości zostaje odtworzony w identyczny spo sób, nie tylko w ma-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



263Z AKOŃCZENIE

kroskali, ale również w odniesieniu do najdrob niejszego szczegółu2. 
W ten sposób apokatastasis tou kosmou zostaje nierozdzielnie wple-
ciona w losy świata, w nieskończoność sprowadza nego boskim pra-
wem Logosu na przemian: do prapostaci ognia oraz zróżnicowanej 
postaci wszechrzeczy.

Dzieje apokatastasis ton psychon sięgają swoimi korzeniami mi-
tów orfickich o zabójstwie Zagreusa, istnieniu boskiej cząstki w lu-
dziach, pragnieniu ponownego zjednoczenia ciała boga etc. Mity te 
zo stały przełożone na język ratio przez filozofów pitagorejskich, któ-
rzy posługując się argumentami filozoficznymi, podtrzymali i  ra-
cjonalnie uzasadnili przekonania orfickie o nieśmiertelności duszy 
ludzkiej, jej metempsychozie, a przede wszystkim o ostatecznym od-
nowieniu jej pierwotnego, doskonałego stanu. Koncepcje te w du-
żej mierze przejął Platon, podzielając pitagorejskie przekonania, że 
inkarnacja duszy nie jest jej naturalnym stanem, że dusza jest by-
tem nieśmiertelnym, że jej przeznaczeniem, do którego ze wszech 
miar powinna dążyć, jest po wrót do pierwotnego stanu. Przy tym, 
co istotne, Platon znacząco roz budował dowody na nieśmiertel-
ność duszy oraz w swojej soteriologii, tak jak ją nakreślił w Tima-
josie (42 b–d), zasugerował powszechny cha rakter apokatastasis ton 
psychon. Ową koncepcję przejęli i  rozwinęli, nadając jej rangę bo-
skiej pedagogii, filozofowie średniego platonizmu oraz neopitago-

2 „Co się tyczy stoików, to twierdzą oni, że gdy planety w swych obrotach osiąg ną 
ten sam znak Zodiaku i tę samą wysokość, jak również i pozycję, które miały na 
początku, gdy świat powstawał, dojdzie w określonym czasie do ogólnego poża-
ru i de strukcji wszechrzeczy. A potem nastąpi rekonstrukcja świata takiego, jaki 
był przed tem, i gwiazdy znów poczną krążyć tak, jak krążyły uprzednio, każda 
absolutnie rzecz będzie odtworzona taka, jaką była w poprzednim cyklu, i dziać 
się z nią będzie to samo, co działo się pierwej. Znów pojawi się Sokrates i Pla-
ton, i wraz z nimi obywa tele ateńscy i wszyscy inni ludzie ich czasów będą żyli 
tak, jak żyli. Dojdzie też do powtórzenia się każdego miasta, każdej wsi i każde-
go zakątka. Co więcej, stoicy po wiadają, że ten nawrót świata nie odbędzie się 
raz, ale odbywać się będzie wielokrot nie, czy też ściślej – powtarzać się będzie 
w nieskończoność i  te same rzeczy będą wracać ciągle na nowo. […] I nigdy 
przy nawrotach tych nie zajdzie nic, czego przed tem nie było, włącznie z naj-
drobniejszymi szczegółami wszystko wydarzać się będzie tak, jak wydarzyło się 
wprzódy” (Nemesios z Emezy, De nat. hom. 38, 55 [von Arnim II, 625], przeł.  
A. Kempfi).
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rejczycy. Ich reprezentatywnym głosem może być Plutarch z Che-
ronei, kreślący w swoim dziele O odwlekaniu kary przez bo gów wizję 
uniwersalistycznego zbawienia, w którym wszystkie dusze są prowa-
dzone przez bogów – posługujących się jako mądrzy paidagogoi za-
chęceniami, karami, ostrzeżeniami i wszelkimi innymi możliwymi 
sposobami do pokuty i nawrócenia. Skutkiem tej boskiej, dosko nałej 
pedagogii będzie ostateczne i całkowite wyzwolenie wszystkich bez 
wyjątku dusz z przekleństwa inkarnacji i metempsychozy.

Pierwotna nauka chrześcijańska, tak jak została przekazana 
w Ewangeliach, listach, Dziejach apostolskich i Księdze Objawienia, 
była zdecydowanie bliższa wzorcom judaistycznym niż greckim. Li-
turgia i  struktura pierwszych wspólnot chrześcijańskich powielały 
w du żej mierze wzorce synagogalne. Pierwsze doktryny, symbolika, 
meto dy interpretacji tekstu były bliższe kręgom rabinackim niż me-
todologiom filozofów greckich. A  jednak proces hellenizacji myśli 
wczesno chrześcijańskiej rozpoczął się bardzo wcześnie; jego zapo-
wiedzi widoczne są już w czasach nowotestamentowych, w posta-
nowieniach pierwszego soboru apostolskiego (Dz 15), w koncepcji 
Logosu po jawiającej się w  Prologu czwartej Ewangelii czy w  du-
alistycznej an tropologii apostoła Pawła (np. antyteza sarx–pneu-
ma, Rz 6–8). Wątki rozpoczęte przez apostołów podjęli apologeci, 
pierwsi teologowie i  fi lozofowie chrześcijańscy, którzy broniąc ra-
cji chrześcijaństwa przed za rzutami pogan, konstruując dogmatykę 
chrześcijańską i próbując racjonalnie uzasadnić wierzenia chrześci-
jańskie, z konieczności – wszak myśl chrześcijańska nie zdążyła jesz-
cze wytworzyć własnej tradycji na ukowej – musieli sięgać po wzor-
ce stworzone w  obrębie myśli greckiej: koncepcje, metodologie, 
aparat kategorialny. Nawet ci, którzy od żegnywali się od jakichkol-
wiek związków z Helladą, byli zmuszeni do korzystania z jej dziedzi-
ctwa3. Bynajmniej jednak nie wszyscy myśli ciele wczesnochrześ-
cijańscy traktowali ów mariaż z filozofią grecką z daleko posuniętą 
nieufnością jako zło konieczne. Justyn Męczennik, Klemens Alek-
sandryjski, Orygenes – wychowani na tradycjach hellenistycznych, 
za rzecz naturalną uważali czerpanie z  osiągnięć filozo fów, uzna-

3 Na przykład Tertulian posługujący się myślą stoików w swojej koncepcji duszy.
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jąc ich racje i wierząc, że Bóg w swojej miłości przemawiał do nich 
przez filozofię na podobnej zasadzie, jak przez Prawo przema wiał do 
Żydów. Nie dziwi zatem fakt, że w ich pismach odnajdujemy przy-
kłady szerokiego zastosowania alegoretycznej metody interpretacji 
tekstu, wcześniej stosowanej przez stoików i Filona z Aleksandrii, że 
próbując ukazać racjonalną stronę chrześcijaństwa, korzystali oni 
z grec kiego aparatu kategorialnego, że starając się wyjaśnić niejas-
ne wypo wiedzi autorów nowotestamentowych, odwoływali się do 
określonych koncepcji filozoficznych, ich zdaniem pokrywających 
się z przesłaniem biblijnym. Naturalne również jest to, że owe pod-
stawowe koncepcje i metodologie prowadziły ich do dalszych zapo-
życzeń, w szczególno ści jeśli starali się skonstruować mniej lub bar-
dziej spójny system my ślowy, rządzący się swoistą logiką systemową.

Doskonałym przykładem takiego właśnie procesu jest myśl Kle-
mensa Aleksandryjskiego, który zakładając za filozofami średnio-
platońskimi, że Bóg jest doskonałym źródłem nieskończonej mi-
łości, że człowiek jest swoistym złożeniem duszy i ciała, że zło nie 
posiada sta tusu ontycznego, i opierając się na biblijnej przesłance, że 
„Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania 
prawdy” (1 Tm 2,4–5), skonstruował uniwersalistyczną teorię Bożej 
pedago gii, która doprowadziła go do koncepcji apokatastazy osobo-
wej jako zwieńczenia i celu tejże pedagogii. Dzięki alegoretycznej eg-
zegezie, przejętej z  tradycji Filona Aleksandryjskiego, zdołał zako-
twiczyć swo je wnioski w Piśmie Świętym i nadać im tą drogą formę 
koncepcji chrześcijańskiej. W  ten sposób Klemens Aleksandryjski 
stał się pierw szym filozofem chrześcijańskim, jasno opowiadającym 
się za uniwer salnym zakresem zbawienia. Niemniej koncepcja apo-
katastazy, choć założona, nie była jeszcze wyartykułowaną explicite 
kategorią jego sy stemu4.

Dopiero w myśli Orygenesa, pierwszego systematycznego filozo-
fa chrześcijańskiego, apokatastaza stała się kategorią systemową sen-
su stricto. Orygenes również przyjął założenie absolutnej i niczym 

4 G. Kittel, Theological Dictionary, t. 1, s. 392: „In spite of several premises […] at 
most Clement of Alexandria only hints at it. But it became a favorite teaching of 
the great successor of Clement”. Por. J. Pelikan, The Christian Tradition, s. 128.
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nieuwarunkowanej miłości Boga wobec stworzenia, założenie nie-
substancjalnego statusu zła oraz prewencyjnego charakteru Boskiej 
pe dagogii, co w sposób logiczny prowadzi go do apokatastatycznego 
stwierdzenia, że ostatecznie „Bóg będzie wszystkim we wszystkim” 
a  koniec będzie doskonałym powtórzeniem początku. W  ten spo-
sób ostateczna apokatastaza duszy staje się podsumowaniem i  lo-
giczną konsekwencją systemu Orygenesa. Przy tym Aleksandryjczyk 
poświę ca – głównie w dziele O zasadach – znacznie więcej miejsca 
niż Kle mens na analizę samego procesu apokatastazy i statusu on-
tycznego tej eschatologicznej rzeczywistości. Sądzi on, że ostateczne 
odnowienie stanu stworzeń

stanie się […] nie nagle, lecz powoli i stopniowo, w ciągu wielu nieprze-
liczonych wie ków, gdy poszczególne istoty z wolna osiągną nawrócenie 
i poprawę; jedne byty wy przedzą inne i szybciej będą biec do szczytu 
doskonałości, inne będą szły tuż za ni mi, a jeszcze inne dotrą tam dużo 
później; a gdy już wiele niezliczonych szeregów stworzeń udoskonali 
się i z nieprzyjaciół zmieni się w poddanych Boga, wówczas przyjdzie 
również pora na to, by zniszczony został „ostatni nieprzyjaciel”, który 
no si nazwę śmierci, i by już nie był nieprzyjacielem5.

Powyższe diachroniczne studium koncepcji apokatastasis w filo zofii 
greckiej i myśli wczesnochrześcijańskiej pozwoliło mi udzielić od-
powiedzi na postawione we wstępie rozprawy pytanie przewodnie: 
jakie źródła filozoficzne legły u podstaw koncepcji apokatastasis, tak 
jak została ona skonstruowana przez Orygenesa z Aleksandrii? Od-
powiadając na to pytanie, wyodrębniłem następujące potencjalne 
pła szczyzny, które, z dużym prawdopodobieństwem, przyczyniły się – 
a więc stanowiły podstawy – do przyjęcia przez filozofa z Aleksan-
drii koncepcji apokatastasis i nadania jej określonej formy:

1. Orygenes ze swoim systemem był integralną częścią ówczes-
nego hel lenistycznego świata i  jako taki nie mógł odseparować się 
całkowicie od powszechnie panujących i często nieuświadomionych 
założeń filozoficznych, koncepcji, przekonań, trendów, które, same 
często bliskie koncepcji apokatastazy (tak jak np. reprezentowane 

5 O zasadach III, 6, 6.
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przez popularne ówcześnie koncepcje neopitagorejskie i średniopla-
tońskie), w jakimś sensie mogły wspierać Aleksandryjczyka w jego 
drodze do koncepcji wielkiego powrotu.

2. Orygenes był filozofem wczesnochrześcijańskim przede wszy-
stkim w  tym sensie, ze szukał racjonalnego uzasadnienia prawd 
swo jej wiary, sprowadzając je do postaci systematycznego wywo-
du. Wczesnochrześcijańskie wyznanie wiary przyjął a  priori jako 
swego rodzaju aksjomat systemowy. Z  niego na zasadzie dedukcji 
wyprowa dził system myślowy zgodnie z kanonami greckich syste-
mów filozo ficznych. Filozofia podsunęła mu metodę dialektyczną, 
odpowiednie narzędzia hermeneutyczne w  postaci alegoretycznej 
metody interpre tacyjnej oraz aparat kategorialny, który pomógł mu 
uporządkować przedmiot badań. Nie dziwi zatem, że logika syste-
mu i  dialektyka sy stemu rządziły niejako rozumowaniem Oryge-
nesa. Założenia: preegzystencji i  pierwotnej równości stworzenia, 
nieśmiertelności dusz stworzonych na obraz Boga, dobroci i  do-
skonałości Boga, a  co naj ważniejsze, pojęcie zła jako woli skiero-
wanej przeciwko Bogu bez przyznania mu statusu ontycznego, do-
prowadziły go do wniosku, że stworzenia oczyszczone ze zła mogą 
powrócić i de facto powrócą do swego pierwotnego stanu. Tak poję-
ta koncepcja apokatastazy staje się nie tylko alternatywą soteriologii 
Orygenesa, ale wnioskiem koniecz nym jego systemu.

3. Źródła filozoficzne, które w sposób pośredni lub bezpośred-
ni mogły posłużyć Orygenesowi za podstawę do stworzenia koncep-
cji apokatastazy:

A. Klemens Aleksandryjski przyjmuje bardzo podobne do Oryge-
nesa założenia systemowe oraz szkicuje analogiczną do swego następ-
cy wizję Bożej pedagogii. Zbliża się do koncepcji apokatastazy, choć 
nie jest ona tak wyraźną kategorią systemową, jak w  wypadku 
Oryge nesa. Wziąwszy pod uwagę zbieżność myśli obu filozofów, 
uzasadnio na wydaje się teza, że Orygenes kontynuował i  rozwijał 
dzieło swoje go duchowego mistrza.

B. Istotnym źródłem filozoficznym dla Orygenesa musiała być 
fi lozofia platońska. Orygenes znał pisma Platona i była mu nieobca 
pla tońska koncepcja metempsychozy i apokatastazy, tak jak została 
skonstruowana w Timajosie czy Państwie.
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C. Filozofowie neopitagorejscy i  średnioplatońscy, jak np. Plu-
tarch z  Cheronei, w  swoich rozważaniach na tematy teodycealne 
częstokroć proponowali rozwiązania dotyczące istoty Boga, kon-
cepcji zła, prewencyjnego charakteru kar Bożych etc. zadziwiająco 
zbieżne z poglą dami Orygenesa.

D. Neoplatońska postać apokatastazy osobowej może sugero-
wać, że takiej właśnie koncepcji uczył Amoniusz Sakkas, prawdopo-
dobnie wspólny nauczyciel Orygenesa i Plotyna6.

E. Pewną inspiracją dla Orygenesa mogła być również filo-
zofia stoicka. Jak się wydaje, Orygenes wykorzystał kilka koncep-
cji stoic kich w swojej filozofii, np. teodyceę stoicką, kwestię: wolna 
wola a opatrzność, Logos jako ogniwo między transcendentnym Bo-
giem a światem, uczestnictwo stworzeń w Logosie. Być może kon-
cepcja cykliczności czasu i następstwa światów, stanowiąca integral-
ną część apokatastazy Orygenesa, również w  jakiś sposób została 
zainspirowa na przez stoików.

Orygenes jest pierwszym myślicielem chrześcijańskim, który wy-
artykułował explicite koncepcję apokatastasis. Nie oznacza to jednak, 
że razem z jego śmiercią również i koncepcja ta przestała istnieć w kon-
tekście myśli chrześcijańskiej. Co więcej, choć apokatastaza zo stała 
formalnie potępiona przez większość Kościołów chrześcijańskich na  
II soborze konstantynopolitańskim, to jednak od czasów Klemen sa 
Aleksandryjskiego i  Orygenesa aż do chwili obecnej co pewien czas 
przewija się w  różnych formach w  myśli wielu znaczących teologów 
i myślicieli chrześcijańskich. Za oczywisty przykład mogą tutaj posłu-
żyć Ojcowie Kapadoccy z ich koncepcją theosis, tacy liberalni i neoor-
todoksyjni teologowie protestanccy, jak F. Schleiermacher, P. Althaus, 
K. Barth, opowiadający się za uniwersalnym zakresem zbawie nia, te-
ologowie prawosławni P. Evdokimov czy S. N. Bulgakov, czy w  koń-
cu nieliczni, aczkolwiek znaczący, teologowie katoliccy, jak np. H. Urs 
von Balthasar7.

6 Problem nierozstrzygnięty.
7 Lista ta oczywiście w żaden sposób nie jest wyczerpująca. Do spisu czołowych 

teologów i myślicieli Kościoła opowiadających się za którąś z form apokatasta-
zy lub zbliżających się do jednej z nich należałoby dołączyć takie nazwiska, jak 
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Być może zakończenie dyskusji na temat apokatastazy na my-
śli Orygenesa jest zatrzymaniem w  pół drogi. Rozprawę na temat 
apoka tastazy, czy też chrześcijańskiego uniwersalizmu soteriolo-
gicznego, jak być może należałoby ów problem określić dzisiaj, 
można prowadzić aż do współczesności. Jednakże sądzę, że system 
Orygenesa, pierw szy explicite określony system w  obrębie filozofii 
wczesnochrześcijań skiej, preludium teologii dogmatycznej, stano-
wi dobre miejsce, by przerwać i  podsumować rozważania o  źród-
łach apokatastasis we wczesnej myśli chrześcijańskiej. Wydaje się, że 
wnioski dotyczące Orygenesa można w dużej mierze odnieść rów-
nież do jego spadkobier ców, budujących swoje systemy na myśli filo-
zofa z Aleksandrii. Z dru giej strony mam nadzieję, że problem ewo-
lucji form i  znaczenia kon cepcji apokatastasis w  późniejszej myśli 
chrześcijańskiej, katolic kiej, prawosławnej i protestanckiej będzie te-
matem mojej następnej rozprawy.

chociażby Dydym Ślepy, Grzegorz z Nyssy, Teodor z Mopsuestii, Grzegorz z Na-
zjanzu, E. Stauffer, W. Michaelis, E. Brunner, N. A. Bierdiajew, O. Clement etc.
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summary
The concept of eternal return in early  

christian philosophy

In general terms the philosophical concept of eternal return denotes 
restoration of the initial universal order. Apokatastasis refers 
either to the cosmos, which renounces the diverse form and after 
a conflagration resumes the initial perfect unity, or to the whole of 
creation, which – purified from evil – is restored to the mystical 
unity with God.

The concept of apokatastasis understood as universal salvation 
was an important element linking Greek philosophy with early 
Christian thought, especially in the writings of the eastern Church 
Fathers. In conjunction with related theories, such as the immortality 
and autonomy of the soul, the concept of evil devoid of ontological 
status or convictions concerning the preventive character of God’s 
punishment, apokatastasis exercised a significant influence on, i.e., 
the development of early Christian eschatology. The concept of 
apokatastasis also constituted an important element in early Christian 
philosophy, introduced and articulated systematically by Origen of 
Alexandria in the early 3rd century.

The book aims at indicating philosophical sources laying at 
the root of the Christian concept of eternal return (apokatastasis) 
and the manner in which they shaped this idea in early Christian 
thought in general (the philosophy of the Apologists) and in 
Origen’s philosophical system in particular, forming its immediate 
background.

In view of the book’s aim and the scope of the source material, 
the applied method consists of a  broadly understood conceptual 
study of apokatastasis, beginning with the mythological tradition, 
continuing through the earliest philosophical systems, to the early 
Christian thought of the 3rd century.
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The book consists of three main parts. The first is concerned with 
the study of the evolution of the concept of apokatastasis and similar 
ideas in Greek and Hellenistic philosophy. This diachronic analysis 
of the main philosophical and theological sources determines the 
semantic scope of the notion of apokatastasis and then moves on to 
the discussion of the models of cyclical eternity of the cosmos and 
the immortality of the soul.

This analysis of the selected, representative philosophical systems 
became a  logical introduction to the second part, which indicates 
the main directions in the process of hellenisation of early Christian 
thought and discusses different forms assumed by the concept of 
apokatastasis in the representative texts by Christian thinkers and 
apologists, particularly those by Clement of Alexandria. Especially 
important is the study of Origen, the first systematic Christian 
philosopher who explicitly articulated the concept of apokatastasis 
as an integral part of his philosophical system.

Consequently, the third part is an analysis of the role played 
by the idea of the cosmic and personal apokatastasis in Origen’s 
thought. It also provides the answer to the question why this heretical 
concept, as it was later deemed, found its way into the thought of 
a philosopher who honestly affirmed his loyalty to the Scriptures and 
the Church, and clarifies the fundamental issue of the book as to 
what were the philosophical sources for the concept of apokatastasis 
in Origen’s system.

To achieve the latter, the following factors were singled out, 
which, in all likelihood, influenced Origen in his distinctive use of 
the concept:

1. Being an integral part of the contemporary Hellenistic world, 
Origen’s system of thought cannot be separated from the general 
and often subconscious philosophical assumptions and convictions 
of the time, particularly those which through their close connection 
with the concept of apokatastasis would have confirmed Origen in 
his development of the idea of eternal return.

2. Origen was an early Christian philosopher, especially in the 
manner in which he sought to explain his faith rationally, using 
systematic argument. Therefore, quite naturally, his thinking is 
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governed by logic and dialectic. Such assumptions as the pre- 
-existence of creation, the immortality of the soul, the goodness of 
God, the evil without ontological status, predisposed him to the 
conclusion that creation purified of evil may, and de facto necessarily 
will, return to its primal state.

3. The following have been identified as philosophical sources 
which directly or indirectly might have become the basis for Origen’s 
concept of apokatastasis:

a. Similar understanding of God as paidagogos can be found 
in Clement of Alexandria. In his philosophy, Clement approaches 
the concept of apokatastasis but he does not include it explicitly as 
a category of his system, as Origen did later.

b. Plato’s philosophy must have exerted a significant philosophical 
influence on Origen’s thought with its apokatastatic eschatology of 
the soul outlined in Timaeus.

c. In their theodicean considerations, neo-Pythagorean and 
medio-Platonic philosophers, e.g. Plutarch of Chaeronea, offered 
very similar solutions to those accepted by Origen.

d. A neo-Platonic form of apokatastasis, observable in later neo- 
-Platonic philosophy, may suggest that it included a concept taught by 
Ammonius Saccas, probably a teacher of both Origen and Plotinus.

e. Origen’s thinking was also influenced by Stoic philosophy. He 
seems to have employed several Stoic concepts, such as their view of 
theodicy, the issue of free will and God’s providence, the Logos, the 
succession of the worlds, etc.
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