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WSTĘP

Żadna z biografii Origenesa nie poświęca większej uwagi jego 
ojcu — Leonidasowi. Podaje się tylko, że zginął w  r. 202 pod
czas prześladow ania za Septym iusza Sew era jako chrześcijanin 
i że praw dopodobnie był nauczycielem  gram atyki, gdyż Origenes 
jeszcze z domu wyniósł takie wykształcenie (co zapewniło m u 
skrom ne utrzym anie w pierwszym  okresie działalności nauczy
cielskiej). P rzytacza się anegdotę o całowaniu przez niego m a
łego Origenesa i o zw racaniu synkowi uwagi na  konieczność 
zastanaw iania się nad spraw am i w iary. Nie staw ia się natom iast 
pytania: jakie stanowisko zajm ował Leonidas w Kościele? Gdzie 
pracował? Z jakim i ludźmi się zetknął? Jak i w pływ  w yw arł za
równo on sam  jak  jego środowisko na charakter, w ykształcenie 
i koleje życia Origenesa? Niniejsze studium  opierając się na 
nader szczupłych źródłach pragnie ukazać poprzez Leonidasa, 
że jego w ielki syn Origenes nie był wyizolowany z życia ro
dzinnego i z kręgów społeczeństwa, wśród którego spędził swoje 
dzieciństwo i pierwsze lata  młodzieńcze.

I. STANOWISKO LEONIDASA W KOŚCIELE

Zaskakującą nas inform ację na tem at stanow iska Leonidasa 
w Kościele można znaleźć w  X X III łacińskim  tomie Patrologii 
M igne’a, col. 699 CD. W przypisie do Hieronim owego dzieła 
De v in s  illu s tnbus  wydawca pisze, że dwa w atykańskie m anu
skrypty  tego dzieła m ają inny niż pozostałe rękopisy, będące
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w  większości, tekst o Leonidasie. Rękopisy te mówią, że Orige- 
nes znalazł się w raz z m atką i sześcioma braćm i w  biedzie, gdyż 
został opuszczony „a Leonide episcopo patre  C hristi m artyrio  
coronato”. W edług wydaw cy tekst ten  jest skażony wyrazem  
„episcopus”, którego nie m ają inne znane w ydania dzieła, i k tó
rego nie pow tórzyły następne po M igne’u.1 Nie uwzględniły one 
naw et w przypisach uwagi M artiana w  w ydaniu M igne’a o od
rębności tekstow ej owych w atykańskich m anuskryptów . P rzy 
puszczalnie złożyły się na to trzy  powody: 1. zbyt m ała liczba 
rękopisów nazyw a Leonidasa biskupem ; 2. w ydaje się, że M ar
tian  położył kres ew entualnym  wątpliwościom na ten tem at p i
sząc: „sic errore veterum  librariorum  m ulta depravata legun- 
tu r, sed in aliis bene m ultis incorrupta  persévéran t”; 3. w w y
kazie biskupów aleksandryjskich, podanym  w Historii Kościel
nej E u z e b i u s z a ,  brak  jest m iejsca w czasie2, kiedy Leo
nidas mógłby być biskupem  — przy założeniu, że pochodził 
i działał w  Aleksandrii.

Możemy się zgodzić, lub wyrazić powątpiew anie wobec ta 
kich racji, jednakże pod ich w pływem  pow staje pytanie: jeżeli 
Leonidas naw et nie był biskupem, to kim  był ów „m artyrio  
C hristi coronatus”? W edług Euzebiusza „atleci religii po w szyst
kich m iejscach daw ali w spaniałe świadectwa. Ale najw ięcej ich 
było w  A leksandrii”.3 Po takim  oświadczeniu Historia Kościel
na w ym ienia najp ierw  zaledwie jednego — Leonidasa, a dopie
ro potem  kilku  innych. Zaciekawienie zatem  w zrasta tak w y
różnionym  męczennikiem.

N ajstarsza historyczna w zm ianka o nim  łączy go z męczen
nikam i, k tórzy  „z Egiptu i z całej Tebaidy” 4 byli posyłani do 
A leksandrii „dla zdobywania sobie u Boga poprzez najm ężniej
szą w ytrw ałość wśród wielorakich katuszy i różnych rodzajów

1 Brak j.est odpowiedniej adnotacji w  Sources chrétiennes. Nie го a 
jej też w  wydaniu, na którym opiera się powyższe studium: H i e r o 
n y m u s  und G e n n a d i u s ,  De viris inlustribus. Herausgegeben von 
Carl Albrecht В e r n o u 11 i.. Freiburg 1895, elftes Heft. Nie wspom i
na o niej w  swym przekładzie Andrzej B o b e r ,  Antologia patrystyczna. 
s. 229.

2 НЕ V 9: Agryppinus był biskupem od r. 168 do r. 180, Julian był 
biskupem od r. 180 do r. 190; НЕ V 22: Demetrios był biskupem od r. 190 
do r. 231 (НЕ VI 29, 4).

3 НЕ VI 1.
4 Tamże.
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śm ierci wieńców zwycięskich. W śród nich był Leonidas. ...Zo
stał on ścięty”.5 Z tego opisu n ie wiemy, czy inni męczennicy 
zostali razem  z Leonidasem posłani do Aleksandrii, czy po nim 
lub przed nim. Nie w iem y też ilu ich było. Możliwe, że Euze
biusz chce tu ta j zaznaczyć tylko, iż męczenników tych było 
więcej, a nie koniecznie zginęli równocześnie z Leonidasem. Do
kładniej o m ęczennikach aleksandryjskich z tego okresu pisze 
Euzebiusz na innym  m iejscu, gdy w akcję opowiadania w kracza 
Origenes w spierający, pozdraw iający i tow arzyszący w ostat
niej drodze m ęczenników i to nie tylko znanych sobie, ale i n ie
znanych.6 Uwaga ta  naprow adza nas na przypuszczenie, że ci 
męczennicy znani jem u, a nie w ym ienieni przez Euzebiusza, nie 
byli jego uczniami, znani byli zaś spoza kierow anej przez niego 
szkoły w Aleksandrii, a pochodzili stąd, skąd pochodził i jego 
ojciec.

Prześladowanie, którego ofiarą padł Leonidas, zostało wywo
łane rozporządzeniem  cesarza Septym iusza Sewera, k tóre „Iu- 
daeos fieri sub gravi poena vetuit, idem etiam  de christianis 
sanx it”.7 Zgodnie z lite rą  praw a represjam i nie byli objęci du
chowni i świeccy chrześcijanie niezaangażowani w  zabronionej 
propagandzie religijnej. Dow iadujem y się bowiem, że z chwilą 
w ybuchu prześladow ania wszyscy katechiści aleksandryjscy 
opuścili m iasto z powodu grożącego im niebezpieczeństwa.8 
Im ienny zaś wykaz aleksandryjskich m ęczenników z okresu 
działalności O rigenesa obejm uje tylko neofitów i katechum e
nów.9 W ydaje się też, że naw et wspom niana przez Euzebiusza 
męczenniczka Potam iena, jak  również jej m atka M arcela, była 
jakąś działaczką chrześcijańską, na co wskazuje uwaga o jej

5 Tamże.
6 Por. HE VI 3, 3.
7 Hist. Aug., in Sever.c.l7. O prześladowaniu tym  pisze T e r t u l i a n  

w De corona, Ad Scapulam, De fuga. Do tego prześladowania odnosi się 
Passio Sanctarum Perpetuae et Filicitatis, latine et graece, Bonn 1938; 
por. L. D u c h e s n e ,  Hist. anc. de l’Eglise, t. I, s. 361; J. D a n i e l o u  
et H. M a r r o u, Nouvelle histoire de l’Eglise, t. I: Des origines a saint 
Grégoire le Grand, Paris 1963, s. 174 nn.

8 Рог. HE VI 3, 1.
9 Рог. HE VI 4, 1—3: Plutarch, Serenus, Heraklejdes, Heron, Sere·· 

nus, Herais, Bazylides, Potamiena, Marcela.
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w alkach i o szeroko zakrojonej przeciwko niej nienawiści po
gan.10

Dane te naprow adzają nas na  przypuszczenie trzech możli
wości: 1. Leonidas był neofitą; 2. Leonidas był katechum enem ; 
3. Leonidas był katechistą. Otóż dwie pierwsze możliwości w y
kluczają wiadomości odnoszące się do wieku dziecięcego O ri
genesa. W edług jednej z nich Leonidas „często pochylał się nad 
chłopaczkiem we śnie pogrążonym, obnażał jego piersi, całował 
je z czcią jak  gdyby duch boski w głębi nich mieszkał i czuł 
się szczęśliwy, że jest przewodnikiem  tak dobrego dziecka”,11 
k tó re  tyle miało zainteresow ania Pism em  Świętym, że niekie
dy budziło to w  ojcu zakłopotanie. Druga wiadomość odnosi się 
do la t szkolnych Origenesa. Leonidas sam „wprowadził Orige
nesa w  nauki greckie” n , ale „zachęcał, aby ponad wysiłek 
w  naukach greckich przedkładał ćwiczenie się w naukach świę
tych, i wym agał codziennego zdawania lekcji i ćwiczeń pam ię
ciow ych” 13 i „skłonił go, aby nie miniej przyłożył się do zgłę
biania P ism  Boskich jak  i do w ykształcenia cyklicznego”.14 Opo
wiadanie to  w ystarczająco stw ierdza, że Leonidas był chrześci
janinem  w  latach dziecięcych Origenesa, a więc na kilkanaście 
lat przed wybuchem  prześladowania.

Pozostaje zatem  trzecia możliwość: Leonidas był katechistą. 
Niekiedy nader chętnie przyjm uje się, że Leonidas był nauczy
cielem gram atyki. Dowodem tego m ają być te wypowiedzi H i
storii Kościelnej Euzebiusza, k tó re  odnoszą się do wykształce
nia O rigenesa w  naukach greckich: „wprowadzony został przez 
ojca w  nauki greckie”, „miał odpowiednie przygotow anie do 
przedm iotów gram atycznych”,15 pod kierow nictw em  ojca i z je
go pomocą przechodził cykliczny ku rs  szkolenia.16 W ypowiedzi 
te są niew ątpliw ie zgodne z rzeczywistością. Ale poprzestaw a
nie na nich oddaje tak  niepełny obraz s tanu  faktycznego, jak 
gdyby ktoś czytając Prosphonetikos Grzegorza Cudotwórcy uro

10 Por. НЕ VI 5.
11 НЕ VI 2, 11.
1г НЕ VI 2, 15.
13 НЕ VI 2, 8.
14 НЕ VI 2, 15.
15 НЕ VI 2, 15.
13 НЕ VI 2, 10.
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bił sobie тш ещ аш е, że Szkoła O rigenesa w Cezarei P alestyń
skiej m iała za cel w ykształcenie przede wszystkim  w przyro
dzie, m atem atyce, astronomii, muzyce, logice i kierunkach filo
zoficznych z m arginesow ym i uwagam i na  tem at chrześcijaństwa, 
o czym zresztą Grzegorz wyraźnie naw et nie pisze i tego tylko 
trzeba się domyślać. A przecież wiadomo, że Szkoła Origenesa 
zarówno w A leksandrii jak  w  Cezarei była szkołą teologów 
o am bicjach i osiągnięciach Akadem ii Teologicznej. Podobnie 
też jest z wiadomościami o Leonidasie, w  których podtekst uka
zuje właściwe jego zam ierzenia w wychow aniu Origenesa.

Leonidas „cieszył się, że jest przew odnikiem  tak  dobrego 
dziecka”, k tóre całował pełen mdłości i podziwu dla Ducha 
Świętego.17 Szczerze i głęboko był zainteresow any całym  w y
kształceniem  syna, z tym , że „przedkładał ćwiczenie w na
ukach św iętych”,18 „skłonił go do zgłębiania P ism a świętego”,19 
„w ym agał codziennego zdawania lekcji i ćwiczeń pamięcio
w ych”,20 dzięki czemu Origenes „założył w  sobie nader silne 
podstaw y pod naukę w iary”.21 Gdy Origenesowi „nie w ystar
czyło poznanie zwykłego i pobieżnego sensu słów Bożych, lecz 
dokładał starań, aby pełniej i głębiej wyrobić w oparciu o nie 
pogląd na w szystko”22 wówczas ze swymi problem am i zwracał 
się do ojca, którego „w praw iał w  zakłopotanie” .23 Leonidas 
„wprawdzie na pozór jaw nie go strofow ał napom inając, aby 
niczego nie poszukiwał, co przekracza jego wiek, lub oczywiste 
poznanie”,24 ale pomagał w  znalezieniu odpowiedzi na  staw iane 
pytania. Jeśli zatem  wzm ianki o zapoczątkowanym  przez Leo
nidasa gram atycznym  w ykształceniu O rigenesa upraw niają  ko
gokolwiek do twierdzenia, że Leonidas był wykształcony w  na
ukach greckich oraz był nauczycielem  gram atyki, to tym  b ar
dziej wzm ianki o religijnym  wychow aniu i kształceniu Orige
nesa w skazują, że Leonidas sam był chrześcijańskim  teologiem,

17 Por. HE VI 2, 11.
18 НЕ VI 2, 8.
19 НЕ VI 2, 7.
20 НЕ VI 2, 8.
21 НЕ VI 2, 7.
22 НЕ VI 2, 9.
23 НЕ VI 2, 9.
24 НЕ VI 2, 10.
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którem u nie obce były zasady dydaktyki i pedagogiki stosowa
ne później przez Origenesa w  Szkole cezarejskiej, proponowane 
wcześniej przez Klem ensa A leksandryjskiego i będące prece
densem w działalności Pantainosa, na co powoływał się Orige
nes.25 Tu właśnie widzim y potwierdzenie owej trzeciej możli
wości tłum aczącej m ęczeńską śmierć Leonidasa: był katechistą.

Podobnego potw ierdzenia dostarczają wiadomości o okolicz
nościach i rodzaju jego śmierci. Zastanaw iające jest m ianowi
cie to, że spośród „tysiący wiernych, k tórzy zdobywali korony 
m ęczeńskie” 26 i spośród „atletów  Bożych, k tórzy byli posyłani 
do A leksandrii z Egiptu i z całej Tebaidy dla zdobywania sobie 
wieńców zwycięskich u Boga wśród w ielu katuszy i rozlicznych 
rodzajów śm ierci” 27 jest wym ieniony najpierw  ty lko jeden — 
a jest nim  Leonidas. Inni, potem  wspom niani przez Euzebiusza 
po im ieniu pochodzą z późniejszego okresu, kiedy działał już 
Origenes. Odnosi się wrażenie,, że najp ierw  zginął ty lko on sam. 
Na jego znaczniejszą pozycję w skazuje też rodzaj poniesionej 
przez niego śmierci: „został ścięty” 23 a nie poddany, jak inni, 
katuszom. Może było to spowodowane też jego znaczniejszą po
zycją socjalną, nie m niej wszakże stracenie go w pierw szym  im
pecie prześladow ania oraz okoliczności śm ierci wskazują, że 
uważano go za odpowiedzialnego za szerzenie zakazanej propa
gandy religijnej. A zatem  i to daje nam  podstawę do przypusz
czenia, iż ten  „a tle ta  Boży” 29 i „atleta  relig ii” 30 był katechistą.

II. POCHODZENIE LEONIDASA

Przy  założeniu, że Origenes pochodził z Aleksandrii, treść 
notatk i M artiana o biskupstw ie Leonidasa sygnalizowanym  
przez dwa w atykańskie rękopisy De v in s  illustribus  wygląda 
nieprawdopodobnie. Spraw a ta jednak nie jest z góry przesą
dzona na odrzucenie w  badaniach jeśli się zważy, że w łaśnie

25 Por. НЕ VI 19, 13.
26 НЕ VI 2, 3.
27 НЕ VI 1.
23 НЕ VI 1.
29 НЕ VI 1.
50 Tamże.



mało prawdopodobne jest nie co innego jak  aleksandryjskie po
chodzenie Leonidasa. Teksty źródłowe przekazują kilka szcze
gółów przem aw iających za tym , że Leonidas, a w raz z nim  Ori- 
genes, znalazł się w A leksandrii dopiero z powodu prześlado
wania.

Z postacią Leonidasa spotykam y się po raz pierw szy w  tek
stach źródłowych dopiero w szóstej księdze Historii Kościelnej 
Euzebiusza z Cezarei. Księga ta, poświęcona w większo
ści Origenesowi, rozpoczyna się od opisu prześladowania 
za cesarza Septym iusza Sewera. Dow iadujem y się, że
„najwięcej atletów  religii poniosło męczeństwo w. A leksan
drii, dokąd z Egiptu i z całej Tebaidy posyłano atletów  Bożych, 
jakby na  najw iększe boisko, dla zdobywania sobie u Boga wśród 
wielorakich katuszy i różnych rodzajów śmierci wieńców zwy
cięskich. Pośród nich był także Leonidas”.31 Do zdania tego 
można mieć jeszcze pew ne wątpliwości: męczennicy aleksan
dryjscy byli w praw dzie spoza A leksandrii, ale Leonidas został 
z nim i w ym ieniony aby zaznaczyć, że padł podczas prześlado
wania tak  jak  inni. Jednakże zdanie to, w  jakikolw iekby sposób 
łączyło Leonidasa z grupą skazanych tebańczyków, skłania nas 
do poszukiw ania m iejsca jego pochodzenia i staw ia pod znakiem 
zapytania pochodzenie aleksandryjskie. P rzy  tym  od razu przy
pominamy, że czym była A leksandria dla Dolnego Egiptu, a ści
ślej dla delty  Nilu, tym  od kilkudziesięciu la t było dla Tebaidy 
Antinoopolis, pretendujące przy swym  założeniu do rangi sto
licy całego imperium .

Opis początków działalności O rigenesa w A leksandrii spra
wia wrażenie, że m iasto to . było zgoła obce dla niego. Wie
my przecież, że m iał liczną rodzinę: m atkę i sześciu młodszych 
od siebie braci. Nie wiem y jednak w ogóle nic o losach tej ro
dziny, jak  gdyby Origen es nie utrzym yw ał z nią żadnego kon
taktu. W praw dzie cały m ajątek  ojcowski po śm ierci Leonida
sa przeszedł na własność skarbu cesarskiego 32, jednakże rodzi
na gdzieś mieszkała, z czegoś się utrzym yw ała i z biegiem 
czasu praw dopodobnie się rozrosła. Tymczasem Origenes m ie
szkał w  A leksandrii nie z rodziną, lecz przejściowo, zdaje się

[7] L E O N I D A S  8&

31 HE VI 1.
32 Por. HE VI 2, 13.
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przez kró tk i czas,33 kątem , na łaskaw ym  chlebie, u jakiejś bo
gatej mieszczki aleksandryjskiej. W ydaje się, że niew iasta ta 
uw ażała sobie za punkt honoru udzielanie gościny pozaaleksan- 
dryjskim  chrześcijanom. Mieszkał bowiem u niej również pe
wien antiocheńczyk, im ieniem  Paweł, „znany w kołach here
tyckich”,34 urządzający spotkania i chwytliwe nabożeństwa, 
również d la chrześcijan ortodoksyjnych. Oczywiście Origenes 
nigdy nie brał udziału w tych wspólnych modłach.

Pobyt w  gościnnym dom u Origenes poświęcił na jak naj
szybsze uzupełnienie swego wykształcenia gram atycznego za
początkowanego pod kierunkiem  Leonidasa.35 Udało m u się to 
z powodzeniem. Dzięki tem u zdobył sobie „utrzymjanie więcej 
niż dostateczne, jak na swoje młode la ta” 36 i wyzwolił się 
z niewygodnej dla siebie o p iek i37. Zastanaw ia nas tu ta j to, że 
Origenes do siedemnastego, lub osiemnastego roku życia nie 
zakończył jeszcze swej szkolnej edukacji, k tó rą  w tym  zakresie 
kończyło się zwykle w;cześniej 38. W ydaje się, że nie mógł tego 
dokonać albo z b raku  czasu, k tó ry  poświęcił na zgłębienie 
„nauk św iętych”,39 albo z b raku  odpowiedniego nauczyciela, 
k tó ry  mógłby nim  do końca pokierować. W każdym  razie wia
domość o zakończenui studium  przedm iotów gramatycznych* 
po śm ierci Leonidasa naprow adza nas na przypuszczenie, że 
młodzieniec, a więc i jego ojciec, pochodził spoza Aleksandrii.

N iejaką wskazówką na pozaaleksandryjskie pochodzenie Le
onidasa je s t  imię Origenesa nawiązujące do egipskiej mitologii 
o Horusie. Może też dlatego Epifaniusz utrzym yw ał, że Orige-

33 W niedługim czasie po śmierci ojca zaczął sam uczyć przedmiotów  
gramatycznych dzięki czemu zapewnił sobie dostateczne utrzymanie — 
НЕ VI 2, 15. Utrzymywał się potem, gdy przestał nauczania tych przed
miotów — ze sprzedaży dzieł starożytnych pisarzy, którymi przedtem 
gorliwie się zajmował (НЕ VI 3, 9). Bieda, asceza i nieprzyjmowanie 
dotacji od przyjaciół doprowadziły nawet do niebezpieczeństwa zrujno
wania zdrowia, (Por. НЕ VI 3, 11—13).

34 НЕ VI 2, 13.
35 Por. НЕ VI 2, 15.
36 НЕ VI 2, 15.
37 W późniejszych latach pozwalał swemu przyjacielowi Ambrożemu 

na pokrywanie kosztów utrzymania całego sztabu pracowników pod
czas pisania Komentarzy do Pisma świętego, (Por. НЕ VI 23, 1—2).

38 Por. S. K o t ,  Historia Wychowania, wyd. 2, Lwów 1934, t. I, s. 81— 
91; J. B. von W e i s s ,  Weltgeschichte, Leipzig 1896, t. II, s. 542 nn.

39 НЕ VI 2, 8.
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nes był „Egipcjaninem  z pochodzenia, k tó ry  w: A leksandrii 
otrzym ał m ieszkanie i u trzym anie”,40 a może tradycję  o egips
kim  pochodzeniu Origenesa, a więc i Leonidasa, pielęgnowano 
wśród „starych”,41 prawdopodobnie m nichów egipskich, na k tó
rych ustną relację powoływał się Epifaniusz.

Chociaż imię O rigenesa sugeruje pewne powiązania ze śro
dowiskiem  egipskim, to imię Leonidasa jest wyraźnie greckie
go pochodzenia. Na podstawie więc obu imion nic pewnego nie 
można powiedzieć o przynależności do jakiejś grupy etnicznej. 
Na uwagę natom iast zasługuje określenie rodzaju śmierci po
niesionej przez Leonidasa: „został ścięty”. W spomniani przez 
Euzebiusza m ęczennicy aleksandryjscy byli poddawani to r tu 
rom. Nazwani po imieniu, uczniowie Origenesa, oraz Bazylia 
des, Potam iena i jej m atka M arcela, po większej części — 
oprócz Herona, H eraklejdesa i B azylidesa42 — byli spaleni. 
Możemy się domyślać, że stosunkowo nieliczne w yroki śmierci 
przez ścięcie, wydano na chrześcijan posiadających obyw atel
stw o rzym skie, jak na przykład żołnierz Bazylides. A zatem  
pochodzący spoza A leksandrii katechista  m iałby obywatelstwo 
rzymskie, albo ze względu na swoje urodzenie, albo z racji za
mieszkania i pełnienia jakichś funkcji w środowisku legitym u
jącym  się tym  obywatelstwem.

III. TEREN DZIAŁALNOŚCI

Ośrodkiem Tebaidy, skąd byli deportow ani do A leksandrii 
męczennicy, i „pośród nich” 43 Leonidas, było Antinoopolis. 
Czyżby tu ta j działał on jako katechista i jako mieszkaniec tego 
m,iasta posiadał obyw atelstw o rzymskie? Na to zdają się w ska
zywać okruchy wiadomości o n iektórych osobach w ystępują
cych w Historii Kościelnej Euzebiusza, k tórych życie w  pewien 
sposób wiązało się z Origenesem.

Punktem  wyjściowym  badań związanych z tym  zagadnie
niem  jest list A leksandra jerozolimskiego do Origenesa. Z łi-

40 S. E p i p h a n i i Adversus haereses, liber II, t. I, PG 41, col. 
1068 D.

41 Tamże: Oprócz tego w iele innych znakomitych spraw jest zna
nych, jakie o tym mężu przekazali nam starzy.

«  Por. HE VI 4.
43 HE VI 1.
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stu  tego dow iadujem y się, że przyjaźń m iędzy nim i oboma się
ga początkam i swym i okresu poprzedzającego prześladowanie. 
A leksander pisze w  następujący sposób: „Przyjaźń nasza prze
trw ała  od czasów ojców naszych... Za ojców uznajem y błogo
sławionych poprzedników... Mam na m yśli Pantainosa, w  całej 
pełni błogosławionego i pana, oraz świętego Klemensa, k tó ry  
stał się panem  dla m nie i w spierał mnie... To właśnie przez nich 
poznałem  Ciebie, ze wszechm iar najlepszego i pana mego i b ra 
ta ”.44 Poznanie się obu mężów, Origenesa i A leksandra, nie mo
gło nastąpić w  czasie prześladowania, ani tym  bardziej po· jego 
zakończeniu. W iemy bowiem, że podczas prześladow ania A lek
sander był uwięziony w  jakiejś nieznanej nam  miejscowości, 
skąd K lem ens w yruszył do Antiochii z jego listem  gratu lacy j
nym  z powodu w yboru Asklepiadesa na biskupa antiocheń
skiego.45 Po prześladow aniu natom iast A leksander został bi
skupem  w jakiejś miejscowości w  Kapadocji, następnie b isku
pem  w  Jerozolim ie,46 o Klemensie natom iast nic już nie w ie
my. Prawdopodobnie do A leksandrii nie wrócił. Pozostaje za
tem  jedynie okres przed prześladow aniem  jako m ożliwy do 
przyjęcia za czas, w  którym  A leksander mógł zapoznać się 
z Origenesem  za pośrednictw em  Klem ensa i Pantainosa.

W tekstach źródłowych dotyczących okresu przed prześla
dowaniem  w ystępują  trzy  miejscowości, w  których praw dopo
dobnie przebyw ali albo razem  albo oddzielnie in teresujący nas 
mężowie. Są to: A leksandria, Antiochia i Antinoopolis. W Alek
sandrii przebyw ał Klemens na przełomie ósmego i dziewiątego 
dziesięciolecia drugiego wieku. Tutaj tw orzył swoją trylogię. 
Gdy w r. 192 rozpoczynał S tro m e te is47 — był już przypusz

44 НЕ VI 14, 9.
45 НЕ VI 11,5: Aleksander, niewolnik i w ięzień Jezusa Chrystusa, 

Błogosławionemu Kościołowi Antiocheńczyków pozdrowienie w  Panu. 
Bardziej znośne i lżejsze uczynił mi więzy Pan, gdy się dowiedziałem  
podczas mego uwięzienia, że według Opatrzności Boskiej biskupem Wa' 
szego świętego Kościoła Antiocheńczyków został Askłepiades. Mąż ten 
jest najbardziej odpowiedni na to stanowisko ze względu na swe zasługi 
za wyznawanie i głoszenie wiary.

48 Por. НЕ VI 11, 2; i: 8, 7.
47 НЕ VI 6: Objaśniając treść swoich Stromateis, Klemens podaje 

w  I Księdze zestawienie chronologiczne i określa czasy aż do śmierci
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czalnie od kilku lat w mieście. Ale w tym  czasie nie było je 
szcze w  Aleksandrii, jak  w ykazują poprzednie badania tek
stów, Leonidasa i Origenesa, którego mógłby A leksander po
znać za pośrednictw em  Klem ensa i Pantainosa.

P rzed prześladow aniem  Klem ens i A leksander byli praw do
podobnie w  Antiochii, k tó rą  opuścili i osiedlili się w  jakiejś 
miejscowości nie nazwanej w Historii Kościelnej, gdzie ich zasta
ło prześladowanie. Tego wszystkiego dom yślam y się z wspom
nianego wyżej listu  A leksandra do Antiocheńczyków, w  k tó
rego zakończeniu pisze: „Pism o m oje posyłam  wam , moi P a 
nowie i Bracia, przez błogosławionego prezbitera Klemensa, m ę
ża pełnego cnót i poważania, którego już poznaliście i jeszcze 
poznacie. Był on tu ta j za spraw ą Opatrzności i Troskliwości 
W ładcy i dzięki tem u umocnił i powiększył Kościół P ański”.48 
K lem ens-prezbiter z tego listu jest tym  sam ym  Klemensem, 
na którego pośrednictwo w poznaniu się z Origenesem  powo
łu je się A leksander. Świadczą o tym  podobne określenia go: 
„w spierał m nie” ώψελήσαντά με 49 j ^umocnił i powiększył Ko
ściół P ańsk i” έπεστήριςέν τε καί ηΰξησεν την το» κοριοί) έκκλησίαν,50 
oraz zapew nienia Euzebiusza ο tożsamości tej osoby.51 Nic jed 
nak nie wskazuje na  to, że w Antiochii przebyw ał Leonidas 
z k ilku letn im  lub kilkunastoletnim  Origenesem.

I wreszcie pozostaje do rozważenia możliwość przebyw ania 
Leonidasa w  Antinoopolis, ośrodku Tebaidy. M usimy zatem

Kcmmodusa, tak, że stąd jasno wynika, iż dzieło swe pisał za rządów 
Sewera, którego epokę opisuje niniejsza księga. Por. C l e m e n s  Ale- 
xandrinus, Stromata, zweiter Band, Leipzig 1906, wyd. Otto S t ä h 1 i n, 
Strom. I 144, 2, s. 89, 17.

48 HE VI 11, 6.
49 HE VI, 14, 9.
50 HE VI, 11, 6.
51 Klemens Aleksandryjski jest uczniem Pantainosa — HE V 11; jest 

autorem Stromateis — HE V 11, 1; VI 13, 1; jest poprzednikiem Ori
genesa w  prowadzeniu Szkoły w  Aleksandrii — HE VI 6; jest „ojcem” 
i „panem” Aleksandra — HE VI 14, 9; Euzebusz pisząc o przeniesieniu 
listu do Antiochii pisze po prostu: „List ten, jak zaznacza (Aleksander) 
wysłał przez Klemensa” (HE VI 11, 6) — i nie tłumaczy, że jest to inny 
Klemens niż poprzednio opisywany Klem ens Aleksandryjski; „Klemens 
tak zwany Kanon kościelny czyli do żydujących przypisał wyżej wspom 
nianemu biskupowi Aleksandrowi” — HE VI 13, 3.
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zbadać, czy wi tej miejscowości byli, lub mogli być, Pantainos 
i K lem ens oraz A leksander. Otóż Euzebiusz przekazał w Historii 
Kościelnej fragm ent listu  napisanego przez A leksandra, już bi
skupa Jerozolim y, i podpisanego przez Narcyza, k tó ry  był daw 
niej 52 oraz w  czasie w ysłania listu, również liskupem  Jerozo
limy, a skierowanego do chrześcijan z Antinoopolis. L ist ten  jest 
najstarszym  dokum entem  stw ierdzającym  istnienie chrześcijań
stw a w tej części Egiptu pod koniec drugiego wieku. Domyśla
m y się bowiem  na podstawie tego jednego zachowanego z owego 
listu  zdania,53 że A leksander był w  Antinoopolis osobiście zna
ny  chrześcijanom, podobnie jak Narcyz, z wcześniejszego po
bytu  w tym  mieście. Ten wcześniejszy pobyt m usiał być 
w  okresie poprzedzającym  prześladowanie, po k tórym  uwol
niony z w ięzien ia54 został biskupem  najp ierw  w ziemi kapa- 
dockiej,55 a potem, podczas pielgrzym ki „do Jerozolim y, na 
m odlitw ę i zwiedzanie miejsc św iętych”,56 biskupem  jerozolim 
skim. Był tam  przed pobytem  z K lem ensem  w Antiochii oraz 
przed pobytem  w m iejscu swego uwięzienia, k tóre spędził, jak 
się w ydaje,57 do końca prześladowania. Miejscowość tę  opuścił 
w jakiś czas po r. 185, czyli dopiero po urodzeniu się i podroś- 
nięciu Origenesa. A było to za życia nie tylko Klemensa, z k tó
rym  podróżował potem, ale również za życia Pantainosa, na 
którego pośrednictw o w poznaniu się z Origenesem, powoływał 
się w  swym liście do niego.58

O Pantainosie i o Klemensie Euzebiusz wprawdzie pisze, że 
byli w A leksandrii,59 ale przytoczone przez niego wydarzenia 
z życia Pantainosa i cy tat ze Strom ateis K lem ensa nie potw ier

52 Рог. HE V 12, 1—2; VI 8, 7; 9—11,3. „Z powodu oszczerstw ł daw
nych skłonności do życia filozoficznego usunął się zupełnie sprzed oczu 
ludu swego Kościoła”. (HE VI 9, 6).

53 HE VI 11, 3: „Pozdrawia was Narcyz, który przede mną zajmował
m iejsce tutejszego biskupstwa a i teraz przez m odlitwy razem ze m ną
tę samą ma godność. Ma on sto szesnaście lat, i napomina was, tak jak 
i ja, abyście zgodę zachowali”.

54 Por. HE VI 6, 7 i 11, 1. 2.
55 HE VI 11, 2; Euzebiusz nie podaje nazwy miejscowości.
56 HE VI 11, 2.
57 Por. HE VI 8, 7. O uwięzieniu dowiadujemy się z HE VI 11, 5, 

natomiast o tym, że został biskupem — z HE VI 8, 7, gdzie jest mowa 
o śmierci Septvmiusza Sewera i zakończeniu prześladowania.

s8 Por. HE VI 14, 9.
59 Por. HE V 10, 4; 11, 1; VI 6.
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dzają jego zdania. W dziele tym, K lem ens przedstaw ia historią 
swego spotkania się. z Pantainosem , którego „w ytropił zaszyte
go w Egipcie”.60 Zanim  to n as tą p iło 61 spotkał k ilku  mężów „pie
lęgnujących tradycję  uszczęśliwiającej nauki, pochodzącej bez
pośrednio od św iętych apostołów, przekazanej przez ojców sy
nom ”.62 Rozmowy i „pełne życia dyspu ty” 63 pozw alają nam  
śledzić drogę, jaką przebył od G recji poprzez południową Ita
lię, Kapadocję, Mezopotamię, Celesyrię, zahaczając praw dopo
dobnie o Arabię, Palestynę i — chyba przez półwysep Synaj — 
do Egiptu, gdzie „w ytropił zaszytego ostatniego (męża), przy 
którym  znalazł odpoczynek.64 K lem ens nie nazyw a go po imie
niu, ale w edług Euzebiusza 65 i po porów naniu trasy  Klem ensa 
z opisem m isyjnej wędrówki w HE V 10 nie ulega wątpliwości 
że był to Pantainos.

W yrażenia, użyte przez Klemensa: „spotkawszy się z ostat
nim  (pod względem znaczenia był on pierwszym), znalazłem  
odpoczynek gdy go w ytropiłem  zaszytego w Egipcie” 66 — 
spraw iają wrażenie, że trasa  jego podróży nie była zgoła przy
padkowa. Nosi ona znamiona poszukiw ania kogoś, na kogo in
ni wskazywali, a mianowicie poszukiw ania „pszczoły sycylij
skiej, k tó ra  z prorockiej i apostolskiej niw y pobierała kw iaty  
wszczepiając w  dusze swych słuchaczy najpraw dziw szą gnozę” .67 
Zamiłowania K lem ensa do gnozy przebijają  przez wszystkie 
jego zachowane dzieła. Prawdopodobnie badanie jej rozpoczął 
jeszcze w Grecji. Tutaj wskazano mu, że dokładnie pozna ją 
w południowej Italii lub na Sycylii. Po przybyciu na miejsce 
jakiś w ybitny Egipcjanin skierował jego uwagę na tego, któ
rego w praw dzie odkrył na końcu, ale k tó ry  „był pierw szy pod 
względem zmaczenia” 68 i był „w posiadaniu odziedziczonego 
po Apostołach ziarna” 69 i udał się „pełen zapału i pragnienia

60 Strom. I 11, 2 (II 8, 24): iv Αιγόπτφ ·θ·ηράσας λεληθ-ότα.
61 Tamże.
62 Strom. I 11, 3 (II 9. 4— 6). _
63 Strom. I 11, 1 (II 8, IS): των εναργών 'Λαί εμ,φύ'/ων.,.λόγων.
64 Strom. I И, 2 (II 8, 23n).es Por ИЕ у  11; 2.
r's Strom-, I 11, 2 (II 8, 23n).
61 Strom. I 11, 2 (II 9, 1—3): ακήρατόν τι γνώσεος χρήμα.
68 Strom. I 11, 2 (II 8, 23).
69 Strom. I 11, 3 (II 9, 8).
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bojowania dla Ew angelii” 70 na Wschód. Klemens tu ta j p rzy 
byw szy  nie zastał tego „pierwszego”. Udało m u się to  dopiero 
w  Egipcie. Trasa zatem  Klem ensa była szlakiem m isyjnej wę
drówki Pantainosa.

W yrażenie Klemensa: „w ytropiłem  go zaszytego w Egip
cie” 71 — wym ownie w skazuje na  głąb Egiptu. Trzeba było 
przecież włożyć wiele trud.u, aby „w ytropić” $ηρεόειν kogoś, 
kto „uszedł w zapom nienie” λανθ·άνειν. Nie była to więc Alek
sandria, dokąd można było po p rostu  przybyć i udać się do 
wskazanej przez wszystkich „szkoły zorganizowanej przez 
Pantainosa” 72 — jak  sobie wyobrażał Euzebiusz.

O sam ym  Pantainosie Euzebiusz pisze w następujący  sposób 
„Przewodniczył podówczas studiom  w iernych mąż w yróżnia
jący się wykształceniem, imieniem  Pantainos. Zorganizował on 
w  tam tych okolicach παρ' αύτοΓς .—· jak  podaje starożytna tra 
dycja — szkołę nauk świętych. Mąż ten  w pływ am i swym i się
ga aż do naszych czasów i, jak zbadaliśmy, wciąż znajduje 
kontynuatorów  wśród ludzi obdarzonych mocą przekonyw ania 
i odznaczających się gorliwością w  spraw ach boskich. Aż dotąd 
opowiada się o nim, że należał do najbardziej światłych, gdyż 
wyszedł ze szkoły tak  zwanych stoików. Podobno odznaczał 
się takim  zapałem  i żarliwością wobec boskiej nauki, że stał się 
Heroldem Ewangelii Chrystusow ej wśród ludów żyjących na 
Wschodzie, a naw et dotarł do k rainy  Indów. Istnieli bowiem 
napraw dę jeszcze liczni ewangeliści słowa, k tórzy pełni boskie
go natchnienia pragnęli swój zapał upodobnić do zapału apo
stolskiego, za cel staw iając powiększenie i pomnożenie oraz 
utw ierdzenie boskiej nauki. W łaśnie jednym  z nich był P an 
tainos. Podobno, jak  głosi tradycja  po dzień dzisiejszy, dotarłszy 
do Indii stw ierdził, że przyjście jego zostało już poprzedzone 
w śród niektórych tu tejszych m ieszkańców Ewangelią według 
Mateusza. Okazało się, że znali oni już Chrystusa, gdyż B artło
miej, jeden z Apostołów, m iał ich nauczać i zostawić im to pis
mo M ateusza w  języku hebrajskim , a k tóre przechowało się do 
czasów Pantainosa. Na koniec po wielu osiągnięciach zarządził

70 НЕ V 10,-2.
71 Strom. I 11, 2 (II 8, 24).
72 Strom. I 11, 2 (II 8, 24).
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on szkołę aleksandryjską u trw alając  zarówno żywym głosem 
jak  pism am i skarby boskich nauk”.73

W opowiadaniu tym  interesuje nas pobieżnie naszkicowa
ny m isyjny szlak Pantainosa: poprzez Wschód zawędrował do 
Indii, k tóre m ogły być południow ą A rabią lub naw et E tiop ią ,74 
a stąd dotarł do Egiptu. W każdym  razie — Pantainos przybył 
do Egiptu od południa. Prawdopodobnie chciał być „heroldem  
Ew angelii” wśród tych ludów, dokąd, nie dotarli inni „ewange
liści słow a”. W skazuje na to: jego zaskoczenie ze znalezienia 
chrześcijan i Ewangelii według M ateusza w  „k ra ju  Indów” 
oraz sam a logika m isjonarza wymaga, aby wędrować po pery 
feriach im perium  lub naw et poza jego terytorium:. Biorąc pod 
uwagę ten  charakterystyczny dla niego indywidualizm  w p ra
cy trudno się zgodzić z końcowym  zdaniem  Euzebiusza o za
rządzaniu przez niego szkołą w  Aleksandrii, gdzie chrześcijań
stwo było od dawna. Końcowy etap jego wędrówki był zapew
ne daleko poza A leksandrią, mianowicie tam , gdzie był tak  „za
szyty”, iż trzeba było wielkiego w ysiłku ze strony  Klemensa, 
aby go „w ytropić”.

W edług Euzebiusza Pantainos u trw alał „zarówno żywym 
głosem jak pism am i skarby  boskich nauk” .75 Skądinąd nic jed
nak nie wiadomo o jakichkolw iek dziełach Pantainosa. Owszem,· 
sam Euzebiusz raz po raz w  swym opowiadaniu powołuje się. 
na tradycję ustną o działalności Pantainosa i dziejach „studium, 
w iernych”, „szkoły nauk św iętych”. Pisze bowiem: „jak po-· 
daje starożytna tradycja, aż dotąd opowiada się, podobno, jak 
głosi tradycja  po dzień dzisiejszy”. Studium  to zatem  zostało 
zorganizowane i istniało w  czasach Euzebiusza inaczej niż opie
rającą się na litera tu rze  i takow ą przekazująca innym  pokole-' 
niom szkoła aleksandryjska. B,adania przeprowadzone przez

73 HE V 10.
74 Por. R u f i n  z Akwilei, Historia Ecclesiastica I 9 (wg przekładu 

zamieszczonego w: Andrzej B o b e r ,  Antologia patrystyczna,  s. 196): 
Tomaszowi przypadła kraina Partów, Mateuszowi Etiopia, a przyległa 
do niej India Bliższa losem przypadła Bartłomiejowi. Między nią 
a krainą Partów leży w  środku, wchodząc głęboko w  ląd, India Dalaza. 
.... Frumencjusz, gdy dotarł do Indii... nawrócił niezliczoną ilość barba
rzyńców. Odtąd w  ziem Indyjskiej (— w Etiopii) mnożył się lud Boży”.

75 HE V 10, 4. Niektórzy przypuszczają, że List do Diogneta jest jego 
dziełem. Por. Berthold A 11 a n e r, Précis de patrologie, Casterman 
1961, s. 189.

7 — S t u d i a  T h e o lo g ic a  V a r s .  N r  1/1971
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Euzebiusza wykazały, że ten  ośrodek elitarnego chrześcijań
stw a m iał za jego czasów kontynuatorów  Pantainosa „wśród 
ludzi obdarzonych mocą przekonyw ania i odznaczających się 
żarliwością w spraw ach boskich”.76 W ydaje się więc, że byli oni 
różni od kierow ników  szkoły aleksandryjskiej lub szkoły ceza- 
rejskiej Origenesa. Należeli do „szkoły tak  zwanych stoików”,77 
gdyż w wyjściu z niej Euzebiusz i współczesna m u tradycja  
upatryw ali tajem nicę wielkości Pantainosa. Podobne również 
świadectwo w ystaw ił Pantainosowi Origenes pisząc: „Zrozu
miałem, że trzeba zbadać nauki heretyckie oraz to, co o p raw 
dzie obiecywali powiedzieć filozofowie. Uczyniłem tak  naśla
dując Pantainosa, k tó ry  o wiele wcześniej przede m ną wielu 
ludziom oddawał przysługi, nie m ało właśnie przez te rzeczy 
będąc przygotow any”.78 Chrześcijańska działalność i życie P an 
tainosa ściśle były więc związane ze studium  filozofii w na
uczaniu i życiu.

Podobne sform ułow ania jak  o Pantainosie znajdujem y 
w opowiadaniu Euzebiusza o Narcyzie, k tó ry  „tęskniąc do ży
cia filozoficznego” 79 zrezygnował z biskupstw a i „wiele lat 
spędził w  pustelniach i m iejscach uk ry tych”.80 Powróciwszy 
z nich „jakby ze zm artw ychw stania” został ponownie przez 
braci w ybrany  na pierwsze miejsce i jeszcze bardziej był sza
nowany ze względu na poprzednie ukrycie się i filozofię”.81 Po
nieważ powrót jego nastąpił prawdopodobnie po prześladow a
niu — przypuszczam y, że lata  poprzednie, lub część ich, spędził 
w  Antinoopolis. Domyślamy się tego z listu  A leksandra, k tó ry  
Antinooitom] objaśniał, że Narcyz był przedtem  biskupem  
w Jerozolim ie i jest obecnie razem  z nim. Prawdopodobnie nic 
nie wiedzieli o jego poprzednim  i aktualnym  stanow isku w Koś
ciele i na tym  polegało jego „ujście w zapomnienie w pustel
niach i m iejscach uk ry tych” — εν έρημίαις καί άφανεσιν άγροΓς 
λανθάνων.83

76 НЕ V 10, 1.
77 НЕ V 10, 1: tutaj określenie to jest zastosowane do Pantainosa.
78 НЕ V 19, 13.
73 НЕ V 9, 6.
80 НЕ VI 9, 6.
81 НЕ VI 10.
8* НЕ VI 9, 6.
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Przypuszczam y więc, że w Antinoopolis Pantainos „zorgani
zował studium  w iernych, szkołę nauk św iętych”,83 dokąd trafił 
K lemens i gdzie przebyw ali Narcyz i A leksander. Praw dopo
dobnie koncepcja „życia filozoficznego”, reprezentow ana przez 
Pantainosa, „w  m iejscach odosobnionych i pusteln iach”, pole
gająca na  „ujściu w  zapom nienie” — imponowała Klemenso
wi, ale nie zyskała jego praktycznego uznania, skoro w  r. 192 
był już od k ilku lat w  A leksandrii propagując życie filozoficz
ne w  rozgwarze i przepychu wielkom iejskim , a polegające na  
um iarkow anym  używ aniu wszystkich przyjem ności — obcych 
pustelniom . Klemens uszanował „ujście w  zapom nienie” swego 
m istrza: pisząc dla A leksandryjczyków  Strom ateis n ie podał 
jego imienia. To wskazuje, że oni go nie znali. Natom iast po 
dzień dzisiejszy znany jest ku lt św. Pantainosa w  Kościele kop- 
ty jskim ,84 co w  naszym  przypuszczeniu o działalności jego w 
Antinoopolis m a niem ałe znaczenie.

IV. ANTINOOPOLIS

Wiadomości przekazane przez Euzebiusza o początkach 
prześladow ania są świadectwem  intensywnego w zrostu chrze
ścijaństw a egipskiego poza A leksandrią w  drugiej połowie d ru
giego wieku. Prawdopodobnie było ono bardziej ekspansyw ne 
niż w Aleksandrii, gdzie nie wiadomo czy w  pierwszej fazie 
realizowania rozporządzenia cesarskiego kogokolwiek dotknęły 
represje, nie mówiąc już o w yroku śmierci. Z m iasta jedynie 
uciekli katechiści.83

H. L e c l e r c q  opracowując artyku ł o Antinoopolis 86 zwró
cił uwagę na to, że chrześcijaństwo tebańskie opierało się 
w  znacznej m ierze na  ludności rodzimej, wrogo nastawionej do 
władz rzym skich i skorej do ruchów  wolnościowych. Wiadomo, 
że w jednym  z późniejszych prześladow ań szczególnie znęcano 
się nad chrześcijanam i pochodzenia egipskiego, natom iast Egip
cjanie nie-chrześcijanie korzystali z nadarzającej się okazji,

83 HE V 10, 1.
84 Por. Dictionnaire d’archeoîogie chrétienne et liturgie.
85 Por. HE VI 3, 1.
86 H. L e c l e r c q ,  Antinoë.  W: Dictionnaire d’arch. ehr. e. lit. I 

s. 2326—2359.
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aby okazać sprzeciw przedstaw icielom  władzy.87 Przypuszcza
m y więc, że i w  okresie prześladow ania za Septym iusza Se
w era chrześcijanie tebańscy, niezależnie od procentu, jaki sta
nowili w całości społeczeństwa, byli bardziej związani z lud
nością miejscową, niż chrześcijanie aleksandryjscy z ludnością 
wielonarodościową kosmopolitycznej metropolii. Takie powią
zania stanow iły pew ne niebezpieczeństwo dla adm inistracji 
państw owej, zwłaszcza w  okresie odgórnego uciszania wszel
kiego rodzaju buntów  i dlatego w ładza wolała deportację do 
A leksandrii na w ykonyw anie w yroków  niż dokonywanie ich 
na miejscu. W ydaje się więc, że w Leonidasie dopatryw ano się 
potencjalnego w roga państwowości nie tylko ze względu na 
propagowanie przez niego chrześcijaństwa, ale i na powiązanie, 
jeśli nie na faktyczne pochodzenie, ze środowiskiem  rdzennie 
egipskim, za czym by przem awiało imię nadane najstarszem u 
synowi: Origenes.

Prześladowanie zostało wym ierzone głównie przeciw Żydom 
aby zahamować ich tendencje mesjaniczno-niepodległościowe. 
Przeciwko chrześcijanom  zostało sprowokowane przez en
tuzjastów  m ającej nadejść paruzji i zwolenników rygoryzm u 
oraz odseparowania się od wszelkiej w spółpracy z państw em .88. 
Objęło więc głównie te środowiska chrześcijan, w  których ła t
wo można było stw ierdzić zarówno te skłonności jak powiąza
nia z Żydam i.89 Samo to już nasuw a przypuszczenie, że chrześ
cijaństw o tebańskie było bardziej rygorystyczne i ascetyczne 
niż chrześcijaństwo w A leksandrii i było związane z Kościołem 
Palestyny. Przypuszczenie to zdaje się być potwierdzone su
rowym  życiem i wielkim i w ym aganiam i O rigenesa90 oraz li
stem  A leksandra do Antinooitów, posiadającym  cechy rozpo
rządzenia: „napom inam y was, abyście zachowali zgodę”.91 H. 
Leclercq tw ierdzi, że jeszcze pod koniec III w. Kościół w  Te-

87 Por. HE VI 40: Dionizy, biskup aleksandryjski opisuje w  Liście 
do Germanusa historię swego uwolnienia przez wieśniaków. Por. HE VI 
41—42. 44.

88 Por. HE V 16—20; J. D a n i e l o u - H .  M a r r o u ,  Notivelle histoire 
d’Eglise, cyt. wyż., s. 169 nn., 131 nn.

89 Cyt. wyżej, s. 135.
90 Por. HE VI 3, 9—13; „Jakie jego słowo, takie, powiadano, życie 

jego, a jakie życie, takie też słowo” — HE VI 3, 7.
91 HE VI 11, 3.
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baidzie był pod wpływem, i ju rysdykcją Jerozolim y.92 P rzy j
m ując pochodzenie Leonidasa i Origenesa z Antinoopolis musi- 
щ у się zgodzić, że Origenes w zrastał w  środowisku chrześci
jańskim  pokrew nym  chrześcijaństwiu m ałoazjatyckiem u i przez 
kilkanaście la t swego życia był pod w pływ em  Kościoła Jero 
zolimy.

Antinoopolis założone w| r. 132 z m yślą przeniesienia do nie
go stolicy im perium  zwróciło na pewno na siebie uwagę chrze
ścijan, k tórzy tu ta j z daleka od gw aru sław nych m etropolii za
częli rozwijać swoją działalność, k tó ra  odpowiadała zapotrze
bowaniu tak  ludności napływowej jak miejscowej i zgodna by
ła  z ośrodkiem, od którego zależała. Prawdopodobnie wśród 
ludności napływow;ej zainteresowanie większe było retoryką, 
praw em  i filozofią stoicką, aby drugi Rzym mógł dorównać 
i przewyższyć pierwszy. S tąd to w gram atycznym  w ykształ
ceniu Origenesa były pewne braki, k tóre uzupełnił dopiero 
w  A leksand rii;93 nie było zaś braków  w wykształceniu filozof 
ficznym, z którego słynął szeroko zarówno w znaczeniu teore
tycznym  94 jak  też praktycznym  95 wiodąc przez długie lata  „ży
cie filozoficzne”.96 Dlatego też i Pantainos, k tó ry  „wyszedł ze 
szkoły stoików” 97 i z w ykształcenia filozoficznego czerpał zna
kom ite przygotowanie do całej swojej działalności98 mógł 
wśród ogólnego zainteresow ania m odną szkołą stoicką, z powo
dzeniem  zapoczątkować i skutecznie rozwijać „życie filozoficz
ne”, „studium  w iernych”,99 „ szkołę nauk św iętych”,100 co po
ciągało takich zwolenników „życia filozoficznego” jak Narcyz, 
k tó ry  zrezygnował z biskupstwa, a znalazło w ybitnych konty
nuatorów  za czasów Euzebiusza i później wśród mnichów te- 
bańskich.

Chrześcijaństw o w  Antinoopolis nie uniknęło pewnych roz
łamów. W ymownym tego dowodem jest wezwanie A leksandra

92 Antinoë, cyt. wyż., 2328.
93 Por. НЕ VI 2, 15.
94 Por. НЕ VI 18, 2; 19, 1.
95 Por. НЕ VI 3, 11 nn.
96 НЕ VI 3, 9. 13.
97 НЕ V 10, 1.
98 Por. НЕ VI 19, 13.
99 НЕ V 10, 1.
i°° НЕ V 10, 1.
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i Narcyza do zachowania jednom yślności — παρακαλών ομ,άς 
δμ,οφρονήσαί. ιοί Co było przyczyną sporów — tego nie wiemy. 
Możemy jedynie się domyślać, że rodowici Egipcjanie przy
zwyczajeni do surow ych w arunków  życia bardziej surowo 
podchodzili do spraw  w iary  podobnie jak  późniejsi m nisi 
w tych okolicach — niż ludność napływowa. Biorąc to pod 
uwagę i doszukując się podobieństwa między zachowaniem się 
Origenesa a sposobem bycia m nichów — można by zaryzyko
wać zgodę na tw ierdzenie Epifaniusza, że Origenes był z po
chodzenia Egipcjaninem .102

ZAKOŃCZENIE

Klemens A leksandryjski uważa, że ukoronowaniem  życia in
telektualnego i m oralnego chrześcijanina jest gnoza.103 Propa
guje ją  w;szakże w, sposób um iarkow any, unikając przesady 
i stopniując wzrost ascezy. Tymczasem znana, aczkolwiek bar
dzo ogólnie, sylw etka Pantainosa wszystko poświęcającego dla 
głoszenia Ew angelii i organizującego „studium  w iernych” 
w  okolicach gdzie łatw o było ukryć się „w zapomnienie” — 
bardzo się różni od sylw etki przeciętnego dobrego chrześcijani
na z pism  Klemensa, tak  jak  ta  znów różni się od ideału staw ia
nego przez O rigenesa i realizowanego przez niego samego n a j
pierw  a potem  przez rzesze m nichów i abnegatów. W ydaje się, 
że Klemes poznawszy „najczystsze dzieła gnozy, ...tradycję 
zaprawdę uszczęśliwiającej nauki pochodzącej bezpośrednio od 
P io tra  i Jakuba, Jana  i Paw ła — świętych apostołów” 104 opu
ścił Pantainosa zgodnie ze swą s tru k tu rą  psychiczną i razem  
z A leksandrem  najp ierw  przeniósł się do Aleksandrii, a po
tem  przez Antiochię prawdopodobnie do Kapadocji również or
ganizując jakieś „studium  w iernych”, gdzie A leksandrowi

101 НЕ VI 11, 3.
102 Cyt. wyżej.
103 Otto S t ä h 1 i n, Allgemeine Einleitung, w: Des Clemens von  

Alexandria ausgewählte Schriften,  BKV zweiter Reihe Band VII, s. 66 n: 
So ist die Gnosis für Clemens das Höchste, was der Mensch überhaupt 
erstreben kann: widerspruchlose Vereinigung de* beschaulichen und des 
tätigen Lebens, sittliche Vervollkommung, Stillung des Erkenntnis- 
hungers ebenso w ie der religiösen Sehnsucht, Gottesnähe und G ottes- 
gemeinschaft.

104 Strom.  I 11, 2. 3 (II 9, 2. 4—6).
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przypadło zadanie przygotowania do wiary. Chyba właśnie dla
tego w; czasie prześladow ania uwięziony został A leksander, 
podczas gdy Klem ens na wolności „um acniał i powiększał Ko
ściół P ański”.105 Natom iast w zorganizowanym  przez Pan tai
nosa „studium  w iernych” zaangażowany był Leonidas, którego 
działalność była podobna do roli H eraklesa w aleksandryjskie] 
Szkole Origenesa, czyli „prow adzenie tych, k tórzy  pobierali 
pierwsze nauk początki”,1С6 a zatem  katechizowanie, co potem  
przypłacił życiem. W ydaje się, że to, co dzięki Euzebiuszowi, 
wiem y o metodzie pedagogicznej i dydaktycznej Leonidasa 
w  stosunku do O rigenesa — jest w  dużym  stopniu podobne do 
m etody Origenesa opisanej przez Grzegorza Cudotwórcę 
w Prosphonetikos. Możemy zatem  przyjąć, że Origen es nie 
tylko wzorował się na  Pantainosie w przygotow aniu filozoficz
nym ,107 ale w  układzie studium  i metodzie jego przeprow adza
nia wzorował się na swym  ojcu; nigdy natom iast na  Klemensie, 
którego naw et nie wspominał.

Przyjęcie Antinoopolis za miejsce pochodzenia Leonidasa 
i miejsce, gdzie wychował się i kształcił Origenes, w dużym 
stopniu tłum aczy zaskakujący dla środowiska aleksandryjskie
go sposób bycia Origenesa podobny do sposobu bycia m nichów 
tebańskich a różny od — znanego z pism  Klem ensa — sposobu 
bycia chrześcijan aleksandryjskich. Tym  sposobem środowisko 
Leonidasa decydująco wpłynęło na ukształtow anie się Origene
sa, jego poglądów i życia.

I wreszcie hipoteza tebańskiego pochodzenia Leonidasa 
i Origenesa z terenów  objętych wipływami i ju rysdykcją  Koś
cioła w Jerozolim ie tłum aczy nam  późniejsze powiązania O ri
genesa z hierarcham i palestyńskim i w r. 215108 i w  pewien

i»5 HE VI 11, 6.
106 HE VI 15.
107 p o r _ H E  V I  1 9 ;  1 3

108 HE VI 19, 16: Wybuchły w  tym czasie w  mieście znaczne rozruchy 
wojenne. Origenes zatem opuszcza Aleksandrię, przenosi się do Pale
styny i w Cezarei organizuje prace naukowe. Tutaj dał się namówić 
miejscowym biskupom do wygłoszenia konferencji na tematy związane 
z badaniami Pism Boskich. Uczynił to w  czasie zebrań Kościoła, chociaż 
jeszcze nie otrzymał włożenia rąk aby być przyjętym do prezbiterionu.
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sposób naśw ietla w ydarzenia z r. 230,109 kiedy to Origenes z po
wodu przyjęcia palestyńskiego prezbiteria tu  opuścił na zawsze 
A leksandrię.

L é o n i d e

R é s u m é
Les textes patristique mentionnent Léonide,, père d’Origène. Mais ils 

passent sous silence l’influence qu’il a exercé.sur toute la vie de son 
fils. En comparant les notes au sujet de lui 'avec quelques récits se 
rapprochants aux certains hommes qui apparaissent dans l ’histoire 
d'Ordgène, et en autre, avec certains événements dans la vie du maître, 
nous aboutissons aux conclusions suivantes. Tout d’abord — et c’est 
sûr — le martyre de Léonide a eu lieu en 202.

Les autres conclusions sont probables: Léonide a été décapité comme 
catechiste, citoyen romain, d’origine égyptienne. Il exerçait son travail 
à Antinoopolis, dans une centre d’études organisé par Pantainos. Quant 
à Pantainos, il y est arrivé de regions du sud; et c’est Clément d’A le
xandrie qui l’a rencontré. C’est là aussi q u itta ien t deux évêques de 
Jerusalem, Alexandre et Narcise. A leur exemple, les chrétiens antino- 
opolitains étaient plus rigoristes et plus enthusiasts que les chrétiens 
d’Alexandrie. La méthode pédagogique et scientifique de Léonide, le 
rôle et la tradition apostolique fournie "par Pantainos, le style rigo- 
ristique et maximalistique reçus dans la sévérité chrétienne et parmi 
des représentants dans l’administration ecclésiastique en Palestine ont 
exercé une influence sur la vie, l’activité, les recherches et les oeuvres 
du grand fils de Léonide, Origène.

T. A, Zajkowski

109 HE VI 23, 4: W tym czasie Origenes wysłany do Grecji przez 
Palestynę dla załatwienia pilnych spraw kościelnych otrzymał od m iej
scowych biskupów włożenie rąk wyróżniające go. Powstało z tego po
wodu poruszenie wokół jego osoby. Hieronim, De viris illustribus, 
cyt. wyżej: Ustanowiony prezbiterem przez Teoktistosa i Aleksandra, 
biskupów Cezarei i Jerozolimy, obraził uczucia Demetriusza, który taką 
przeciw niemu szalał wściekłością, że na cały świat pisał o jego imieniu. 
Focjusz, Mirabiblion, Cod. CXVIII: Demetrios, biskup Aleksandrii, po
czątkowo chwaląc niezmiernie Origenesa — uważał go za swego naj
większego przyjac'ela. Alę gdy Origenes wybierał się do Aten, został 
bez wiedzy własnego biskupa niepotrzebnie wyniesiony do godności 
prezbitera... Od tego momentu miłość Demetriosa przemieniła się w  nie
nawiść.


