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Wybór tekstów filozoficznych
Selected Philosophical Texts

Jedno i potrójna możność
O istnieniu, życiu i poznaniu
A b s t r ac t : We present the second part of Pierre Hadot’s selection of Marius Victorinus’s
philosophical texts in Polish translation. Part 1 was published in volume 59 of the “Archive”.
This, the second group of texts, edited by us, is entitled One and Threefold Potency. Victorinus’s writings published in this volume focus on the question “How is Begetting possible in
God?”, which is fundamental to Christian Neoplatonism. Part three of these texts (the last)
will be published in vol. 61 of the “Archive”, supplemented by a commentary to the entire
collection.
K e y wor d s : Marius Victorinus • Christian Neoplatonism • substance • exsistence • life •
intelligence • ipsum esse • begetting in God • status-motio

I – Najwyższe rodzaje
A. Istnienie i jego definicja
23. (Adv. Ar. I, 30, 18) Czym jest substancja, spytamy? Tak definiowali [ją]
dawni filozofowie: – [że jest] podłożem (subiectum), – [że jest] tym, co jest
czymś [określonym], – [że jest] tym, co nie istnieje w czymś innym. I dodają
[jeszcze] różnicę pomiędzy egzystencją i substancją. [Przyjmują] egzystencję1 (exsistentia) i egzystencjalność (exsistentialitas) jako preegzystującą subsystencję bez przypadłości, gdyż będą one istniały jako czyste i same w sobie
w tym, co stanowi tylko istnienie (solum esse). Substancję zaś [uważają] za
podłoże wraz z tym wszystkim, co stanowi przypadłości egzystujące w niej
nieoddzielnie...
1

Pojęcie używane przez Wiktoryna nie zawiera współczesnego sensu egzystencjalnego.
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Gdzie prawdziwa substancja, tam występuje poruszenie (motio), ale nie [jest
to] bezwzględny ruch, lecz pierwsze poruszenie, które staje się rodzajowym
początkiem i samo stanem (genus et status), stąd samą substancją.
23a. (Cand. ad Vict. I, 2, 14) <Należy poznać te rzeczy zarówno w egzystencji, jak i w egzystencjalności. Egzystencja różni się od egzystencjalności,
ponieważ egzystencja występuje już w czymś, aby to miało swoje istnienie
(ut sit ei esse), natomiast egzystencjalność jest możnością, aby [coś] mogło
zaistnieć (ut possit esse), ale nie jest jeszcze istnieniem samym (ipsum esse).
Znacznie bardziej egzystencja różni się od substancji, ponieważ egzystencja
jest samym istnieniem i tylko istnieniem, i nie istnieje w czymś innym, ani
nie jest podłożem dla czegoś innego, ale jest tylko samym pojedynczym
istnieniem. Substancja zaś nie posiada samego istnienia, lecz [posiada już]
jakieś bycie czymś [określonym]. Podlega bowiem zawartym w sobie jakościom i dlatego jest nazywana podłożem2.>
24. (Adv. Ar. I, 32, 16) Mamy taki przykład, o którym teraz powiem. Trzeba
teraz [jasno] powiedzieć, że dusza istnieje w ludzkim ciele – gdyż wielu
twierdzi, że w duszy jest [zawarte] ciało, ale zgodnie z [potocznym] użyciem
języka to dusza znajduje się w ciele. W tym, co stanowi duszę (czym dusza
jest), występuje substancja – albo jako hyle (sc. materia), albo jako ciało. Te
dwie substancje [pojawiają się] wśród rzeczy ziemskich. Gdy materia posiada
formę, to znaczy postać i gatunek, wtedy jest ciałem lub czymś [określonym]
– coś pojedynczego jest [zawsze] materialne (u(likw=v), namacalne w swojej
masie, czyli konkretne. Konieczne jest bowiem, żeby coś [określonego] było
pewną ilością, ilekroć bowiem mamy do czynienia z czymś [określonym],
jest to materialne (hylicum). Tak więc hyle definiujemy przy pomocy ilości,
aby stała pod [czymś] i aby stała się substancją, już jako coś będącego.
25. (Adv. Ar. I, 32, 27) – w ten sposób dusza, która stanowi substancję
niecielesną, otrzymuje definicję i obraz (postać) jako możność życiowa
i poznawcza. [Dusza posiada] bowiem dwie zdolności i podwójne światło.
Zarówno ożywia dając życie zwierzętom, jak również posiada niezrodzony
intelekt (innatum to\n nou=n) oraz istotę (o(moou/sion), i dlatego jej istota
(o(moou/sia) [ogarnia to] wszystko. Skoro dusza jako podłoże (subiectum)
jest czymś takim, zarazem substancją i ruchem, to według tego żyje i ożywia
oraz według tego poznaje umysłowo i stanowi inteligencję w ramach jednego
poruszenia, tak żeby [cała] sama jedna była tym, co stanowi jej gatunek.
[Dusza] jest więc definiowana poprzez ruch, choć istnieje jako jeden byt (o]n),
natomiast będąc podwójną możnością życia i inteligencji [działa] w jednym
ruchu. Bez doznawania czegoś [z zewnątrz], w jednym poruszeniu lecz po2
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przez dwa działania, to znaczy, że został zrodzony syn jednorodzony duszy,
istniejący jako samo życie, sam nou=v (intelekt).
26. (Adv. Ar. I, 32, 40) Pierwszą możnością, wraz z przynależnym jej
istnieniem, jest życie. Życie jest bowiem tym, dzięki czemu [cokolwiek]
istnieje. To bowiem przysługuje samemu istnieniu, że jest substancją i jest
życiem, a [nawet] jest ponad życiem. [Istnienie] nie ożywia niczego innego
jak samo siebie. Nie otrzymuje bowiem czegoś jakby od czegoś innego. Ale
temu, czego dotyczy samo istnienie, przysługuje ruch i bycie poruszeniem,
a to, co jest poruszeniem, jest życiem, i to, co jest życiem, jest [także] inteligencją (intellegentia). Te [zasady] substancjalne (ista substantialia) – życie
i inteligencję – nazywam poruszeniami, ale żadnej [z nich] nie dotyczą
poruszenia zmysłowe ani ruch przestrzenny. Zatem obie te rzeczy – życie
i inteligencja – stanowią wspólną istotę (o(moou/sia) tego, czym jest istnienie
(esse), które przysługuje duszy. Obu ich dotyczy jeden ruch. Pierwszą możnością z tych dwóch jest życie. Życie jest formą tego, co stanowi istnienie
(esse). Określa ono bowiem nieskończone istnienie (infinitum esse), które
stanowi pierwszą możność poruszania. Natomiast drugą możnością jest
samo poznanie (notio), gdyż to, co zdefiniowane obejmuje także inteligencję, inteligencję zrodzoną z życia, która jest substancją jako inteligencja oraz
jako to, co istnieje samodzielnie (subsistens), sama w sobie zaś wywodzi się
z substancji życia.
27. (Adv. Ar. I, 32, 57) Jednym są te dwie [możności] i jednym jest syn
jednorodzony jako ruch duszy (bez żadnego doznawania) zgodnie z tym, że
[ruchem] jest dusza. Tym zaś jest albo matka albo ojciec jednorodzonego
syna na mocy ruchu pochodzącego od podwójnej możności, która sama
jedynie doznaje. Poruszenie jest bowiem doznaniem i z poruszenia [bierze
się bierne] doznanie. W poruszeniu [występuje] ruch i stan trwania (status):
w poruszeniu tego, co jest staniem (esse statum) jest doznanie (passio),
a w tym, co jest poruszeniem (esse motione) ze strony owego stania (a statu) –
jest też doznanie, a więc również poruszenie. Z poruszenia [bierze się] zatem
wszelkie doznawanie. Jest ono podwójne co do życia i inteligencji. W zakresie życia mamy doznanie, które potrzebuje jeszcze czegoś innego, co pragnie
ożywiać, i dlatego zgodnie z tym partycypuje i doznaje innych doznań aż do
śmierci. W zakresie inteligencji jednak, ponieważ i ona potrzebuje tego, co
noetyczne (intellegibile), by jako inteligencja mogła subsystować (subsistat),
to wkracza tu więcej doznań i słabości oraz powikłań ze strony rzeczy zmysłowych, które za sprawą wyobraźni (per fantasiam) przybierają fałszywe
bytowanie. Dzięki owym egzystującym i doznającym [możnościom] dusza
trwa (manet) jako substancja, strzegąc w zarodku poruszenia możności
życia i inteligencji, a przez to zawsze jest chętna do podtrzymywania życia
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i inteligencji, i coraz bardziej się wznosi, jeśli wskrzeszona dusza odradza się
w źródle życia {czyli w Chrystusie} oraz w źródle inteligencji {czyli w Duchu
Świętym}3.
B. Substancja i jej ruch – życie i poznanie
28. (Adv. Ar. III, 2, 12) Bóg jest możnością (potentia), to znaczy, że dla
[wszelkiej] egzystencji pierwszą ogólną zasadą jest istnienie, które niesie ze
sobą, tzn. w sobie, życie oraz inteligencję, albo raczej [powiemy, że] samo to,
co stanowi istnienie, jest tym, co życie i inteligencja, według wewnętrznego
ruchu zwróconego ku sobie. Zatem w Bogu jest ruch, a z niego również
sprawcze działanie (actio).
{Stąd powiedzenie: amen, amen mówię wam, nie może Syn uczynić
niczego sam z siebie, gdyby nie widział, co czyni Ojciec. To, co On czyni, to
samo czyni Syn. Podobnie więc Ojciec działa i sprawia, lecz wewnętrznie.}
Skoro więc [Bóg] nie potrzebuje niczego z zewnątrz, to zawsze jest
pełnią, zawsze w całości, zawsze jest szczęśliwy. To prawda, bo życie oraz
inteligencja są ruchem – każde życie ożywia, zaś to, co jest ożywione, jest
[już] poza nim [pojawia się na zewnątrz]. Podobnie inteligencja: – to, że
poznaje pochodzi z zewnątrz, a to, co poznaje, jest wewnątrz – zarówno
wypływające życie jak i oświecającą inteligencję poznaje [Bóg] – zatem od
Boga, oraz z samej substancji pochodzi i substancja, i życie, i inteligencja.
Skoro sam ruch istnieje wewnątrz w sobie, to jest tym samym, co substancja.
Ten [ruch] wygląda stamtąd, aby wydobyć się na zewnątrz, to znaczy, żeby
móc działać i sprawiać. To jest zrodzenie i narodziny jednorodzonego syna,
ponieważ istnieje tylko jeden ruch. Otóż jeden ruch [jest] albo tym życiem
albo inteligencją. Przecież konieczne jest, żeby życie było ruchem, bo przecież każde życie ożywia. Dlatego życie jest ruchem, który albo istniejąc sam
w sobie i będąc zwrócony ku sobie, sam dla siebie stanowi substancję, albo
odnosi się na zewnątrz, dlatego jest nazywany raczej ruchem, bowiem wewnętrzny ruch jest zatrzymaniem lub ruchomym zatrzymaniem (postojem)
i wstrzymanym ruchem. Bóg, sam [pozostając] prosty i jeden, zawsze jeden
i ten sam oraz cały, jak powiedzieliśmy wyżej, powinien być sprawcą i samą
substancją dla ich obu, dla zatrzymania, jak twierdzę, i dla ruchu, gdyż jakby
na zasadzie złączenia pewna forma stanowi dla nich obu źródło.
29. (Adv. Ar. IV, 8, 26) <Istnienie (Esse) jest bowiem pierwszym ruchem,
który nazywamy wstrzymanym ruchem (cessans motus), samym wewnętrznym ruchem (intus motus), skoro bowiem [istnienie] tak działa, jak istnieje
3
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w sobie, słusznie jest nazywane wewnętrznym ruchem oraz wstrzymanym
ruchem.>
29a. (Adv. Ar. IV, 16, 29) <Jeśli to pierwsze istnienie jest tak przedziwne,
że skoro jest istnieniem, to jest również poruszeniem (17,1), i porusza się,
chociaż nazywane jest spoczynkiem, a porusza się ruchem do wewnątrz,
dlatego daje sobie życie i poznaje samo siebie.>
C. Istnienie, życie i poznanie
(Esse, vivere, intellegere)
30. (Adv. Ar. III, 4, 6) Skoro mogą istnieć takie egzystencje, które posiadają
życie i inteligencję, to można wyróżnić te trzy: istnienie, ożywianie i myślenie (sc. poznanie umysłowe); są one trzy, ale jakby zawsze były jednym,
[zawarte] w tym, co stanowi [ich] bycie, w tym, co ja nazywam istnieniem,
a co jest tam istnieniem. Zatem w tym istnieniu, które jest ożywianiem
i poznaniem, wszystko jest na sposób substancjalny jako jedna subsystencja.
Ożywianie jest tym samym, co istnienie. Tak w Bogu jak w nas samych to, co
żyje, nie jest czymś innym niż życie, które sprawia ożywianie. Jeśli bowiem
przyjmujemy i zakładamy, że istnieje samo życie, a tej możności przysługuje
również egzystowanie (exsistere), i ona sama przysługuje istnieniu, to staje
się jasne, że powinniśmy przyjąć, iż istnienie i ożywianie jest jednym i tym
samym. Ten argument jest słuszny [także] w odniesieniu do samej inteligencji, tak jak względem tamtych [dwóch]. Poznanie umysłowe (intellegere) jest
więc tym samym, co jego istnienie, a to istnienie, które jest poznaniem, jako
samo poznanie stanowi inteligencję. Istnienie jest zatem istnieniem, życiem
i inteligencją, tzn. jest życiem i inteligencją. Jedno i to samo istnienie jest
tym, co życie i tym, co inteligencja.
31. (Adv. Ar. III, 4, 22) Skoro zarówno pojedynczo jak i podwójnie te
[momenty triady] są jednym, to wynika, że samo ożywianie jest tym, co
poznanie. Bo jeśli istnienie, które jest ożywianiem, oraz istnienie, które
jest poznaniem umysłowym, staje się jednym ożywianiem i poznaniem, to
obejmuje je coś jednego, czym jest istnienie. Tak dalece się to łączy, że samo
istnienie nie jest niczym innym niż ożywianiem. Bo to, co przestaje żyć, traci
samo istnienie, a dopóki jest czymś [żywym], istnienie staje się dla niego
czymś ożywczym, dlatego istnienie umiera wraz z życiem. Gdy jednak my
mówimy o sprawach wiecznych, przyjmujemy inne ożywianie, to znaczy
samą wiedzę, że będziesz żył. Dalej wiedza jest tym, co poznanie umysłowe.
Zatem istnieje wiedza dotycząca poznania i wiedza, że będziesz żył, i to jest
ożywianie. Tym samym będzie więc poznanie, co ożywianie.
31a. (Adv. Ar. III, 4, 33) Jeśli jest tak, że czymś jednym jest ożywianie
i poznanie, to skoro czymś jednym jest istnienie, to jest ono ożywianiem
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oraz poznaniem, {stanowią one jedno jako substancja, zaś trzy jako subsystencja}. Skoro uważa się, że mają one swój sens i znaczenie oraz, że istnieją,
to z konieczności są trzema rzeczami a jednak czymś jednym, gdyż każda
pojedyncza rzecz jest czymś jednym, a [one] są trzy. {Dlatego Grecy tak
o nich mówią: εe )k mia =v ou )si/av trei =v ei) =nai ta \v u (posta /seiv4.}
32. (Adv. Ar. III, 4, 39) Gdyby tak było, to istnienie stanowi fundament
dla pozostałych. Ożywianie i poznanie wydają się istnieć jako drugorzędne
i wtórne, jako pewna natura [zawarta] w tym, co jest istnieniem lub nieistnieniem, albo będą one w jakiś sposób wyrastać z tego, co istnieje, a także
w tym, co jest ich istnieniem, będą strzec tego pierwszego i źródłowego
istnienia. Żadne bowiem istnienie pozbawione ożywiania oraz poznania nie
jest do przyjęcia, ani ożywianie i poznanie bez tego, co stanowi istnienie.
33. (Adv. Ar. III, 5, 1) To będzie przykład [odniesienia] tej rzeczy [czyli
istnienia] do inteligencji. Przyjmujemy wzrok lub widzenie samo przez się
dzięki własnej sile oraz istniejące potencjalnie w naturze, która przysługuje
jego istnieniu5, [wzrok] posiadający moc zdolną do widzenia, która będzie
jego życiem, a tym samym możność (władzę duchową), która dzięki widzeniu ma zdolność osądzania tego wszystkiego, co widzi, gdyż stanowi to jej
poznanie umysłowe (intellegere). Skoro te rzeczy stanowią możność, to nie są
nazywane niczym innym jak istnieniem, i trwają [w sobie], gdyż pozostają
w spoczynku i są zwrócone ku sobie, o ile zaś działają, samo widzenie lub
wzrok stają się egzystencją i dlatego mogą być liczne. A skoro samo widzenie
używane w czynności widzenia zacznie [działać] jak gdyby w przebiegu
widzenia, powiedziałem – „jak gdyby”, gdyż nie postępuje ono naprzód, ani
nie wychodzi z siebie, to dzięki zamierzeniu (intentio) oraz dzięki żywotności własnej zdolności, która stanowi jego życie, będzie oglądało wszystkie
napotkane rzeczy lub te, które spotka w trakcie działania. Skoro widzenie
dokonuje się z potrzeby6 [działania], życie przysługuje samemu widzeniu,
które to życie działając na zasadzie ruchu wywołuje w nim widzenie tak
bardzo, że może widzieć widzeniem czysto zmysłowym, pozbawionym
rozróżniania oraz osądzania tego, co będzie widzieć. My zaś przyjmujemy
to [widzenie] wraz z osądem, gdyż samo widzenie pojmujemy bez udziału
inteligencji. Skoro zaś widzenie, które stanowi życie [skierowane] ku widzeniu, jest tylko widzeniem, które przyjmuje i obejmuje to, co może widzieć,
to jest zarazem osądem tego, co zobaczy. Zatem w tym, co stanowi widzenie,
mieści się osąd. Gdyby bowiem nie można było zobaczyć czegokolwiek, co
4
5
6
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może być widziane, to nie byłoby osądu samego widzenia lub tego, co można
zobaczyć. Jak więc stwierdziliśmy, w tym, co stanowi widzenie, mieści się
osąd, a w tym, co stanowi bycie widzenia, jest zawarte widzenie. W tym,
w czym są – zdolność widzenia, czynność widzenia i osąd – nie stanowią
nic innego jak tylko jedność jako niezwiązane oraz bardziej proste. W tym
mamy zgodę, że w osądzaniu jest zawarte widzenie, natomiast w widzeniu
mieści się istnienie zdolności widzenia i zarazem nie mieści się, jak mógłbym słusznie powiedzieć, lecz w tym, co jest zdolnością widzenia (visio),
występuje zarazem widzenie (videre) i osądzanie. Tak więc w każdym konkretnym widzeniu wszystkie [momenty], lub każdy z osobna, są wszystkim,
a wszystkie są jednym.
34. (Adv. Ar. I, 40, 5) <Jak bowiem w przypadku ciał lub rzeczy cielesnych
oko nie różni się od widzenia, tak w przypadku ognia ogień nie jest czymś
innym niż jego światło. Zarówno bowiem oko jak i ogień potrzebują czegoś
innego, oko potrzebuje doskonalszego światła, aby z niego i w nim mogło
dokonać się widzenie, również ogień potrzebuje powietrza, aby mogło
z niego wyjść światło. Tak więc władza widzenia zawiera w sobie [czynność]
widzenia, które wybiega na zewnątrz wówczas, gdy ta władza działa. Z władzy widzenia [zostaje] zrodzona ta sama wizja jednorodzona – nic innego
nie jest z niej zrodzone – zatem widzenie należy do władzy widzenia, ale nie
tylko wewnętrznie, lecz we władzy (in potentia) wewnętrznie, a w działaniu
(in actione) raczej zewnętrznie. I dlatego [widzenie] przynależy do władzy
(ad potentiam), gdyż jest widzeniem, zatem widzenie [jest] współistotne (o(moou(sion) władzy widzenia i stanowi [z nią] jedną całość. Władza wprawdzie
pozostaje w spoczynku, zaś widzenie dokonuje się w ruchu i dzięki niemu
stają się widzialne wszystkie rzeczy, i doznania powstają wokół [czynności]
widzenia, natomiast władza widzenia jest pozbawiona doznań i rodzi widzenie bez doznawania.>

II. – Jedno i potrójna możność
A. Możliwe sposoby przejawiania się
różności i tożsamości
35. (Adv. Ar. I, 48, 4) {Duch, Logos (lo/gov), umysł (nou=v), mądrość, substancja}, czy one wszystkie [są] tym samym, czy różnią się nawzajem? A jeśli
[są] tym samym, to z racji jakiejś łączności, czy z racji powszechności? Jeśli
z racji jakiejś łączności to, co [jest] pierwsze, a co [pochodzi] od czegoś innego i z powodu jakiej łączności? Jeśli z racji powszechności, to [dotyczącej]
ich samych, jakiejś różnicy czy jakiejś łączności? Z kolei, jeśli różnią się wzajemnie, to czy [różnią się] pod każdym względem, czy jedne jako podłoże,
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a inne jako przypadłości, czy w jeszcze jakiś inny sposób? Jeśli więc różnią
się pod każdym względem, to zarówno [jako] różne pojęcia (e(terw/numa), jak
i [jako] odrębne substancje. Jednak nic nie różni się pod każdym względem
od substancji. Dla tych rzeczy, które istnieją, byt (o]n) [stanowi] rodzaj,
a raczej rodzaj [jest zawarty] w tym, co istnieje. A ponieważ coś istnieje na
dwa sposoby, to sam byt (ipsum to\\ o]n) jest podwójny. Jest bowiem prawdziwe
istnienie (esse) i jest tylko istnienie. Jeśli więc byt (to\ o]n) jest prawdziwym
bytem (vere o]n) i tylko bytem (solum o]n), to określamy prawdziwy byt (vere o]n)
w odniesieniu do wszystkich prawdziwych bytów (vere o]nta), zaś tylko byt
(solum o]n) w odniesieniu do samych tylko bytów (ad solum o]nta), obejmując
to albo wspólną nazwą (sunwnu/mwv), albo tą samą nazwą (o(mwnu/mwv), gdyż
nie różnią się one całkowicie. Poprzez uczestnictwo w pewnej łączności
(communio) wszystkie rzeczy, które istnieją, odnoszą się jedne do drugich.
Albowiem temu, co będące (t%= o]nti) przeciwstawia się nie będące (non o]n)
jako przeciwieństwo na zasadzie braku7, bez żadnego uczestnictwa w sobie
nawzajem. Zatem nie [odnoszą się one] do siebie. Skoro więc te rzeczy, które
są, stanowią różnicę i różnią się, jednak dzięki jakiejś łączności są te same, to
w tym zakresie są zarówno te same, jak też się różnią, a [dzieje się to] na dwa
sposoby – albo są różne w tożsamości, albo tożsame w zróżnicowaniu. Ale
jeśli są tożsame w zróżnicowaniu, to raczej skłaniają się ku zróżnicowaniu,
zaś jeśli są różne w tożsamości, to najbardziej ujawnia się tożsamość. Dlatego
dalej trzeba zbadać to, co jest dla nich wspólne.
(49,1) {O Bogu i o Logosie (de lo/g%), czyli o Ojcu i o Synu, z przyzwolenia Boga dosyć zostało powiedziane, że jest jeden jako dwaj. Powiedzieliśmy też o Logosie, czyli o Synu i o Duchu Świętym, że w jednym są obaj.
Jeżeli więc jeden jako dwaj oraz dwaj w jednym, to Bóg jest jeden, w którym
są [obecni] Tamci dwaj, ponieważ dwaj są jednym z Nim i od wieków z Nim
samym, i zawsze razem są nawzajem tym samym, to jest konieczne, żeby Oni
byli tym samym8. Jak [to się dzieje] tam? Posłuchaj, co mówię.}
B. Jedno jedyne jest Ojcem trzech możności
i jest tożsame z istnieniem
1. Teologia negatywna
36. (Adv. Ar. I, 49, 9) Przed wszystkimi rzeczami, które prawdziwie istnieją,
było Jedno albo Jedność, albo samo Jedno, zanim jeszcze pojawiło się bycie
czymś jednym. To Jedno trzeba poznać i nazwać jako coś, czego nie dotyczy
7
8
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żadne wyobrażenie zróżnicowania, Jedno jedyne, Jedno proste, jedno na
zasadzie udzielania, jedno wyprzedzające wszelką egzystencję oraz wszelką
egzystencjalność, jak najbardziej [istniejące] przed wszystkimi rzeczami
poniżej, przed samym bytem (o]n), to bowiem Jedno [stoi] przed bytem (o]n),
przed wszelką istotnością (essentitas), substancją, subsystencją, a ponadto
nawet przed wszystkimi możliwymi rzeczami.
36a. (Cand. ad Vict. I, 1, 11) <Ani żadna substancja, ani substancjalność,
ani coś istniejącego, ani istotność, ani egzystencja, ani egzystencjalność, ani
możność nie istniała przed istnieniem Boga. Co jest bardziej możliwego od
Boga? Czyżby możność albo egzystencja albo substancja albo byt (o]n)? To
wszystko jest albo Nim samym albo [istnieje już] po Nim. On sam bowiem
wyprzedza wszystkie rzeczy9.>
36b. (Adv. Ar. I, 49, 17) Jedno bez egzystencji, bez substancji, bez życia, bez
inteligencji – bo [jest] ponad nimi – niezmierzone, niewidzialne, niepoznawalne w ogóle dla wszystkich innych rzeczy, i tych, które [są] w nim i tych,
które po nim [następują], a także dla tych, które z niego [pochodzą], zaś
tylko dla siebie samego rozpoznawalne i definiowalne, sama jego egzystencja
bez aktu, aby nie było żadnego zróżnicowania w stosunku do jego trwania
(ab ipso consistentia) i poznawania siebie, niepodzielne z każdej strony, bez
kształtu, bez jakości i nie-jakości, bez jakiejkolwiek jakości, bez koloru,
bez gatunku, bez formy, pozbawione wszystkich form, nie jest samą formą,
która kształtuje wszystkie rzeczy, [nie jest] ani ogólnikiem ani cząstką tego
wszystkiego, co stanowi pierwszą przyczynę, zasada stojąca przed wszystkimi zasadami, inteligencja stojąca przed wszystkimi inteligencjami, moc
wszystkich możności (fortitudo omnium potentiarum), od samego ruchu
wspanialsze, od samego trwania trwalsze (ipso statu stabilior) – w poruszeniu jest bowiem niewypowiedzianym trwaniem (status), zaś w stanie
trwania jest niewysłowionym w najwyższym stopniu ruchem – od wszelkiego przebiegu bardziej zwarte, od powszechnego zróżnicowania wyższe,
przełożone nad powszechną cielesnością i większe od wszelkiej wielkości,
czystsze od wszystkiego, co niecielesne, bardziej przenikliwe od wszelkiej
inteligencji i każdego ciała, potężniejsze niż wszystko, możność nad możnościami (potentia potentiarum), bardziej scalone (zwarte) od każdego rodzaju
i każdego gatunku, naprawdę całkowity byt (totum o]n), sam istniejący ponad
wszystkimi rzeczami, które prawdziwie istnieją, większy od każdej całości
cielesnej i niecielesnej, część większa od każdej części, nie dająca się opowiedzieć czysto istniejąca możność wszystkich rzeczy, które prawdziwie istnieją.

9

Jest to fragment z dzieła Kandyda Liber de generatione divina.
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2. Teologia afirmatywna: Jedno jest Ojcem i Istnieniem,
które zawiera w sobie życie i poznanie
37. (Adv. Ar. I, 50, 1) To jest Bóg, to jest Ojciec, pra-inteligencja istniejąca
wcześniej oraz pra-egzystencja strzegąca swojego szczęścia, a w nieruchomym poruszeniu zachowujący siebie samego, i z tego powodu niepotrzebujący innych rzeczy, doskonały nad doskonałymi.
38. (Ad Cand. 21, 2) <Skoro trzeba to powiedzieć, nawet gdyby ktoś nie
uznawał wyraźnie czasu, to twierdzę, że [Bóg jest] pierwszy, pierwszy pod
względem inteligencji, jest pierwszym samym istnieniem (ipsum esse)
zwróconym ku sobie samemu, [będącym] wewnątrz poruszeniem i poznaniem umysłowym (intellegere) w spoczynku, które strzeże szczęścia
doskonałego pod każdym względem. [Temu istnieniu] przysługuje zatem
szczęście i wielkość Boga zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, zarówno
w poruszeniu jak i w działaniu. Każdy, kto jest wszystkim, istnieje wewnątrz i na zewnątrz.>
39. (Adv. Ar. I, 3, 27) < Ojciec jest ponad szczęściem, dlatego samym spoczywaniem. Działanie bowiem, nawet jeśli osiągamy doskonałość w działaniu, [jest zawsze] ruchem obarczonym wysiłkiem (in molestia). To szczęście
jest [osiągane] dzięki temu, że działanie jest doskonałe.>
39a. (Adv. Ar. I, 13, 11) <Szczęśliwszy bowiem [jest Bóg], który bez wysiłku
i bez doznawania spoczywa w bezruchu jako źródło wszystkich rzeczy, które
są, doskonały sam przez się i niczego nie potrzebujący.>
40. (Adv. Ar. III, 7, 9) <To jest [prawdziwa] egzystencja czy subsystencja,
gdybyś z powodu używanych nazw mógł popaść w jakieś większe przerażenie mówiąc, że jest albo egzystencjalnością albo substancjalnością albo
istotowością (essentialitas), czyli u(parkto/thta, ou)sio/thta, o)nto/thta. Tymi
wszystkimi nazwami określam owo istnienie, które trwając w sobie (manens
in se) ruchem z siebie – umacniając swoją możność, dzięki której są umocnione wszystkie rzeczy i stają się możliwe – jest boską doskonałością, która
pełna i absolutna, istnieje ponad wszystkimi doskonałościami pod każdym
względem. To właśnie jest Bóg, ponad umysłem (supra nou=n), ponad prawdą,
wszechmocna możność i dlatego nie [może być] formą.>
41. (Adv. Ar. I, 50, 4) Duch po trzykroć mocny (tripotens) w jedności,
doskonały i ponad duchem, bo nie dmie (spirat), a jest tak bardzo Duchem
w tym, co stanowi jego istnienie, Duch tchnący (spirans) w siebie samego,
aby stać się Duchem, gdyż jest Duchem nieodłącznym od siebie samego,
sam dla siebie [jest] mieszkaniem i mieszkańcem, pozostający sam w sobie
i tylko sam w sobie (solus in solo), istniejący gdziekolwiek i nigdzie, ten,
który jest jeden w swej prostocie, jednoczący trzy możności – wszelką
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egzystencję, wszelkie życie i szczęście, ale pomimo tego wszystkiego [jest]
jeden, jeden prosty, a najbardziej w swojej możności, którą stanowi istnienie,
czyli w możności egzystencji, możności życia i szczęścia. W Nim bowiem
jest i istnieje możność, która przysługuje egzystencji, i to jest możność życia
i szczęścia, sama [istniejąca] dzięki sobie samej, oraz idea i logos (lo/gov) jego
samego, i mający życie oraz sprawcze działanie podług samej swojej nieistniejącej egzystencji (inexsistentem exsistentiam), nierozróżnialne duchowe
zjednoczenie, boskość, substancjalność, szczęście wieczne (beatitudo),
poznawalność umysłowa (intelliegentialitas), żywotność (vitalitas), wspaniałość (optimitas) i [ogarniający] powszechnie wszystkie rzeczy pod każdym
względem, zupełnie niestworzony, przed-byt (proo/n), jedność zjednoczenia
bez żadnego połączenia (unalitas counitionis nulla counitione).
C. „Jedno, które jest” jako ruch życia i poznania
1. „Jedno, które jest” jako akt i możność Ojcowska
42. (Adv. Ar. I, 50, 22) Otóż w tym istniejącym Jednym wysuwa się naprzód
jedno, jedno jedyne, jedno w substancji, jedno w ruchu, ponieważ ruch
[jest] egzystencją, zaś egzystencja ruchem. To Jedno [jest] czymś jednym
egzystencjalnie, lecz nie tak, jak Ojciec [jest] jeden w zakresie egzystencji,
ale jeden jak ten, który jest egzystencjalnie jeden w zakresie możności. Posiada bowiem możność, a raczej posiada to, co dla niego jest przyszłe, a co
zaistnieje dzięki działaniu, a nawet zgodnie z prawdą nie posiada, ale jest
[możnością], gdyż możność, w której sprawcze działanie staje się aktualne
(actio actuosa fit), jest wszystkim bez ograniczeń10 i naprawdę pod każdym
względem, nie potrzebując do tego, żeby być wszystkim, tych rzeczy, które
istnieją. Możność, która działa, mogąc zrodzić aktywne działanie, sama jest
sprawcą. Zatem jest ona bezwzględną jednością (unalitas).
2. „Jedno, które jest” jako życie
43. (Adv. Ar. I, 51, 1) Ale to Jedno, które jak mówimy, jest jedno jedyne, jest
życiem, które staje się nieskończonym ruchem, sprawcą pozostałych rzeczy
– albo tych, które prawdziwie istnieją, albo tych, które istnieją, [i które staje
się] trwającym Logosem (exsistens lo/gov) w stosunku do tego, czym jest
istnienie, którym są wszystkie rzeczy, [życie] poruszające się samo z siebie,
zawsze w ruchu, zawierające ruch w sobie samym, raczej samo jest ruchem;
{jak bowiem powiada Pismo Święte, to, co dał Mu Bóg Ojciec, jest
w Nim i jest Życiem. On jest Synem, Logosem, który istnieje dla Boga, On,
10

Dosłownie: bez wysiłku.
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przez którego wszystko się stało (J 1,3), ten Syn jako całe synostwo całego
ojcostwa, Ten, który zawsze i od wieków mógł być Synem, Syn sam przez
siebie poruszony ruchem;}
w możności postępującej naprzód jako nie podlegająca ruchowi i nie
poruszona pra-egzystencja wobec tego, czym była możność, to poruszenie
nie zaznające nigdzie spoczynku, a wyrastające samo z siebie i w ruchu
wszelkiego rodzaju podążające spiesznie przede wszystkim do życia, które
jest nieskończone, a samo ukazało się jak gdyby na zewnątrz w ożywianiu
(w darze życia). Zatem życie zostało zrodzone z konieczności. Życie zaś
[jest] Synem, [jest] ruchem, dzięki życiodajnej pra-egzystencji [staje się]
egzystencją w tworzeniu i pojawianiu się całości tych wszystkich rzeczy,
którymi w swej możności jest Ojciec, żeby przez te rzeczy, które prawdziwie
istnieją, mogła się objawić pra-inteligencja w inteligencji. Otóż ta egzystencja napełniona egzystencją jest życiem i jako życie [jest] ruchem, bo przez
żeńską możność zostało jak gdyby wybrane to, co zapragnęło ożywienia.
Ale jak zostało wykazane, ponieważ to poruszenie jest jedno, jest zarówno
życiem jak i mądrością, życiem zwróconym ku mądrości, i to raczej ku Ojcowskiej egzystencji, albo nawet poruszone wstecz ku możności Ojca i przez
to ożywione, życie powracające do Ojca staje się mężczyzną. Bo życie [jest]
zstępowaniem w dół, a mądrość wstępowaniem do góry.

Dygresja z zakresu teologii chrześcijańskiej11
{Duch zaś [jest] w Nim (w Synu?), Duch [jest] w nich obu, a obaj w jednym.
I tak dla życia istniejącego w pierwotnej egzystencji była konieczność wejścia
w dziewiczą możność i zrodzenia po męsku w łonie dziewicy męża – Syna
Bożego – w pierwszym poruszeniu, mówię zaś o pierwszym pod względem
pojawiania się, jak gdyby [ten] mąż odszedł od możności Ojca i w pragnieniu
do dawania życia, istniejąc wewnątrz jako życie, zaś na zewnątrz istniejąc
dzięki poruszeniu, powrócił w sobie samym, zwróciwszy się z powrotem ku
sobie samemu, doszedł do swojej Ojcowskiej egzystencji, [która jest] sprawiona i doskonała we wszechmogącej mocy. Sprawiony [też] został doskonały Duch, zwrócony ku wyższym rzeczom – tak według typu12 powinien
wyglądać porządek, a gdy Duch jest [już] w ciele, czyli w Synu Chrystusie,
musiał jakby doznać pomniejszenia i narodzić się z dziewicy i jakby w tym
pomniejszeniu swojej Ojcowskiej mocy, czyli egzystencji bardziej boskiej
i pierwotnej, musiał wstępować i odnawiać się i powracać do Ojca, czyli do
Ojcowskiej egzystencji i potencji.}
11
12
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44. (Adv. Ar. I, 52, 1) Jakkolwiek rzecz się ma, słyszałem jeszcze pogląd, że
nasza przypadkowość może się objawiać na wiele sposobów. Przyjmujemy
inteligencję zgodnie z jednym z tych sposobów. Bóg jest możnością tych
trzech możności – egzystencji, życia i szczęścia. Przysługuje Mu bowiem to,
że jest istnieniem, życiem i poznaniem13. To zaś objawia się w każdym z tych
trzech. Jak wykazaliśmy, pokazuje to, że jest pierwszym istnieniem, a podług
tego, że jest istnieniem, żyje i poznaje w sobie samym, bez żadnego zjednoczenia, ale jako coś absolutnie prostego. To [wszystko] oraz coś takiego,
co stanowi istnienie, pokazuje, że Bóg istnieje, jak zostało dowiedzione,
jako możność, która może poprzedzać to, co stanowi istnienie wszystkich
rzeczy, nie dlatego, że jest istnieniem, [ale] jakby dzięki sprawczej możności
dającej każdej rzeczy cząstkę Ojca, która jest istnieniem, zawierającej to, co
dla niego właściwe. [Dzieje się] to dzięki kierownictwu Logosu (lo/gon), czyli
dzięki życiu, które we wszystkich rzeczach wyprzedza ożywianie. A wtedy
staje się podłożem przyjmując to, co jest istnieniem, i według czego dokonuje
się przyjęcie życia.
45. (Adv. Ar. I, 52, 17) Skoro więc istnienie Boga wyprzedza istnienie
wszystkich rzeczy nie przez to, czym [jest On] dla siebie, ale kierując tym,
co powoduje, że jest życiem, samo zaś bycie życiem jest [zawarte] w tym, co
stanowi istnienie Boga, [dlatego istnienie i życie] jest jednym i tym samym.
W spoczynku, jakim jest Ojcowskie istnienie w tym, czym jest, istnienie
życia pochodzi ze swojej możności na zasadzie tożsamości ruchu, zależąc od
możności Ojca. A ponieważ wszelka możność z natury jest wolą, życie pragnęło poruszyć siebie samo, aby, jako że jest substancją, dzięki wrażonemu
poruszeniu (insita motione), bez żadnego doznania być zakorzenione w tym,
co istnieje. Naturalna wola nie jest bowiem doznaniem.
46. (Adv. Ar. I, 32, 5) <Bo zobacz: jeśli wola nie narodziła się sama z siebie,
to nie może być wolą. A ponieważ Bogu przysługuje wola, zwłaszcza taka,
która narodziła się sama, to powstaje ona w Bogu i dlatego Bóg jest Ojcem,
wola Synem, obaj jako jedno, a raczej jako jeden i jedyny, nie na zasadzie
zjednoczenia lecz prostoty14, dzięki woli postępującej naprzód w zaktualizowanej możności tym samym właściwym sobie ruchem, bez odejścia od
substancji. Te bowiem trzy tam jednym są: substancja, ruch i wola.>
47. (Adv. Ar. I, 52, 25) Podług tego, co stanowi istnienie (esse) Boga, w którym możność jest egzystencją, substancjalność Ojca jako możność i samo
istnienie jest również życiem. Jeżeli więc życie poruszałoby siebie samo, zaś
poruszenie stanowi wolę, to mamy ojcowskie poruszenie i ojcowską wolę,
13
14
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ponieważ możność Ojca to życie. Ale jeśli w zakresie tego, co stanowi istnienie życie jest poruszeniem, to życiu przysługuje własne poruszenie.
48. (Adv. Ar. I, 42, 5) <Każde życie zgodnie z tym, że jest życiem, jest ruchem
ożywiającym te rzeczy, których możnością jest bycie ożywionym. I dlatego
definicja duszy oraz życia jest taka: że poruszają się same z siebie, a to nazywamy istnieniem jako ich substancją. A tym bardziej nazwiemy tak te
rzeczy w Bogu i w Logosie (in lo/g%). Cóż więc powiemy? Życie jest Ojcem
i substancją, i to substancją poruszającą siebie, zaś poruszające siebie poruszenie nie jest niczym innym niż życiem. Tym samym jest więc i substancja
i życie. A ponieważ w ruchu inteligencja dochodzi jakby do poznania czegoś
innego, lecz nie całkiem innego, czyli samego ożywiania jako czegoś innego,
jak gdyby poprzez zmieszanie w obu przypadkach czegoś różnego, to o ile
jest życiem i ruchem, jest jednym. I znów, o ile jest ruchem i jest życiem, to
samo inne jest jednym, dlatego też [stanowią łącznie] tę samą substancję.>
49. (Adv. Ar. I, 52, 32) Ale ponieważ ruch (motio) przebiega skądś dokądś,
jak gdyby od tego, co jest wewnątrz do życia na zewnątrz, to jest i możnością, i naturą, i wolą, i w tym najbardziej jest egzystencją, dlatego mówimy
o rozbłysku istnienia lub postępowaniu naprzód, albo o objawieniu wstępującego w górę ducha (spiritus) jako siły sprawczej w ożywianiu tego, co jest
wszechcałością (omne totum) na mocy jego istotności (essentitas). Wewnątrz
istniejącego życia, o ile jest tak, że poruszenie jest samym życiem, wtedy
zrodzony potomek tego, co jest istnieniem (esse) jako Ojciec, jest życiem,
zgodnie z tym, że jest ruchem. Lecz skoro poruszenie, jako że jest ruchem, nie
mającym żadnego wyniesienia (elatio) ponad to, co znajduje się wewnątrz,
wychodzi na zewnątrz podobnie jak poznanie zmysłowe wychodzi od tej
[władzy], jaką jest umysł (nou=v), przyjmując władzę (potentia) źródłową i powszechną, to poruszenie jako poruszenie występuje zarówno wewnątrz jak
i na zewnątrz. Umysł (nou=v) jest bowiem ruchem, tak samo jak życie, a skoro
jest ruchem, to stał się Synem, jako poruszenie ujawnione przez ruch Ojca,
który dokonuje się w ukryciu, i który w ramach pierwotnej możności jest
egzystencją. I znów życie, które jako poruszenie pochodzące od ruchu Ojca,
występuje wewnątrz i na zewnątrz. Albowiem życie jest poruszeniem. Życie
jest więc wewnątrz i na zewnątrz. Żyje zatem Bóg, ale żyje też samo życie.
Życie jest więc i Bogiem i życiem. Te dwie rzeczy są więc jednym i w każdym
są czymś innym i tym samym.
50. (Adv. Ar. I, 54, 13) Lecz jak wygląda jakaś różnica (alteritas) między
nimi? A najciekawsze, dlaczego ta sama, ale nie taka sama. Otóż niektóre
rzeczy ukryte w swojej możności objawiają się i są poznawane umysłowo
jako różne. Na przykład egzystencja w tej samej możności, a możność i zasady współsubstancjalne występują razem, i w nich samych zawiera się jedno
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i to samo istnienie, zaś dla innych od tamtych w swej tożsamości odmienne
istnienie i to samo.
3. „Jedno, które jest” jako poznanie i powrót do tożsamości
51. (Adv. Ar. I, 56, 15) {Słowo i głos jest Synem,} a On sam [jest] Życiem,
On [jest] Logosem (ipse lo/gov), On [jest] ruchem, [jest] umysłem (nou=v),
On sam [jest] mądrością, egzystencją i substancją pierwszą, On [jest] działaniem (aktem) w możności, On [jest] pierwszym bytem (ipse o]n primum),
[jest] prawdziwym bytem, z którego {przez którego i w którym} pochodzą
wszystkie byty (o]nta), On, który jest czymś pośrednim w trójkącie Trójcy,
ukazuje (declarat) przed-istniejącego Ojca i dopełnia w doskonałości {Ducha
Świętego}. {Jak bowiem powiada św. Paweł: Ewangelia jest mocą i mądrością
Boga, moc (virtus) oznacza Syna, przez którego wszystko [się stało]. Bo dzięki
Słowu mocy stają się wszystkie rzeczy, a dzięki mądrości Ducha Św. wszystkie rzeczy stają się doskonałe. Skoro więc Bóg [jest] Nimi [dwoma], to jednocześnie [istnieją] te trzy [Osoby]. A ponieważ [jest] jeden w obu, to wszyscy
[trzej] istnieją jednocześnie w zjednoczeniu, razem dzięki życiu istniejącemu
w Ojcu, w którym jest również Duch święty według egzystencji, gdyż te trzy
[Osoby] były jednym [Bogiem] i zawsze są [Bogiem].
Jeśli chodzi o życie wieczne, Syn jest rozbłyskiem światła życia
przedwiecznego, a samo życie jest doskonałą wiedzą i życiem wiecznym
– doskonałą [wiedzą] wtedy, gdy zostanie poznane jako takie wraz z tym,
czego dotyczy, i ponieważ samo z siebie, ale z rozkazu Ojca, istniejąc w sobie
samym – staje się nieskończone, ożywiając i będąc ożywione samo przez
się – to jest konieczne poznać to i stwierdzić, że możność Boga jest obecna
w życiu, {i to jest Ojciec [obecny] w Synu}.
Samo [życie] dzięki sobie samemu było nieskończone {a to oznacza,
że: Słowo ciałem się stało. (J. 1,14)} Życie zstępuje bowiem w nieskończonym
ruchu na [coraz to] niższe rzeczy i ożywia je pomimo ich ginięcia...
52. (Adv. Ar. III, 3, 18) <Życie zaś nie zaczyna się, gdyż dla siebie istnieje
zawsze samo przez się, dlatego też nigdy nie ginie i jest zawsze nieskończone,
i [jest obecne] dla wszystkich rzeczy i w nich wszystkich poczynając od
boskich i ponad-niebiańskich aż po rzeczy niebiańskie i wszelkie niebiosa,
rzeczy eteryczne i powietrzne, związane z wodą i ziemią, i wszystkie rzeczy,
które powstały z ziemi, i wszystkie pozostałe. Zatem nasze ciało i cielesność
ma [w sobie] coś z życia (aliquid vitale) i wszelka materia jest ożywiona, aby
mógł istnieć świat, stąd na rozkaz Boga pojawiło się wszystko, co ożywione.>
53. (Adv. Ar. I, 57, 7) {Duch Święty} jako pełne szczęście w pierwszym nie
zrodzonym zrodzeniu, które jest samym zrodzeniem, i [dlatego] mówimy,
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że On był Ojcem, On był Synem. Dzięki Duchowi poruszonemu przez siebie
samego, to znaczy istniejącego w poruszeniu doskonałego życia, który chce
oglądać siebie samego, tzn. swoją możność, a mianowicie Ojca, dokonało się
objawienie jego samego, które stanowi zrodzenie i [tak] jest określane jako
to, co istniejące na zewnątrz – wszelkie poznanie, o ile jest poznaniem, wypływa na zewnątrz z tego, co pragnie poznania – mówię zaś „na zewnątrz”
jak w oglądaniu, które dotyczy widzenia samego siebie, na czym polega
[właśnie] poznanie i widzenie tej przed-istniejącej i ojcowskiej możności.
54. (Adv. Ar. III, 2, 44) <Gdy ktoś spogląda na zewnątrz – a to, co jest spoglądaniem na zewnątrz, jest ruchem lub poruszeniem, w którym tym samym
jest widzenie siebie, umysłowe poznanie siebie oraz znajomość [własnego]
chcenia; gdy zaś ogląda siebie samego, wtedy istnieje jakby podwójnie i poznaje oglądającego oraz to, co oglądane, sam widzi to, co oglądane, ponieważ
widzi siebie. Zatem to, co jest oglądane na zewnątrz [będzie] zrodzone lub
istniejące na zewnątrz, aby mogło być poznane to, co będzie – zatem jeśli
[coś] jest na zewnątrz, to jest zrodzone.>
55. (Adv. Ar. I, 57, 17) Gdy brak jeszcze jakiegokolwiek określenia czasu,
poczynając od tego, czym było istnienie, jak gdyby przekraczające to,
czym było, w oglądzie siebie, ponieważ tam wszelki ruch jest substancją,
to zrodzona różność szybko powraca do [pierwotnej] tożsamości. Albowiem rozbłysk nie pojawia się z tyłu, lecz trwa (substitit) jako coś jednego
i doskonałego w ten sam sposób, jak światła albo oblicza spoglądające na
siebie wzajemnie wzrokiem. Światła [świecące] na wszystkie strony są jak
twarze spoglądające na siebie {i nie mają tylnej strony, [dlatego] mówimy
w sensie mistycznym: Boga możemy oglądać tylko z tyłu.} Bez żadnego pomniejszenia całość pozostaje na zawsze jednością, a zwłaszcza możność Ojca
w swojej potencjalnej współjedności. {Duch Święty} [jest] więc pierwszym
ruchem wewnętrznym, jakim może być myśl Ojca (excogitatio patrica), czyli
poznanie samego siebie. Przedwiedza poprzedza bowiem wiedzę. Według
tego naturalnego sposobu poznania został zrodzony Syn jako sprawiona
na zewnątrz inteligencja, stał się jako życie, ale nie jako życie pozbawione
mocy ożywczej, ponieważ uzewnętrzniające się życie [jest] bardziej życiem
[w akcie]: życie [przejawia się] bowiem w ruchu. {To jest Logos nazywany
Jezusem Chrystusem, przez którego wszystko się stało (J 1,3), zarodek wszystkich rzeczy po to, żeby mogły być, przede wszystkim [zarodek] życia, bez
którego niemożliwe jest istnienie czegokolwiek spośród tych rzeczy, które
istnieją i tych, które [jeszcze] nie istnieją, a które dopiero nastąpią. (58,1)
Ponieważ nazwaliśmy [Go] jednym i tym samym poruszeniem, i Logosem
i Duchem Świętym, Logosem w tym, co stanowi życie, Duchem w tym, co
stanowi istnienie poznania i inteligencji, i ponieważ nazwaliśmy Go samym
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istnieniem życia i poznania, i ponieważ nazwaliśmy [Go] inteligencją poruszoną w pierwszym ruchu} – taki bowiem [jest] porządek naturalny i boski:
skoro jest możność, to było konieczne, żeby inteligencja poruszyła się do
poznania siebie samej – [stąd] narodził się Syn, Logos, który mógł być, czyli
życie, inteligencja [powstałe] z rodzącej mocy Ojca, to, co stanowi istnienie
wszystkich rzeczy, które istnieją, jako wieczne źródło. Nie ma błędu, jeśli
ktoś domyślał się, że {Duch święty} jest matką {Jezusa w górze i na dole}...
4. „Jedno, które jest” jako kula emanująca
z początkowego punktu
56. (Adv. Ar. I, 60, 1) Co te rzeczy oznaczają, wysłuchaj, co powiem. Najwyższy umysł (nou =v) i doskonała mądrość, tym właśnie jest powszechny Logos
– ten sam w wiecznym ruchu – poruszał się był ruchem kolistym, poczynając
od środka (a shmei/%) i istniejąc w najwyższym kręgu kolistym jako sam
środek (shmei =on) był cykliczną przyczyną zwróconą nierozłącznie [na siebie],
aby przez Ojca i w Ojcu i z Ojcem, wychodząc [na zewnątrz] i powracając,
istniejąc jednocześnie, {w Ojcu był Syn, a w Synu Ojciec,} jako substancja
pierwsza, substancja już w subsystencji, substancja duchowa, substancja jako
umysł (nou =n), substancja rodzicielka i sprawczyni, pra-zasada powszechnej
substancji, inteligibilnej i inteligijnej (intellegibilis et intellectualis) i duszy
i materii, i powszechnej substancji [zawartej] w hyle. Jeżeli więc jak twierdzę,
pierwsze poruszenie jest życiem i inteligencją – ponieważ ono jest czymś doskonałym, jednym i tym samym – to nie tylko to poruszenie jest koliste, ale
również kuliste i nawet jest kulą, i to kulą naprawdę doskonałą pod każdym
względem. Skoro bowiem [jest] istnienie, życie i poznanie, i jeśli życie i inteligencja są samym istnieniem, to najwyższe i środkowe punkty są w każdym
z nich. Tak właśnie ma się inteligencja. [Tak powstaje] jedno z tych trzech
rzeczy; [gdyż] one krążą w sobie [jak kule] i partycypują w sobie nawzajem,
a zwłaszcza egzystencja [krąży] razem bez żadnej przerwy. Kula jest czymś
pierwszym i doskonałym, i sama jedna jest kulą, natomiast pozostałe rzeczy
są kuliste na zasadzie podobieństwa. Z tego powodu koniecznie zarówno
środek (shmei =on) możności jest powierzchnią (grammh )/ jak i działająca powierzchnia (grammh /n) jest środkiem (shmei =on), wychodząc i nie wychodząc
poza siebie samą, i zawsze w trwaniu i w ruchu zarazem, obiegając siebie
zawsze po okręgu, ze wszystkich stron jest kulą, w Bogu istniejącym wszędzie, zwłaszcza gdy jest środkiem (shmei =on), z którego i w którym każdy ruch
sprowadza się do powrotu (jako obrót). {To jest Bóg, cały Logos, cały Nous,
cała Mądrość, substancja wszechmogąca substancjalnie, [Bóg,] którego się
boimy, którego czcimy, oglądając [Go] w samym Duchu, na Jego rozkaz
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i z Jego woli podniesieni ku Niemu, dzięki łasce krzyża otrzymując miłosierdzie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen (,Amh /n)}
D. Dusza
1. Zawartość duszy
57. (Adv. Ar. I, 61, 1) Wyniesiony ruchem kolistym, – „kolistym” nazywam
to, co [porusza się] od środka do środka, czyli od Ojca do Ojca, – w oglądzie
tego poruszenia i oglądzie powszechnej boskości {czyli Logosu i Syna} zaistniał na rozkaz Boga obraz {jako obraz i podobieństwo Boże, obraz obrazu,
czyli Syn. Obrazem Ojca, jak wykazaliśmy, [jest] bowiem Syn.} Tak właśnie
jest, ponieważ Syn jest życiem. Dusza została stworzona jako obraz życia.
Skoro dusza poznaje umysłowo (n%=) dzięki temu, co jest umysłem (nou=v),
[to znaczy, że] jest zdolnością (możnością) życia umysłowego, nie jest [jednak] umysłem (nou=v), ale spoglądając w stronę umysłu (ad nou=n) staje się jak
gdyby umysłem (nou=v). To widzenie jest tam zjednoczeniem. Zwracając się
na dół i odwróciwszy się od poznania umysłowego (a n% )= [dusza] ciągnie
w dół siebie i swój umysł (nou=v) poznając umysłowo tylko rzeczy stworzone,
nie poznając już niczego idealnego. Ale gdy zdoła wytrwać [w patrzeniu
do góry] staje się matką dla tych rzeczy, które istnieją ponad niebem, [jest
wtedy] światłem, nie światłem prawdziwym, ale jakimś światłem wraz ze
swoim własnym poznaniem (umysłu) (n%=). Jeśli zaś zapatrzy się na rzeczy
niższe, gdyż będzie rozpustna, stanie się możnością ożywiania, a ożywianie, które może sprawiać, [dotyczy] zarówno świata jak i tych rzeczy, które
[występują] na świecie aż po kamień jako kamień, bo sama [jest] stworzona
razem z poznaniem umysłu (cum n%=). Skoro dusza może być jakimś logosem
(quidam lo/gov), ale nie Logosem (lo/gov), gdy [istniejąc] po środku rzeczy
duchowych i idealnych oraz materialnych (th=v u{lhv) skieruje własne poznanie umysłu (n%=) do obu tych sfer, wtedy albo staje się boska albo zostaje
zaliczona do inteligencji. Bo chociaż jest wolna i pozbawiona prawdziwego
światła, to z racji jasnej iskierki własnego umysłu (tou= nou=) nazywana jest
odwrotnie, gdyż jest tylko bytem (o]n). Zaciemniona podąża zaś na dół. Bo
najwyższe z rzeczy czysto materialnych (th=v u{lhv) posiadające zdolność
ożywiania stanowią przyczynę dla światła lub jakby zapadają się w siebie.
Dlatego zostało powiedziane: i do nich się zniżysz.

Komentarz do Ks. Rodzaju 1,26
{Ktoś stwierdził: jeśli taka jest dusza, to dlaczego zostało powiedziane:
uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze (Rdz 1, 26)? Najpierw
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należy zbadać, czym jest człowiek, następnie czym [jest] obraz i czym się
różni obraz od podobieństwa, i dlaczego człowiek został stworzony na obraz
i podobieństwo, a nie jako obraz i podobieństwo, i co znaczy „na nasze”. Jak
się przyjęło w zwyczaju, człowiek jest dwojako pojmowany [jako złożony]
z ciała i duszy. Niektórzy uważają, że [człowiek jest złożony] z ciała i trojakiej
duszy, inni zaś, że z ciała i duszy posiadającej trzy władze; niektórzy twierdzą, że [człowiek jest złożony] z ciała oraz z jednostkowego rozumu, duszy
i ducha, co powoduje blask ciała; jeszcze inni [twierdzą, że składa się] z ciała
o czterech zdolnościach zgodnie z czterema żywiołami oraz z podwójnej
duszy i podwójnego rozumu (t%= n%=). Moje rozumienie [jest] następujące.
Ciało [jest] takie, jak przedstawiliśmy. Bóg wziął bowiem proch ziemi i ulepił
Adama, czyli [wziął] już ukształtowaną ziemię, najlepsze cząstki i blask
ziemi; mamy więc pryncypia ciała. Na podwójny umysł (nou =n) i podwójną
duszę wskazuje Ewangelia według Mateusza (24,39-41) i Ewangelia według
Łukasza (17,34). Oni tak mówią: Tak również będzie z przyjściem Syna
Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
(Mt 24,39-41) Łukasz zaś dodaje o podwójnym ciele: Tej nocy dwóch będzie
na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (Łk 17, 34)
W innych miejscach podobnie. Tak więc ci, którzy [są] „w polu”, to są dwa
logosy lub umysły (lo/goi vel no/ev) – logos niebiański i drugi materialny, zaś
„mielące na żarnach” to dwie dusze – niebiańska i materialna. Wzięte [do
nieba] zostaną niebiański umysł lub logos (nou=v vel lo/gov) oraz niebiańska
dusza. Natomiast te materialne – logos i dusza – będą zostawione. Oto, co
słyszałem, dlaczego tak [ma być]. Człowiek [jest] złożony z duszy i ciała.
Z ciała, gdyż [jest złożony] z ziemi już ukształtowanej. Ziemia posiada więc
materialną duszę. I Adam został uczyniony jako ciało żywe, jak inne zwierzęta z wody i ziemi, w ożywionej duszy 15. Ale z Adamem tak nie [było]. Bóg
tchnął bowiem w jego twarz [tchnienie życia]. [W ten sposób powstała] tam
władza zmysłowa, której brakuje poznania umysłowego (nou=v) w poznaniu
zmysłowym.16}
58. (Adv. Ar. I, 62, 31) Czym innym [jest] więc dusza bardziej boska ze
swoim umysłem (nou=v). Władza zmysłowa jest bowiem materialnym rozumem (hylicus nou=v) przypisanym i współistotnym materialnej duszy. Skoro
tak [to wygląda], to niebiański logos (lo/gov), czyli umysł (nou=v) lub duch
boski, znajduje się w duszy boskiej. Ta boska dusza [istnieje] w materialnym
duchu, a materialny duch w materialnej duszy, i dalej materialna dusza
15
16

Rdz 2, 7 – stał się człowiek istotą żywą.
Ten komentarz do Ks. Rdz 1,26 też jest traktowany przez red. Hadota jako wątek teologiczny.
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w cielesnym ciele, dlatego powinniśmy się oczyścić ze wszystkich trzech
[poziomów], żeby przyjąć światło wieczne i życie wieczne; {a to sprawia
[w nas] wiara w Chrystusa.}
59. (Adv. Ar. III, 1, 4) <Boski logos lub umysł (lo/gov vel nou=v) używa jako
swej siedziby cielesnej duszy jakby ciała; natomiast one [potrzebują] zmysłowego rozumu lub logosu (n%= vel lo/g%), w zmysłowej duszy jako takiej, [dusza]
zmysłowa występuje w ciele i dlatego [jest] w każdym ciele. Wszystko zaś,
co pochodzi od Boga (ex divinis), względem siebie nie stanowi jakby części
tych rzeczy, ale [istnieje] jako obraz – co zostało stwierdzone i potwierdzone
u innych – zwłaszcza że w sprawach boskich Logos jest obrazem Boga.>

Ciąg dalszy komentarza do Ks. Rodz. 1, 26
(Adv. Ar. I, 63, 1) {Czy będziemy mogli stwierdzić, jak taka dusza została
uczyniona na obraz Boga i na podobieństwo i czy człowiek jest samą duszą?
Jak twierdzi św. Paweł, czym innym jest [człowiek] ziemski, czym innym
ożywiony, a czym innym [człowiek] duchowy, i oni wszyscy [występują]
w jednym człowieku, ale najczęściej mówi o człowieku wewnętrznym:
ponieważ temu odpowiada dusza. Łączy on bowiem umysł (nou=n) i boską
duszę i nazywa je niebiańskim człowiekiem, przeciwstawiając człowiekowi
ziemskiemu. Jeśli to prawda, to nasza dusza istnieje jako obraz Boga i Pana
Jezusa Chrystusa. Skoro przecież Chrystus jest Życiem i Słowem-Logosem
(vita et lo/gov), to jest obrazem Boga, w którym to obrazie oglądamy Boga
Ojca, czyli to, co stanowi istnienie dla życia. To jest bowiem obraz, jak zostało powiedziane. Jeśli Chrystus jest życiem, to tym, co ożywia, jest Logos,
samo zaś życie jest istnieniem, a tym, co stanowi istnienie, jest Ojciec, a jeśli
[spojrzymy] z drugiej strony, samo życie jest poznaniem umysłowym, i to
jest Duch Święty, to te trzy [Osoby] są wszystkimi [trzema] i w każdej [są]
trzy [Osoby] i trzy [są] jednym i całkowicie współistotnym (o(moou/sia) [Bogiem].17}
60. (Adv. Ar. I, 63, 16) Jeśli dusza, o ile jest duszą i jest tymi trzema – istnieniem, ożywianiem i poznaniem, to dusza stanowi triadę wyższych rzeczy
jako obraz obrazu. Skoro jest duszą, to istnieje w tym, co stanowi istnienie,
dając życie i inteligencję, a przed podjęciem poznania ogarniając razem te
współistotne rzeczy (o(moou/sia) w jednym, choć są one pojedyncze jak jej
substancja, lecz bez rozerwania, bez podziału, bez wypływu i bez rozciągania, bez cięcia przy porodzie, ale trwają wieczne jako trzy – to, co istniejące
w czymś innym istniejącym i [istnieją] one na sposób substancjalny.
17
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W y b ór t e k s t ów f i l oz of ic z n yc h

{Co do sformułowania na obraz. Jak Ojciec jest istnieniem, a Syn dwojako, w ruchu i w akcie, tak dusza w tym, co [stanowi] duszę, jako ojcowska
możność, [jest] ożywianiem i inteligencją w ruchu. Zatem duszy przysługuje
istnienie na obraz Ojca i Syna, tak samo istnienie na podobieństwo. Współistotna (o(moou/sion) sama w swojej jedności i podobieństwie [dusza jest]
substancją, natomiast w swej troistości jest możnością.}
Otóż rodząc siebie sama, poruszając siebie sama i zawsze [będąc]
w ruchu, [jest ona] źródłem i zasadą [wszystkich] poruszeń w świecie, tak
jak {Ojciec i Syn} [są] stworzycielem oraz praprzyczyną i pra-zasadą samego
poruszenia duszy.
(Adv. Ar. I, 64, 1) Ponadto opowiem w tajemnicy wielkie misterium.
Jak jedyna Boska Trójca jest w stanie sprawić sama przez się duszę w świecie
idealnym w samodzielnym trwaniu (subsystencji) i w jej własnej substancji,
którą słusznie nazywamy substancją, tak dusza jako wtórna trójca jedyna,
przedstawia wyobrażenie w świecie zmysłowym, ta dusza zawsze zwrócona
w górę, będzie rodzić [różne] dusze na świecie. {To właśnie znaczy „na obraz
i podobieństwo”.}
Tłumaczył Jacek Ruszczyński
Przekład przejrzał i poprawił Seweryn Blandzi

