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Wprowadzenie

Anzelm z Canterbury (1033-1109), doctor magnificus, uczeń Lanfranca 
z Pawii, przeor, kierownik szkoły i opat w Bec, a od 1093 r. arcybiskup Canter
bury, napisał: Monologion,1 Proslogion,2 De grammatico, De veritate, De liber
tate arbitrii, De fide Trinitatis et incarnatione verbi, De conceptu virginali et 
originali peccato, De processione Spiritus sancti, De concordia praescientiae et 
praedestinationis necnon gratiae Dei cum libero arbitrio, De potestate et impo
tentia, possibilitate et impossibilitate, necessitate et libertate, Homiliae et exhor
tationes, Liber meditationum et orationum, Tractatus asceticus i Epistolae.

Bezsprzecznie najlepiej są znane Monologion i Proslogion, zwłaszcza to 
drugie dzieło, w którym św. Anzelm przedstawił sławny -  niesłusznie zresztą 
tak nazwany -  „ontologiczny dowód” istnienia Boga, gdyż „[...] nie zamierza 
w tym dziele przekonywać o istnieniu Boga, szuka jedynie racji pozwalającej 
zrozumieć Jego istnienie, które na zasadzie wiary uprzednio przyjął”3. Jak 
wiadomo, rozumowanie to podzieliło wówczas, i podział ten trwa do dziś, 
uczonych na jego zwolenników i przeciwników. Do pierwszych należą myśli
ciele proweniencji platońsko-augustyńskiej, podczas gdy przeciwnicy rekrutu
ją się ze środowisk perypatetyckich4.

Traktat Cur Deus homo obok De fide Trinitatis et incarnatione verbi, De 
conceptu virginali et originali peccato oraz De processione Spiritus sancti

1 Polski przekład: Anzelm z Canterbury, Monologion, przeł. T. Włodarczyk, wstęp i przypisy 
I. E. Zieliński, Warszawa 1992.

2 Ibidem.
3 T. Grzesik, Anzelm z Canterbury, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, X. 1, Lublin 2000, 

s. 282-283.
4 J. Braun, Wiara szukająca rozumu, Toruń 1974; B. Burlikowski, Anzelma z Aosty próba racjo

nalizacji wiary. Warszawa 1971 ; M. Gogacz, Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem
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należy do pism o tematyce trynitamej i powstawał w latach 1094-1098. Skła
da się z dwóch ksiąg. W pierwszej księdze św. Anzelm pisze o sprawiedliwo
ści. Po wprowadzeniu (I, 1-2) i przedstawieniu zarzutów ze strony infidelium 
(I, 3-10) św. Anzelm systematycznie i remoto Christo omawia konieczność 
Wcielenia dla zbawienia ludzi -  esse impossibile ullum hominem salvari sine 
illo. Drugą księgę rozpoczyna od przypomnienia, że beatitudo jest ostatecz
nym celem człowieka, a można go osiągnąć tylko poprzez Boga-Człowieka, 
Jezusa Chrystusa i spełnienie tego wszystkiego, czego wymaga wiara w Niego 
-  omnia quae de Christo credimus ferir1.

W świetle programu fides quaerens intellectum św. Anzelm z Canterbury 
rozważa nie tylko problem istnienia Boga, lecz także podstawowe prawdy 
wiary katolickiej. Taką jest przecież prawda o tajemnicy Wcielenia Słowa 
Bożego i tajemnicy Odkupienia (usprawiedliwienia). Jeśli przeto prawdy te 
można ująć tak, „[...] aby absolutnie nic nie było w nich dowodzone powagą 
Pisma (świętego)”,* * 5 6 to trzeba przyznać, że św. Anzelm z Canterbury bardzo 
wysoko ocenia możliwości poznawcze rozumu ludzkiego. Podobną postawę 
zajmą w XII w. uczeni działający w Chartres7 i Abelard8.

Przekład tu prezentowany obejmuje 9 pierwszych rozdziałów księgi 
pierwszej, a dokonano go z wydania PL CLVIII 359-432.

*

Anzelm z Canterbury 
„Dlaczego Bóg człowiekiem?”

WPROWADZENIE

Dzieło wydane dla tych, którzy -  zanim zostało zakończone i [zagadnie
nie] ostatecznie rozstrzygnięte -  pierwsze jego części bez mojej wiedzy sko-

prawdy u Henryka z Gandawy, Lublin 1961; tenże O nowszych badaniach dowodu onlotogicznego
Anzelma z Canterbury, Roczniki Filozoficzne 11 (1963) z. 1, s. 103-111.

5 K. Kienzier, Zur Struktur von Cur Deus homo, w: Cur Deus homo. Atti del Congresso Ansel- 
miano Internazionale, Roma 21-23 maggio 1998, s. 598-599.

6 Anzelm z Canterbury, Monologion, (zob. przypis 1 ), s. 3; Quod secundum materiam, de qua 
editum est. Cud Deus homo nominavi, et in duos libellos distinxi. Quorum prior quidem infidelium 
respuentium christianam fidem, quia rationi putant illam repugnare, continet objectiones et fidelium 
responsiones: ac tandem remoto Christo (quasi nunquam aliquid fiierit de illo) probat rationibus 
necessariis esse impossibile ullum hominem salvari sine illo, Cur Deus homo, Prooemium, PL CLVIII, 
361. M. Grabmann,

7 A. Kijewska, Księga Pisma i księga natury. Hexaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres, 
Lublin 1999, s. 147-201.

8 B. Geyer, Die patristische und scholastische Philosophie, Berlin 1928, s. 213-226.
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piowali, musiałem wydać szybciej, niż było to dla mnie możliwe. Dlatego 
wiele [zagadnień], które przemilczałem, włączyłbym i dodałbym do niego, 
jeśli tylko w spokoju i w odpowiednim miejscu pozwolono by mi nad nim 
pracować. Bo w wielkim udręczeniu serca, którego skąd i dlaczego doświad
czyłem wie tylko Bóg, poproszony [o nie] rozpocząłem je w Anglii, a ukoń
czyłem w Kampanii [jako] tułacz. Ze względu na treść, o której ono traktuje, 
nazwałem [je] Cur Deus homo i podzieliłem na dwie księgi. Pierwsza z nich 
zawiera niektóre zarzuty niewierzących, odrzucających wiarę chrześcijańską, 
gdyż sądzą, że ona sprzeciwia się rozumowi, oraz odpowiedzi wierzących; i na 
koniec -  pominąwszy Chrystusa, jakoby nigdy nic nie było o Nim [powiedzia
ne] -  dowodzi się [w niej] argumentami koniecznymi, że jest niemożliwe, by 
bez Chrystusa jakiś człowiek mógł być zbawiony. W drugiej natomiast księ
dze, podobnie, jakby nic nie było wiadomo o Chrystusie, wykazuje się nie 
mniej przekonywająco i zgodnie z prawdą, że natura ludzka została stworzona 
po to, by kiedyś cały człowiek, to jest w ciele i duszy, stał się uczestnikiem 
szczęśliwej nieśmiertelności, i że jest konieczne, by tego dostąpił człowiek, 
który dla tego celu został stworzony, ale nie inaczej, jak tylko przez Bo- 
ga-człowieka, a wszystko, co wierzymy o Chrystusie, koniecznie powinno się 
spełnić. Domagam się od wszystkich, którzy zechcą to dzieło przepisać, by na 
początku umieścili to krótkie wprowadzenie z [wykazem] rozdziałów całego 
dzieła [...].

KSIĘGA PIERWSZA 
Rozdział I

Zagadnienie, którego dotyczy całe dzieło

Często i bardzo usilnie słowami i listami przez wielu byłem proszony, 
abym spisując powierzył pamięci dowody pewnej prawdy naszej wiary, które 
zazwyczaj przedstawiam poszukującym. Mówią [oni] bowiem, że się im podo
bają i sądzą, że są wystarczające. Proszą o to nie dlatego, jakoby na podstawie 
dowodów mieli dochodzić do wiary, lecz by dowody tego w co wierzą, podo
bały się intelektowi i kontemplacji i by w miarę możliwości byli zawsze goto
wi do przedstawienia każdemu pragnącemu dowodu tej nadziei, która jest 
w nas9. To pytanie zwykli nam stawiać zarówno niewierzący, uważający chrze
ścijańską prostotę za głupstwo, jak i liczni wierzący zastanawiając się w sercu 
nad tym, z jakiego powodu, lub nawet z jakiej konieczności, Bóg stał się 
człowiekiem i swoją śmiercią, jak wierzymy i wyznajemy, przywrócił życie 
światu, skoro to samo mógł uczynić albo za pośrednictwem innej osoby, czy to

9 Por. 1 P 3 , 15.
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anielskiej czy ludzkiej, albo tylko swoją boską wolą. O tę prawdę pytają 
i pragną [jej] dowodu nie tylko uczeni, lecz także liczni ludzie prości. Ponie
waż więc wielu prosi o rozważanie na jej temat, i chociaż w badaniu wydaje 
się [ona] być bardzo trudną, a w rozwiązaniu jednak dla wszystkich jest możli
wa do zrozumienia, a z powodu [jej] użyteczności i piękna dowodzenie godne 
jest umiłowania. I chociaż Ojcowie Kościoła powiedzieli już to, co powinno 
wystarczyć, to jednak postaram się proszącym ukazać to, co Bóg raczy przede 
mną otworzyć. A ponieważ to, co jest poszukiwane za pomocą pytania i odpo
wiedzi, wielu i mniej uzdolnionym umysłom lepiej jest dostępne i dlatego 
bardziej się podoba, jednego z tych, którzy o to usilnie proszą, i który spośród 
innych natarczywiej do tego mnie namawia, przyjmę [jako] dyskutującego ze 
mną, i w ten sposób Boso10 11 [będzie] pytał, a Anzelm odpowiadał.

Rozdział II
Jak należy rozumieć to, co będzie powiedziane

Boso: Jak słuszny porządek wymaga, byśmy wcześniej uwierzyli w ta
jemnice wiary chrześcijańskiej, zanim przy pomocy rozumu rozpoczniemy nad 
nimi rozprawiać, tak wydaje mi się [być] niedbalstwem, jeśli już umocniwszy 
się w wierze nie staramy się zrozumieć tego, w co wierzymy. Dlatego, ponie
waż sądzę, że dzięki wcześniejszej łasce Boga tak zachowuję wiarę w nasze 
odkupienie, że chociaż nie mogę pojąć rozumem nic [z tego], w co wierzę, i nie 
ma niczego, co by mnie mogło od niej oderwać, to jednak od ciebie oczekuję, 
żeby stało mi się jasne to, o co -  jak wiesz -  liczni ze mną proszą: to jest 
z jakiej konieczności i [z jakiego] powodu Bóg, mimo że jest wszechmocny, 
dla naprawy ludzkiej natury przyjął na siebie jej słabość i uniżenie.

Anzelm: To, o co mnie prosisz, jest ponad moim rozumem, a o tym, co 
jest wyższe", boję się rozprawiać, by przypadkiem ktoś nie sądził, lub nawet 
widział, że ja czynię zadość sobie, i dlatego mógłby sądzić, że brakuje mi 
prawdy o rzeczy, a nie to, że umysł mój nie wystarcza do jej ujęcia.

Boso: Nie tylko o to powinieneś się bać, ale także nie powinieneś zapo
minać, że podczas rozmowy często się zdarza, iż Bóg otwiera to [przed roz
mówcami], co wcześniej nie było im znane i ufać w łaskę Boga, że jeśli to, coś 
darmo otrzymał, chętnie rozdajesz, zasłużysz na przyjęcie czegoś wyższego, 
czego jeszcze nie dotknąłeś [swoim umysłem].

Anzelm: Ale jest i coś innego, z powodu czego widzę, że nie da się 
w ogóle, lub tylko z trudnością jasno rozmawiać o tym zagadnieniu. Potrzeba

10 Mnich i późniejszy opat w Вес.
11 Por. Koh 3,22.
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bowiem do tego wiedzy o możliwości, i konieczności, i wolności i innych 
takich rzeczach, które tak się mają [do siebie], że żadna z nich nie może być 
wyczerpująco poznana bez pozostałych, i dlatego potrzeba na ich temat wcale 
nie łatwego, a -  jak sądzę -  pożytecznego traktatu, gdyż niewiedza na ich 
temat sprawia trudnym to, co dzięki wiedzy staje się łatwe.

Boso: Ale krótko mógłbyś powiedzieć coś o tym, co i w jaki sposób 
wystarcza do [rozwiązania] tego problemu, to zaś, co jeszcze powinno być 
powiedziane, przeniesiemy na inny czas.

Anzelm: Również i to bardzo mnie powstrzymuje od [spełnienia] twej 
prośby, że prawda ta jest nie tylko cenna, lecz jak dotyczy „najpiękniejszego 
spośród synów ludzkich”12, tak też z wyraźnego powodu jest ponad intelektem 
ludzkim. Dlatego też boję się, bym oburzając się na złego malarza za to, że 
naszego Pana niewłaściwie przedstawił na obrazie, sam na siebie nie wystawił 
wyroku, że tak wzniosłe zagadnienie podejmuję się rozważać stylem prostym 
i godnym pogardy.

Boso: Również ciebie nie powinno to dotyczyć, bo jak dopuszczasz, by ten, 
kto może, lepiej mówił, tak temu, komu twój styl się nie podoba, nie zakazujesz, 
by lepiej nie pisał. Faktycznie nie przyjmuję wszystkich twoich tłumaczeń 
i dlatego proszę, byś uczynił dla mnie to, czego nie uczynisz dla uczonych.

Anzelm: Ponieważ widzę nieustępliwość twoją i tych, którzy z miłości 
i religijnego studium o to proszą, spróbuję w miarę moich możliwości (z po
mocą Boga i waszych modlitw, które to często, gdy o nie prosiłem, obiecywa
liście mi) to, o co prosicie nie tyle [samemu] ukazać, ile wraz z tobą rozważać, 
ale w ten sposób, że chcę, by wszystko to, co mówię, było przyjęte tak, że jeśli 
powiem coś, czego wyższy autorytet nie potwierdzi, mimo że to uznam za 
rozumowo uzasadnione, nie będzie przyjęte z inną pewnością, jak tylko z tą, 
że tymczasowo, dopóki Bóg mi lepiej tego w jakiś sposób nie objawi, tak mi 
się wydaje. To zaś, dzięki czemu poniekąd będę mógł twojej prośbie zadość
uczynić, winno być pewne, chociaż mądrzejszy ode mnie lepiej mógłby to 
uczynić, a nawet trzeba powiedzieć to, co człowiek o tym może powiedzieć 
lub wiedzieć, podając głębsze racje na rzecz tak wielkiej rzeczy.

Boso: Wypada, bym się posługiwał słowami niewierzących. Jest bowiem 
rzeczą słuszną, abyśmy, skoro podejmujemy się znaleźć dowód naszej wiary, 
przedłożyli zarzuty tych, którzy bez dowodu nie chcą do niej przystąpić. Bo 
chociaż oni poszukują dowodu dlatego, że nie wierzą, my zaś [dlatego] że 
wierzymy, to jest jednym i tym samym to, czego poszukujemy. A jeśli w odpo
wiedzi powiem coś, czemu święty autorytet wydaje się sprzeciwiać, możesz to 
przede mną ukryć, żeby to odsłonić [w przypadku], gdy się nie sprzeciwia.

Anzelm: Mów, co tobie się wydaje.
12 Ps 45, 3.
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Rozdział III
Zarzuty niewierzących i odpowiedź wierzących

Boso: Zarzucają nam niewierzący wyśmiewający naszą prostotę, że 
względem Boga dopuszczamy się niesprawiedliwości i postępujemy obelży
wie, gdy twierdzimy, że On zstąpił do wnętrza niewiasty, z niej się narodził, 
mlekiem i ludzkimi pokarmami się karmił i -  by wiele innych [rzeczy] prze
milczeć, które wydają się być dla Boga niestosowne -  był poddany znużeniu, 
głodowi, pragnieniu, biczowaniom, został pomiędzy złoczyńcami ukrzyżowa
ny i poniósł śmierć.

Anzelm: My nie postępujemy względem Boga niesprawiedliwie czy obe
lżywie, lecz całym sercem dziękując wielbimy i głosimy niewypowiedzianą 
głębię Jego miłosierdzia, ponieważ On nas cudowniej odnowił i mimo wiedzy 
o tak wielkich i należnych winach, w których byliśmy, do tak wielkich i nieza
służonych dóbr, jakie utraciliśmy, doprowadził i okazał nam tym większą mi
łość i ojcowską troskę. Jeśliby bowiem oni dokładnie rozważyli, jak wspaniale 
w ten sposób zaplanowane zostało to ludzkie odnowienie, nie wyśmiewaliby 
naszej prostoty, lecz chwaliliby mądrość i łaskawość Boga. Trzeba było bo
wiem, by jak przez nieposłuszeństwo człowieka śmierć wkroczyła do ludzkie
go rodzaju, tak przez ludzkie posłuszeństwo życie zostało odnowione. A jak 
grzech, który był przyczyną naszego potępienia, miał początek od kobiety, tak 
sprawca naszej sprawiedliwości i zbawienia narodził się z kobiety, i jak diabeł, 
który przez smak drzewa wmówił człowiekowi nieposłuszeństwo i tak go zwycię
żył, tak przez cierpienie drzewa, które podjął człowiek, sam został zwyciężony13. 
Są jeszcze inne liczne zagadnienia, które dokładnie rozważone ukazują piękno 
tego niewypowiedzianego, w ten sposób dokonanego naszego odkupienia.

Rozdział IV
Te odpowiedzi wydają się być dla niewierzących niewystarczające, 

gdyż [mają charakter] jakoby obrazów

Boso: To wszystko trzeba przyjąć jako jakieś piękne obrazy. Ale jeśli nie 
ma czegoś stałego, na czym by się to opierało, to niewierzącym to nie wystar
czy za argument na rzecz wiary w to, że Bóg, o czym mówimy, chciał cierpieć. 
Bo jeśli ktoś chce uczynić obraz, wybiera coś stałego, na czym by malował, 
aby trwało to, co maluje. Nikt przecież nie maluje na wodzie lub w powietrzu. 
Na nich bowiem nie przetrwają żadne kształty obrazu. Dlatego skoro -  jak 
mówisz -  przedstawiamy niewierzącym jakoby jakieś obrazy, ponieważ sądzą,

13 Rz 5, 19.
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że nie są to rzeczy przeszłe, lecz obraz tego, w co wierzymy, oceniają naszą 
wiarę jako malowanie na chmurze. Trzeba więc najpierw uzasadnić racjonalną 
trwałość prawdy, to jest jej konieczność, która uzasadnia prawdę, którą głosi
my, że Bóg do tego [stopnia] powinien albo mógł się uniżyć. Potem dla rozbły- 
śnięcia jakoby samego ciała [blasku] prawdy, te okoliczności należy potrakto
wać jako odbicia ciała [blasku] prawdy.

Anzelm: Czyż nie wystarczającą racją tego, dlaczego Bóg to, o czym 
mówimy, powinien był uczynić, nie jest to, że [bez tego] rodzaj ludzki -  tak 
cenne Jego dzieło -  z pewnością by zginął. Nie godzi się przecież, by to, co 
Bóg dla człowieka przewidział, zostało całkiem unicestwione. Czyż ta jego 
propozycja mogła być uskuteczniona inaczej, jak tylko wtedy, gdy rodzaj ludz
ki został ustanowiony przez samego Stwórcę?

Rozdział V
Odkupienie człowieka nie mogło się dokonać dzięki innej, 

jak tylko dzięki Boskiej osobie

Boso: Mówi się, że jeśliby odkupienie dokonało się dzięki innej, nie 
Boskiej osobie (czy to przez aniołów, czy przez człowieka), umysł ludzki 
przyjąłby to jako o wiele bardziej [możliwe] do zaakceptowania. Bóg mógł 
bowiem stworzyć jakiegoś człowieka bez grzechu, nie z grupy grzesznej, ani 
w ogóle z jakiegoś człowieka, lecz tak, jak stworzył Adama, i -  wydaje się -  
przez [tego człowieka] mógłby dokonać tego dzieła.

Anzelm: A czy nie wiesz, że gdyby jakaś osoba uwolniła człowieka od 
śmierci wiecznej, to czy ten sam człowiek mógłby być słusznie uznany za jego 
sługę? Jeśliby tak było, nigdy by nie został odnowiony na miarę tej godności, 
którą posiadał zanim zgrzeszył, ponieważ ten, który był tylko sługą Boga 
i jako równy aniołom [był] dobrym we wszystkim, byłby sługą kogoś, kto nie 
jest Bogiem i którego sługami nie byliby aniołowie.

Rozdział VI
Jak niewierzący krytykują to, że mówimy, 

iż Bóg odkupił nas swoją śmiercią i tak okazał swoją miłość ku nam 
i przyszedł zwyciężyć diabła

Boso: Tym, czemu bardzo się dziwią jest to, że to uwolnienie nazywamy 
odkupieniem. Bo w jakich -  mówią nam [niewierzący] -  sidłach, albo w któ
rym więzieniu, albo w czyjej władzy byliście, skąd Bóg nie mógł was uwolnić 
inaczej, jak przez tak liczne trudy i w ostateczności swoją krwią? Tym więc 
odpowiadamy: odkupił nas od grzechów i od swego gniewu i od piekła i [wy
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kupił nas] spod władzy diabła, a ponieważ my sami nie mogliśmy [tego uczy
nić], on sam przyszedł za nas zwyciężyć i dał nam królestwo niebieskie. 
A ponieważ to wszystko w ten sposób uczynił, ukazał [nam] jak bardzo nas 
umiłował. [Na co] oni odpowiadają: jeśli mówicie, że Bóg, o którym mówicie, 
iż rozkazem swej woli wszystko stworzył, tego nie mógł sprawić rozkazem 
[woli], zaprzeczacie samym sobie, ponieważ czynicie Go nie mającym takiej 
mocy. Albo jeżeli przyznajecie, że mógł, ale nie chciał [odkupić] inaczej jak 
tylko w ten sposób, to jak możecie nazwać mądrym Tego, o którym twierdzi
cie, że bez żadnej racji chce cierpieć taką niestosowność? Bowiem to wszyst
ko, czego Mu odmawiacie, istnieje w Jego wolności. Gniew Boga nie jest 
przecież niczym innym jak wolą zemsty. Jeśli więc nie chce pomścić grzechów 
ludzkich inaczej, jak tylko w sposób, człowiek jest wolny od grzechów i od 
gniewu Boga i od piekła i od władzy diabła, co wszystko cierpiał z powodu 
grzechów i otrzymuje to, czego nie posiada z powodu grzechów. Bo w czyjej 
władzy jest piekło, albo do kogo należy królestwo niebieskie, jeśli nie do tego, 
który wszystko stworzył? Czegokolwiek więc się boicie albo pragniecie, jest 
poddane woli Tego, któremu nic nie może się sprzeciwić. Dlatego jeśli nie 
chciał inaczej niż mówicie zbawić człowieka, skoro mógł to uczynić samą 
wolą, by powiedzieć delikatniej, zauważcie w jaki sposób zaprzeczacie Jego 
mądrości. Jeśli bowiem człowiek uczyniłby z wielkim wysiłkiem bez racji to, 
co mógłby łatwo [uczynić], to przecież nie byłby przez nikogo uznany za 
mądrego. Z pewnością tego, że mówicie, iż w ten sposób Bóg pokazał, jak nas 
umiłował, nie da się w żaden sposób obronić, jeśli się nie uzasadni, że żadną 
miarą nie mógł On człowieka zbawić inaczej. Bo jeśli nie mógł inaczej, to 
wtedy może byłoby czymś koniecznym, by w ten sposób okazał swoją miłość. 
Ale czy teraz nie jest tak, że skoro inaczej mógł zbawić człowieka, to co jest 
racją tego, że dla okazania miłości swojej uczynił to, co winien był uczynić 
i podjąć? Bo czy nie okazał dobrym aniołom jak bardzo ich miłuje, gdy dla 
nich takich rzeczy się nie podejmuje? A w jakim znaczeniu mówicie, iż przy
szedł przezwyciężyć diabła? Czyż wszechmoc Boga nie króluje wszędzie? 
Więc w jaki sposób Bóg zapragnął, aby dla zwycięstwa nad diabłem zstąpić 
z nieba? Wydaje się, że to mogą nam niewierzący zarzucić.

Rozdział VII
O tym, że diabeł nie miał żadnego prawa nad człowiekiem, 

i dlaczego wydaje się, że miał i dlaczego Bóg 
w taki sposób uwolnił człowieka

Ale i to powinniśmy powiedzieć, że Bóg, by uwolnić człowieka ze spra
wiedliwości powinien wcześniej działać przeciw diabłu, niż [dopiero] przez
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potęgę, że skoro diabeł zabił tego, w którym nie było żadnej przyczyny śmier
ci, a który był Bogiem, i przez to słusznie utracił władzę, jaką miał nad 
grzesznikami, w takim razie Bóg zadałby mu niesprawiedliwy gwałt, ponieważ 
na mocy sprawiedliwości posiadał człowieka, którego sam nie przyciągnął do 
siebie przemocą, lecz sam człowiek do niego się przyłączył i dlatego nie 
widzę, jakie miał prawo. Bo jeśli diabeł albo człowiek należałby do niego, 
albo do kogoś innego niż Bóg, albo jeśliby pozostawał pod inną niż boska 
władzą, to można by słusznie zapytać, jak to jest, że skoro diabeł lub człowiek 
należy tylko do Boga, a poza Jego władzą nic nie istnieje, to jakąż przyczyną 
winien był działać Bóg ze swoim, o swoim, w swoim, jeśli nie pomścić tylko 
swego sługę, który swojemu współsłudze nakazał porzucić wspólnego Pana 
i przejść do siebie, a wydawszy zbiega, złodzieja z kradzieżą swego Pana 
przyjął? Jeden i drugi bowiem był złodziejem, ponieważ jeden za poduszcze- 
niem drugiego siebie samego swojemu Bogu wykradł. Cóż bowiem mogło być 
bardziej niesprawiedliwym, jeśliby Bóg tego dokonał? Albo jeśli sędzia 
wszystkich, Bóg, człowieka tak zawładniętego, wyrwał z władzy tak niespra
wiedliwie go posiadającego diabła, lub dla pomszczenia go inaczej niż przez 
diabła, albo dla przebaczenia mu wyrwał go [z tej władzy], to cóż to była za 
niesprawiedliwość? Chociaż bowiem człowiek sprawiedliwie przez diabła był 
dręczony; sam diabeł dręczył go jednak niesprawiedliwie. Człowiek bowiem 
zasłużył na to, aby był dręczony, ale nie przez nikogo innego bardziej słusznie, 
jak przez tego, komu się zgodził, aby zgrzeszyć. Diabeł zaś nie miał żadnej 
władzy na to, by się mścić na [człowieku]. Zresztą im więcej czynił niespra
wiedliwości, tym bardziej nie czynił tego z umiłowania sprawiedliwości, lecz 
nakłaniany instynktem złości. Bo nie czynił tego z rozkazu Boga, który do
puszczając to w niepojmowalnej mądrości swojej również złymi rzeczami 
dobrze kieruje. I sądzę, że tych, którzy są przekonani, że diabeł miał jakąś 
rację posiadania człowieka, do czego został doprowadzony, ponieważ widzą, 
że człowiek słusznie jest poddany opętaniu diabła, a Boga niesłusznie przez to 
porzucił, i dlatego sądzą, że diabeł miał ją  słusznie. Zdarza się bowiem, że 
jedno i to samo, w zależności od odmiennych sposobów rozważania jest słusz
ne i niesłuszne zarazem. I z tego powodu to przez niedokładnie poznających 
jest osądzane w całości słuszne lub niesłuszne. Zdarza się bowiem, że ktoś 
niewinnego niesłusznie prześladuje i stąd taki zasługuje na słuszną karę; jeśli 
jednak prześladowany nie pozwala osądzić swego prześladowcy i go prześla
duje, czyni to niesprawiedliwie. To uderzanie więc ze strony broniącego się 
jest niesprawiedliwe, ponieważ nie powinien domagać się swojego. Ze strony 
zaś prześladowanego sprawiedliwe, ponieważ niesprawiedliwie prześladując 
zasługiwał na sprawiedliwe bycie prześladowanym. Pod różnym więc wzglę
dem to samo działanie jest słuszne i niesłuszne, ponieważ mogłoby się zda
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rzyć, że przez jednego może być ocenione jako słuszne, a przez drugiego jako 
niesłuszne. W ten przeto sposób mówi się, że diabeł słusznie ciemięży ludzi, 
ponieważ Bóg słusznie dopuścił, a człowiek słusznie cierpi. Ale i to, że się 
mówi, iż człowiek słusznie cierpi, mówi się, że cierpi słusznie nie na podsta
wie własnej sprawiedliwości, lecz dlatego, że jest karany słusznym wyrokiem 
Boga. Tymczasem jeśli się rozciąga ten zapis dekretu, który -  mówi apostoł -  
był skierowany przeciwko nam, a przez śmierć Chrystusa został usunięty14 
i jeśli ktoś sądzi, że przezeń oznacza się to, iż diabeł, jakby mocą jakiegoś 
układu z człowiekiem słusznie przed męką Chrystusa na podstawie grzechu 
lub korzyści pierwszego grzechu, do którego namówił człowieka, domagał się 
kary za grzech, by w ten sposób wydawało się, że swoje prawo nad człowie
kiem udowadnia, sądzę, że tak nie wolno myśleć. Owszem, ten zapis nie 
należy do diabła, ponieważ mówi się o zapisie postanowienia, a ono nie należy 
do diabła, lecz do Boga. Słusznym więc postanowieniem Boga był ów dekret 
i jakby zapisem potwierdzony, tak że człowiek, który zgodnie ze swoją wolą 
zgrzeszył, ani grzechu, ani kary za grzech nie mógł sam zlikwidować. Jest 
bowiem duchem błąkającym się, a nie powracającym15, a ten, kto czyni grzech 
jest sługą grzechu16, ani też ten, kto grzeszy, nie powinien być puszczony jako 
bezkarny inaczej, jak tylko dzięki miłosierdziu, które przebacza grzesznikowi 
i go uwalnia oraz przyprowadza z powrotem. Dlatego też powinniśmy wierzyć, 
że przez ten zapis diabeł nie posiada żadnego prawa do zawładnięcia człowie
kiem. Wreszcie jak w dobrym aniele nie ma w ogóle niesprawiedliwości, tak 
w złym nie ma żadnej sprawiedliwości. Nie było więc niczego w diable, co by 
nie pozwalało Bogu posłużyć się swoją mocą dla uwolnienia człowieka.

Rozdział VIII
W jaki sposób, mimo że upokorzenia, które orzekamy o Chrystusie, 

nie należą do bóstwa, jednak wydaje się być czymś niestosownym 
dla niewierzących orzekać o Nim to, co się orzeka o człowieku; 
i stąd wydaje się im, że ten sam człowiek nie zmarł dobrowolnie

Anzelm: Dla uzasadnienia tego powinna nam wystarczyć wola Boga, 
który gdy cokolwiek sprawia, chociaż nie wiemy, dlaczego tak chce. Wola 
Boga bowiem nigdy nie jest irracjonalna.

Boso: Jest prawdą, jeśli wiadomo, że Bóg czegoś pragnie i dlatego działa. 
Bóg bowiem -  liczni twierdzą -  nie pragnie niczego, jeśli to wydaje się być 
sprzeczne z rozumem.

14 Por. Kol 2,14.
15 Por. Ps 72, 39.
16 Por J 8, 34.
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Anzelm: Czy wydaje ci się być sprzeczne z rozumem to, że zgadzamy się, 
iż Bóg chciał tego, co wierzymy o Jego Wcieleniu?

Boso: By powiedzieć krócej: jest czymś najwyższym zstąpić do takich 
niskości, żeby Wszechmogący czegoś dokonywał z takim wysiłkiem.

Anzelm: Ci, którzy tak mówią, nie rozumieją tego, w co wierzymy. Uzna
jemy bowiem, że natura boska bez wątpienia jest wolna od wszelkiego cierpie
nia, ani w żaden sposób nie może się pozbawić swej godności, ani też w tym, 
co chce czynić, doznawać trudów. Ale Pana Jezusa Chrystusa uznajemy za 
Boga prawdziwego i za prawdziwego człowieka, za jedną osobę w dwóch 
naturach i dwie natury w jednej osobie. Dlatego gdy mówimy, że Bóg dozna
wał poniżenia lub słabości, nie pojmujemy tego w odniesieniu do doskonałości 
niecierpiętliwej natury boskiej, lecz według słabości substancji ludzkiej, którą 
posiadał. I tak widać, że naszej wierze żaden dowód nie przeszkadza, a boskiej 
substancji nie przypisujemy żadnego poniżenia, lecz dowodzimy, że jest jedna 
osoba Boga i człowieka. A więc nie stwierdza się, że we Wcieleniu dokonało 
się poniżenie Boga, lecz wierzy się, że natura ludzka została wyniesiona.

Boso: Niech będzie tak: nie przypisuje się boskiej naturze nic z tego, co 
się mówi o Chrystusie w aspekcie słabości człowieka. Czyż może być udo
wodnione za prawdziwe, słuszne lub racjonalne, że Bóg tego człowieka, które
go Ojciec nazwał swoim Synem, w którym sobie bardzo upodobał17 i którego 
uczynił swoim własnym Synem, tak potraktował lub dopuścił tak potrakto
wać? Cóż to jest za sprawiedliwość, by najbardziej ze wszystkich sprawiedli
wego człowieka wydać na śmierć za grzesznika? Któryż człowiek, jeśliby 
potępił niewinnego, by winnego uwolnić, nie powinien zostać skazany na 
potępienie? Do tego bowiem, co wyżej powiedziano, zagadnienie wydaje się 
być doprowadzone niepoprawnie. Bo jeśli nie mógł inaczej zbawić grzeszni
ków, jak tylko skazując sprawiedliwego, to gdzie jest Jego wszechmoc? Jeśli 
zaś mógł lecz nie chciał, to jakże obronimy Jego mądrość i sprawiedliwość?

Anzelm: Bóg Ojciec potraktował tego człowieka nie tak, jak ci się wydaje 
rozumieć, ani też niewinnego wydał na śmierć za winnego. Nie zmusił Go 
przecież wbrew Jego woli do śmierci, ani też pozwolił śmiercią ukarać, lecz 
On sam dobrowolnie podjął śmierć, aby zbawić człowieka.

Boso: Chociaż nie wbrew Jego woli, ponieważ zgodził się z wolą Ojca, 
w jakiś jednak sposób wydaje się, że go przymusił nakazując. Mówi się prze
cież, że Chrystus uniżył siebie samego, stawszy się posłusznym Ojcu aż do 
śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego też Bóg go wywyższył18, i ponie
waż Ojciec nie oszczędził własnego Syna, lecz wydał Go za nas wszystkich19.

17 Por. Mt 12, 18.
18 Por. Flp 2, 8.
19 Por. Rz 8, 32.



162 Ks. Stanisław Bafia

A idąc na mękę mówił: Nie przyszedłem czynić wolę swoją, lecz Tego, który 
Mnie posłał20, oraz: To, co mi Ojciec nakazał, czynię21. Ponownie: Kielich, 
który Mi dał mój Ojciec, czyż nie miałbym go wypić?22 A na innym miejscu: 
Ojcze, jeśli jest to możliwe, niech odejdzie ode Mnie ten kielich, lefcz nie tak 
jak Ja, ale jak Ty chcesz23. I jeszcze: Ojcze, jeśli nie jest możliwe, by ten 
kielich oddalić ode Mnie, niech się stanie Twoja wola24. W tych wszystkich 
wypowiedziach Chrystus jest widziany bardziej jako zmuszony do posłuszeń
stwa niż ten, który podjął śmierć z własnej woli.

Rozdział IX
0  tym, że dobrowolnie zmarł i stał się posłuszny aż do śmierci
1 dlatego Bóg Go wywyższył; nie przyszedł pełnić swojej woli

i swojemu Synowi nie przebaczył; nie jak ja, lecz jak Ty chcesz

Anzelm: Jak mi się wydaje, nie odróżniasz dobrze pomiędzy tym, co 
czynił powodowany posłuszeństwem, a tym, co sobie samemu uczynił, ponie
waż zachował posłuszeństwo, podejmując dzieło nie zmuszony do posłuszeń
stwa.

Boso: Uważam za rzecz konieczną, byś to dokładniej wyłożył.
Anzelm: Dlaczego Żydzi prześladowali Go aż do śmierci?
Boso: Nie z innego powodu jak tylko dlatego, że żyjąc i głosząc wiernie 

zachowywał prawdę i sprawiedliwość.
Anzelm: Tak sądzę, gdyż Bóg tego żąda od każdego stworzenia rozumne

go i to ono powinno spełniać poprzez posłuszeństwo Bogu.
Boso: W to nie wolno wątpić.
Anzelm: To więc posłuszeństwo człowiek winien Bogu Ojcu, natura ludz

ka bóstwu i tego od Niego zażądał Ojciec.
Boso: To dla nikogo nie stanowi wątpliwości.
Anzelm: Oto masz to, czego dokonał przez wymagane posłuszeństwo.
Boso: Jest to prawdą i już widzę, że ten, kto sobie złożonego w ofierze, 

podźwignął, ponieważ wytrwał w posłuszeństwie. Bowiem poddana mu zosta
ła śmierć, gdyż wytrwał w posłuszeństwie i ją  zniósł, ale w jaki sposób nie 
zażądał posłuszeństwa, tego nie rozumiem.

Anzelm: Jeśliby więc człowiek nigdy nie zgrzeszył, to czy powinien do
znać śmierci, albo czy Bóg powinien tego od niego wymagać?

20 Por. J 6, 38.
21 Por. J 14, 31.
22 Por. J 18, 11.
23 Por. Mt 26, 39.
24 Por. Mt 26, 42.
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Boso: Ponieważ wierzymy, że człowiek ani by nie umarł, ani by tego od 
niego nie wymagano, ale od ciebie chcę usłyszeć uzasadnienie tego.

Anzelm: Nie przeczysz, że rozumna natura została stworzona jako spra
wiedliwa i po to, aby była szczęśliwa ciesząc się Bogiem.

Boso: Nie.
Anzelm: Nie będziesz żadną miarą sądził, że Bogu przystoi, by tę naturę, 

którą stworzył jako sprawiedliwą dla szczęścia, doprowadził bez winy do tego, 
by była biedną, jest bowiem czymś biednym prowadzić człowieka do śmierci.

Boso: Tak. Ponieważ jeśliby człowiek nie zgrzeszył, Bóg nie powinien od 
niego domagać się śmierci.

Anzelm: Bóg nie żądał więc od Chrystusa, w którym nie było żadnego 
grzechu, ale On sam dobrowolnie podjął śmierć nie dla posłuszeństwa porzu
cenia życia, lecz dla posłuszeństwa zachowania sprawiedliwości, w której tak 
mocno trwał, iż doszedł do śmierci. Można również powiedzieć, iż Ojciec 
nakazał Mu umrzeć, gdyż to nakazał i stąd podpadł pod prawo śmierci. Tak 
przeto: jakie przykazanie dał Mu Ojciec, tak też uczynił25, i kielich, który Mu 
dał, wypił26 i stał się posłusznym Ojcu aż do śmierci i tak nauczył się z tego, 
co wycierpiał posłuszeństwa, to jest tak daleko, jak powinno być zachowane 
posłuszeństwo. Słowo jednak, które zostało użyte -  nauczył się -  może być 
zrozumiane dwojako. Albo nauczył się jest wypowiedziane [w znaczeniu], że 
innych nauczał, albo że to, co znał dzięki wiedzy, nauczył przez doświadcze
nie. Tak więc, gdy apostoł mówił, że uniżył siebie samego stawszy się posłusz
nym aż do śmierci i była to śmierć na krzyżu, i dodał: Dlatego Bóg wywyższył 
Go i nadał Mu imię ponad wszelkie imię27, temu podobne jest to, co mówił 
Dawid28, nie jest powiedziane w tym znaczeniu, jakoby wcale nie mógł dojść 
do tego wywyższenia inaczej, jak tylko przez posłuszeństwo śmierci. A to 
wywyższenie otrzymał tylko jako nagrodę za posłuszeństwo. Zanim bowiem 
cierpiał, sam powiedział, że wszystko dane mu zostało przez Ojca29, a wszyst
ko Ojca jest Jego30. Ale ponieważ sam z Ojcem i Duchem Świętym oddał się 
nie inaczej jak przez śmierć, by tak ukazać światu wzniosłość swej potęgi, 
oczywiście nie inaczej zostało postanowione, jak przez śmierć to uczynić, nie 
mówi się, że niestosownie się dokonuje poprzez nią. Jeżeli bowiem zamierza
my coś uczynić, ale ogłaszamy, że my wcześniej zamierzamy uczynić coś 
innego, dzięki czemu to się dokona, gdy już stało się to, co chcemy, by się

25 Por. J 14,31.
26 Por. J 18, 11.
27 Por. Flp 2, 8.
28 Por. Ps 109, 7.
29 Por. Łk 10,22.
30 Por. J 16, 15.
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stało wcześniej, staje się to, cośmy zamierzyli, mówi się słusznie, że dokonało 
się to dzięki temu, co zostało powiedziane, gdyż zostało dokonane nie inaczej 
jak tylko przez to. Bo jeśli rzekę, którą mogę przekroczyć okrętem lub konno, 
podejmuję się przekroczyć nie inaczej jak tylko okrętem, to ponieważ brakuje 
okrętu, dlatego próbuję innych sposobów. Gdy jednak wnet będzie okręt, jeśli 
przekraczam, słusznie się powie, że przepłynąłem rzekę, ponieważ okręt był 
przygotowany. 1 mówimy tak nie tylko wtedy, gdy przez coś, co chcemy wcze
śniej dokonać, lecz także wtedy, gdy nie dzięki temu, lecz później postanowili
śmy coś innego uczynić. Jeśli bowiem ktoś powstrzymuje się od spożywania 
pokarmów dlatego, że jeszcze tego dnia nie odprawił Mszy św., uczyniwszy to, 
co wcześniej chciał uczynić, mówi się mu całkiem słusznie: Już spożywaj 
pokarm, dlatego, że uczyniłeś to, z powodu czego nie mogłeś go dotąd spoży
wać. O wiele mniej stosuje się taki sposób mówienia, gdy się mówi, że Chry
stus został wywyższony dlatego, że podjął śmierć, przez którą i po której to 
wywyższenie zostało dla Niego postanowione. Można to i w ten sposób zrozu
mieć, w który sam Pan objawił mądrość i łaskę u Boga: nie dlatego, że tak 
było, lecz dlatego, że sam tak się zachował, by tak było. Bo tak po śmierci 
został wywyższony, jakoby z jej powodu to się stało. Co zaś sam mówi, że nie 
pełni swej woli, lecz Tego, który Go posłał31, jest takie, jakie jest drugie 
powiedzenie, że moja nauka nie jest moją32, bo to, czego ktoś nie posiada od 
siebie, lecz od Boga, to winien to nazwać nie tyle swoim, co boskim. Żaden 
bowiem człowiek nie posiada z siebie prawdy, której naucza lub prawej wol
ności, lecz od Boga. Nie przyszedł więc Chrystus czynić woli swojej, lecz 
wolę Ojca, gdyż prawa wola, jaką posiadał, nie pochodziła z człowieczeństwa 
lecz z bóstwa. Własnemu bowiem Synowi Ojciec nie darował, lecz wydał Go 
za nas33, co nie jest innym, jak tym, że Go nie uwolnił. Bo wiele takich 
stwierdzeń znajduje się w Piśmie św. Gdzie zaś mówi: Ojcze, jeśli to możliwe, 
oddal ode Mnie ten kielich, wszakże nie jako Ja, lecz jako Ty chcesz34, lub 
jeśli nie może odejść ode Mnie ten kielich, lecz muszę go wypić, niech się 
dzieje wola Twoja35, oznacza to naturalne pragnienie zbawienia przez swoją 
wolę, przez które całe ludzkie ciało uciekało od bólu śmierci. Mówi więc 
o woli Ojca, nie dlatego, jakoby Ojciec bardziej chciał śmierci Syna niż życia, 
lecz dlatego, że Ojciec nie chciał inaczej odnowić rodzaju ludzkiego, jak tylko 
uczyniwszy człowieka tak wielkim, jak była owa śmierć. Ponieważ rozum nie 
domagał się tego, czego inny człowiek nie mógłby uczynić, dlatego mówi, że

31 Por. J 6, 38.
32 Por. J 7, 16.
33 Por. Rz 8, 32.
34 Por. Mt 26, 39.
35 Por. Mt 26, 42.
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Syn chciał swojej śmierci; ponieważ On sam zechciał cierpieć, by tylko rodzaj 
ludzki był zbawiony, i jakoby mówił: Ponieważ nie chcesz inaczej dać światu 
pojednania, mówię, że jeśli Ty w ten sposób zechciałeś Mojej śmierci, to niech 
stanie się wola Twoja, to jest niech się stanie Moja śmierć, aby świat pojedna
ny był z Tobą. Bo często mówimy, że ktoś chce czegoś, ponieważ nie chce 
tego, co, jeśliby zechciał, nie stałoby się to, o czym się mówi, że tego chce, tak 
jak mówimy, że chce zgasić pochodnię ten, kto nie chce zamknąć okna, przez 
które wieje wiatr, który gasi światło. Tak oto Ojciec chciał śmierci Syna, nie 
dlatego, że inaczej chciałby zbawić świat, jak tylko przez tak wielki czyn 
zdziałany przez człowieka, co już powiedziałem. Zlecił to Synowi pragnącemu 
zbawienia ludzi, ponieważ tego inaczej nie mógłby uczynić, jeśliby Mu zwy
czajnie nie nakazał umrzeć. Stąd ten, uczynił tak, jakie polecenie nadał Mu 
Ojciec, i kielich, który dał Mu Ojciec wypił, będąc posłuszny aż do śmierci.

tłum. ks. Stanisław Bafia


