
KSIĘGA DWUNASTA 
Treść księgi XII 

Państwo Boże między aniołami i między ludźmi tworzy 
łączność ścisłą. Różnica między aniołami dobrymi a aniołami 
złymi polega jedynie na kierunku woli. O pochodzeniu rodzaju 
ludzkiego uczy nas Pismo Święte. Bóg rodzaj ludzki stworzył 
i dał mu początek. Bóg stworzył praojca rodu ludzkiego, by 
uzmysłowić jedność. Stworzył go na podobieństwo swoje i jest 
stwórcą cielesnej istoty człowieka. Nie należy jednak pojmować 
stworzenia człowieka przez Boga miarą ludzkiej pracy. Bóg 
swoją mocą w sposób niewidoczny stworzył istotę widoczną. 
Jedynie Bóg jest stwórcą wszechrzeczy i człowieka. 

Rozdział I 
O jednakiej naturze aniołów dobrych i złych. 

Zanim powiem o ludziach, o ile w nich jako istotach rozum
nych, ale śmiertelnych okaże się początek dwóch państw - jak 
w księdze poprzedniej okazał się już, bodaj, ten początek w anio
łach - pierwej jeszcze o samych aniołach coś niecoś powiedzieć 
mi wypadnie. Mam mianowicie dowieść, o ile to jest w mej mo
cy, że nie jest bynajmniej rzeczą niestosowną i nietrafną mówić, 
iż ludzie z aniołami w jedną się społeczność łączą tak, żeby stąd 
zupełnie słuszny powstał podział i ludzi, i aniołów nie na cztery 
państwa (mianowicie dwa państwa anielskie i dwa ludzkie), lecz 
na dwa państwa, czyli dwie społeczności, z których jedna się 
składa z dobrych: i aniołów, i ludzi, druga - ze złych i aniołów, 
i ludzi. 

Nie godzi się wątpić o tym, że różnica między aniołami 
dobrymi a złymi nie polega na różnicy natur i pierwiastków; 
ponieważ Bóg, dobry sprawca i twórca wszelkich istnień, i jed
nych, i drugich stworzył. Jedni wytrwale pozostali w ogólnym 
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dla wszystkich dobru, którym dla nich jest sam Bóg - w jego 
wieczności, prawdzie i miłości. Inni, rozmiłowani raczej we 
własnej swej mocy, jak gdyby dobro ich w nich samych było, od 
najwyższego, a wszystkim wspólnego, dobra odpadli, ku sobie 
zwróceni; a wielbiąc dzikąpychę swoją zamiast wiekuistej chwa
ły, kłamstwo głupie, zamiast najpewniejszej prawdy, stronniczość, 
zamiast miłości niepodzielnej - stali się nadęci pychą kłamliwi 
i zawistni. Źródłem szczęścia aniołów dobrych jest łączność 
z Bogiem, dlatego też za nieszczęście złych aniołów uważać 
trzeba to, co jest wprost przeciwne tamtemu źródłu, a więc nie-
należenie do Boga. Stąd na pytanie, dlaczego tamci są szczęśliwi, 
trafnie odpowiemy: „Ponieważ lgną do Boga"; a na pytanie, 
dlaczego ci są nieszczęśliwi, odpowiemy: „Bo do Boga nie lgną". 
Nie masz ci bowiem dla stworzenia rozumem obdarzonego, in
nego uszczęśliwiającego dobra - jeno Bóg. Tak więc, chociaż nie 
wszelkie stworzenie może być szczęśliwe (tego daru nie osiąga 
i nie zdobywa zwierzę, drzewo, kamień i inne tym podobne), 
jednakże to stworzenie, które może być szczęśliwe, nie może nim 
zostać samo z siebie, bo jest z niczego stworzone; lecz tylko przez 
tego, przez którego jest stworzone. Bo staje się szczęśliwe tylko 
osiągając to, przez utratę czego stało się nieszczęśliwe. Sam zaś 
Bóg, szczęśliwy nie z innego dobra, lecz z siebie samego, nie 
może się stać nieszczęśliwy, bo siebie samego utracić nie może. 

Twierdzimy zatem, że niezmiennym dobrem może być tylko 
jedyny, prawdziwy i szczęśliwy Bóg; wszystko zaś to, co stworzył, 
dobre wprawdzie jest, bo choć zmienne, przez Niego, nie zaś 
z Niego, lecz z niczego uczynione zostało. Chociaż te dobra zmien
ne nie są najwyższym dobrem, bo wyższym dobrem jest nad nie 
Bóg, jednak i one są wielkie, skoro dla własnego uszczęśliwienia 
mogą lgnąć ku dobru niezmiennemu, dobru, które tak dalece nie
zbędne jest dla nich, iż bez niego koniecznie muszą być nieszczęs
nymi. Jednakże niektóre twory w tej powszechności stworzeń 
przez to, że nie mogą być nieszczęśliwe, nie są lepsze od innych: 
bo nie można przecież powiedzieć, że lepsze od oczu są inne 
członki ciała ludzkiego dlatego, że nie mogą być ślepe. Jak lepszą 
jest natura czuciem obdarzona, nawet gdy cierpi, od kamienia, 
który cierpieć nie może; tak samo wyższa jest natura rozumna, 
nawet nieszczęśliwa, od tej, co jest rozumu lub czucia pozbawio-
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na, a przeto nie doznająca cierpień. Wobec tego natura taka, na 
wyższym szczeblu stworzeń przez Stwórcę postawiona, choć sama 
zmienna, ale lgnąc do niezmiennego dobra, czyli do Boga najwyż
szego, osiąga szczęśliwość, a nie zaspokaja niedostatku swego, 
dopóki oczywiście nie jest szczęśliwa, i do zaspokojenia tego 
tylko Bóg jej wystarczyć może, to zaiste, gdy do Boga nie lgnie, 
cierpi brak. Wszelki zaś brak szkodzi naturze i tym samym jest 
przeciw naturze. Taka (brak cierpiąca natura) od owej, co do Boga 
lgnie, nie różni się więc naturą swą lecz brakiem (vitio). Ale przez 
sam ten brak okazuje się wielkość natury i jej pochwała. Bo jeśli 
się wytyka czyjeś braki, to niewątpliwie chwali się naturę tegoż. 
Bo właściwa nagana braków stąd pochodzi, że one uwłaczają 
chwalebnej naturze. Gdy braki, czyli wadę oczu, nazywamy śle
potą dajemy przez to znać, że do natury oczu należy wzrok; albo 
gdy wadę (braki) uszu nazywamy głuchotą wykazujemy przez to, 
że do natury uszu należy słuch. Tak samo, gdy brakiem w stwo
rzeniu anielskim nazywamy nietrwanie przy Bogu, to przez to 
wyrażenie oświadczamy, że do natury anielskiej należy trwanie 
przy Bogu. Któż zatem godnie pomyśleć i wypowiedzieć może, 
jak wielką jest chwałą trwać przy Bogu, dla Niego żyć, z Niego 
brać światło i radość, i tak wielkim dobrem napawać się bez koń
ca, bez błąkania się, bez trudu? Tak tedy nawet z tego braku złych 
aniołów, że przy Bogu nie trwają - ponieważ każdy brak naturze 
szkodę przynosi - okazuje się dostatecznie, że Bóg dobrą stworzył 
ich naturę, skoro nietrwanie przy Bogu szkodę jej wyrządza. 

Rozdział II 
Żaden byt nie jest w przeciwieństwie z Bogiem, 

bo od tego, który doskonale i zawsze jest, 
czymś różnym całkowicie jest tylko niebyt. 

To musi być zaznaczone, iżby snadź ktoś, gdy mowa jest 
o aniołach-odstępcach, nie pomyślał, że oni mogli mieć naturę 
jakąś inną z innego jakoby pierwiastka pochodzącą i że twórcą 
ich natury nie był Bóg. O tyle każdy od tego błędu bezbożnego 
dalszy i czystszy będzie, o ile baczniej potrafi wniknąć w to, co 
Bóg przez anioła powiedział, gdy wysłał Mojżesza do synów 
izraelskich: „Jam jest, którym jest" [Wyj. 3,14]. Skoro bowiem 
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Bóg jest najdoskonalszym bytem, czyli najdoskonalej jest i dla
tego niezmienny jest: więc też i rzeczom z niczego przez siebie 
stworzonym dał byt, chociaż nie byt najdoskonalszy, jakim sam 
jest; i jednym stworzeniom dał go więcej, innym mniej, i w ten 
sposób przez pewne stopnie uporządkował natury różnych bytów 
(jak od tego czegoś, co jest rozumem, nazywa się rozumienie -
mądrość, tak też od tego czegoś, co jest bytnością (esse), nazywa 
się byt (essentia). Jest to wyraz nowy, nie używany przez dawnych 
pisarzy łacińskich, ale już używany za naszych czasów, aby też 
i naszemu językowi nie brakło tego, co Grecy nazywająowjia, to 
słówko wyciśnięte jest ze słowa esse, stąd nazywa się essentia); 
dlatego też tej naturze, która najdoskonalej jest i która zdziałała, 
iż wszystko, co jest, jest; tej naturze, powtarzam, przeciwstawna 
może być tylko taka, która nie jest. Temu czemuś bowiem, co jest, 
przeciwne jest: nie być. Dlatego też Bogu, czyli najdoskonalsze
mu bytowi i twórcy wszystkich jakichkolwiek bytów, nie jest 
przeciwstawny żaden byt. 

Rozdział III 
O nieprzyjaciołach Boga nie przez naturę, 

lecz przez wolę przeciwną, która szkodząc im samym, 
szkodzi naturze dobrej, ponieważ każdy błąd, 

o ile nie szkodzi, nie jest błędem. 
W księgach świętych nieprzyjaciółmi Boga nazywają się ci, 

co nie przez naturę swą lecz przez braki swoje sprzeciwiają się 
rozkazom Bożym, wcale Bogu przez to nie mogąc zaszkodzić, 
lecz sobie. Są bowiem nieprzyjaciółmi z woli sprzeciwiania się, 
nie zaś z mocy szkodzenia. Bóg wszak jest niezmienny i żadnym 
sposobem nieuszkadzalny. A przetoż błąd tak zwanych nieprzy
jaciół Boga, błąd sprzeciwiania się Bogu, jest brakiem nie Boga, 
lecz ich brakiem, i nie na czym innym polega, jeno na tym, że 
psuje u nich naturę dobrą. Natura więc sama nie jest przeciwna 
Bogu, lecz brak (błąd), ponieważ jest czymś złym, a więc prze
ciwnym dobru. A któż przeczyć będzie temu, iż Bóg jest najwyż
szym dobrem? Brak więc tak jest przeciwny Bogu, jako zło dobru 
jest przeciwne. Tak samo i natura jest czymś dobrym, która brak 
cierpi, a więc brak i temu dobru jest oczywiście przeciwny. Lecz 
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względem Boga brak jest przeciwny tylko jak zło względem dobra; 
a względem natury cierpiącej brak, nie tylko ten brak jest czymś 
złym, lecz też i szkodliwym. Wszystko bowiem, co jest złe, nie 
Bogu szkodliwe jest, lecz naturom zmiennym i zepsowalnym, ale 
jednak dobrym; a to wedle świadectwa samychże braków. Bo 
gdyby nie były dobre natury, nie mogłyby im braki szkodzić. 
Szkodząc bowiem, cóż im wyrządzają jeśli nie to, że odbierają 
im całość, piękność, zdrowie, siłę lub cośkolwiek dobrego, co 
natura zazwyczaj traci lub pomniejsza w sobie przez brak. Jeśli ta 
strata żadna nie istnieje i nie ma żadnej szkody przez odjęcie 
czegoś dobrego - to też i żadnego braku nie ma. Bo tak być nie 
może, żeby istniał brak, a nie szkodziłby. Stąd wniosek, że chociaż 
brak (błąd) nie może szkodzić dobru niezmiennemu, ale też tylko 
dobru szkodzić może, bo tam tylko istnieć może, gdzie szkodzi. 
Można to samo i tak powiedzieć: braku być nie może w dobru 
najwyższym, ale też być go nie może, jak tylko w jakimś dobru. 
Samo zatem dobro może gdzieś istnieć, ale samo zło nigdzie; 
ponieważ natury - nawet owe, co pobudzone złą wolą skażone 
zostały brakami, to o ile właśnie skażone zostały - są złe, ale o ile 
są naturami - dobre są. A że natura skażona brakami w karaniu 
pozostaje - to oprócz tego, że jest dobra jako natura, ale jeszcze 
i to w niej dobre jest, że bez kary nie pozostała. Bo to jest spra
wiedliwa rzecz (że karę ponosi), a wszystko co sprawiedliwe, jest 
niewątpliwie dobre. Nikt przecież nie ponosi kary za braki natury, 
lecz za braki z własnej woli powstałe. Nawet jeśli braki przez 
nawyknienie złe i wzrost wzmocnione niejako same przyrodzony 
wzrost biorą to jednak początek tego z woli powstał. Bo wszakże 
mówimy tutaj o brakach natury takiej, która posiada umysł zdol
ny do przyjęcia onego światła duchowego, za pomocą którego 
rozróżnić można sprawiedliwe od niesprawiedliwego. 

Rozdział IV 
O naturach nierozumnych albo też pozbawionych życia, 

które w rodzaju swoim i w porządku przyczyniają się 
do piękna całego świata. 

Braki w zwierzętach, w drzewach i innych rzeczach zmien
nych i śmiertelnych, nie posiadających zupełnie bądź rozumu, 
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bądź czucia zmysłowego, bądź życia; braki sprawiające zepsu
cie ich natury ulegającej rozkładowi; braki takie uważać za 
naganne - byłoby śmiesznym. Bo takie twory z woli Stwórcy 
otrzymały taki sposób bytowania, iżby już to powstając, już to 
ustępując, przyczyniały się do zwykłego piękna, właściwego 
różnym porom i w różnych miejscach tego świata. Nie można 
było wszak zrównać ziemskich rzeczy z niebieskimi ani też 
zupełnie je usuwać z całego świata przeto, że tamte są lepsze. 
Gdy tedy w pewnych miejscach, gdzie wypadało, iżby takie 
rzeczy były, jedne z nich giną a powstają inne, i słabsze sil
niejszym ulegają a pokonane zamieniają się we właściwości 
i kształty zwycięskich tworów - to już taki jest porządek rzeczy 
przemijających. Piękna tego porządku my dlatego nie odczuwa
my, ponieważ sami w tym śmiertelnym naszym życiu, wplece-
ni w część tego porządku, nie możemy odczuć całości, z którą 
ściśle i harmonijnie zgadzają się te różne cząsteczki dla nas 
niezrozumiałe lub niemiłe. Słuszny jest zatem nakaz, abyśmy 
w tych rzeczach, w których dla swej niedołężności nie potrafimy 
dojrzeć Opatrzności Bożej, wierzyli w tę Opatrzność Stwórcy, 
a nie śmieli się targnąć w ludzkiej swej próżności na dzieła ta
kiego mistrza, ganiąc je w czymkolwiek. Chociaż jeśli się po
ważnie zastanowimy, to nawet braki w rzeczach ziemskich, 
braki nie pochodzące z woli i nie stanowiące kary, pochwałę 
dająnaturom samym, których bez wyjątku sprawcą i twórcąjest 
Bóg; a dają pochwałę w ten sposób, że właśnie i w tych natu
rach nie podoba nam się, iż braki usunęły z natur to, co nam 
się w naturach podoba; tylko, że ludziom i same natury często 
się nie podobają gdy się dla ludzi szkodliwe czynią ponieważ 
ludzie nie zapatrują się na nie bezstronnie, lecz ze względu na 
własny pożytek, jak np. zapatrywali się ludzie na owe stworzon
ka, których zbyt wielkie mnóstwo starło upór Egipcjan. Ale 
w taki sposób mogą i słońce ganić, ponieważ niektórych zło
czyńców, albo tych co długów nie oddają skazują sędziowie 
pod pręgierz. A więc natura wszelka, rozpatrywana nie przez 
pryzmat naszej wygody lub niewygody, lecz sama w sobie chwa
łę Mistrzowi swemu ogłasza. Z tego punktu widzenia nawet 
natura ognia wiecznego jest niewątpliwie dobra, choć ma być 
karą przyszłą dla potępieńców. Bo czyż nie piękny jest płomie-
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niem buchający, żywy a raźny i świetlisty ogień? A cóż nadeń 
pożyteczniejszego, gdy ogrzewa, leczy, warzy pokarm, choć 
parzy tak boleśnie, jak nic innego? Ten sam ogień raz będzie 
zgubny, innym razem, gdy stosownie użyty, największe wygody 
i pożytki przynosi. Pożytków ognia w całym świecie wyliczyć 
niepodobna. Niedorzecznym jest chwalić ogień, że świeci, a ganić, 
że parzy, bo tak czyniący mają właśnie na względzie nie naturę 
ognia, lecz własną wygodę i niewygodę: chcą widzieć, nie chcą 
goreć. A o tym nie pomyślą że to samo światło tak im miłe, 
chorym oczom niekiedy szkodzi, bo się do nich nie nadaje, 
a gorącość ognia tak im przykra, dla niektórych stworzeń jest 
do życia potrzebna i pożyteczna, bo się ku temu nadaje. 

I V . U l . U l . K l l V 

Godzien jest chwały Stwórca 
we wszech rodzajach 

i wszelkiej mierze tworów swoich. 
Wszystkie tedy twory, ponieważ są i przeto mają swą miarę, 

swój gatunek i pewien pokój ze sobą utrzymują są istotnie dobre; 
a gdy są tam, gdzie wedle porządku natury być powinny, strzegą 
swego bytu, o ile to im jest dane. A którym nie dano bytu na za
wsze, te - stosownie do potrzeb i ruchu rzeczy, co nad tamtymi 
z prawa Stwórcy mają wyższość czy władzę - zmieniają się na 
doskonalsze lub mniej doskonałe, dążąc z pomocą Opatrzności 
Bożej do tego wyniku, który jest zgodny z porządkiem rządzenia 
wszechrzeczy; żadne więc zepsucie - nawet takie, które dopro
wadza do zupełnego zniszczenia natury, zmienne i śmiertelne, nie 
unicestwi jednak tego, co było aż do tego stopnia, iżby na to 
miejsce nie powstało coś, co powstać miało. Wobec tego Bóg, 
który najdoskonalej istnieje, a tym samym przezeń wszelki byt 
uczyniony jest, byt nie najdoskonalej istniejący (bo nie może być 
równy Bogu byt, co z niczego uczyniony został i wcale by nie 
istniał, gdyby przez Boga nie był uczyniony) - ten Bóg, mówię, 
nie może być ganiony z powodu naszej niechęci do jakichkolwiek 
braków, natomiast z uwagi na wszystkie natury - chwały jest 
godzien. 
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Rozdział VI 
Jaki jest powód szczęśliwości aniołów dobrych, 

a jaki powód nieszczęścia aniołów złych? 
Z powiedzianego wyżej wynika, że powód najprawdziwszy 

szczęśliwości aniołów dobrych na tym polega, że trwają oni przy 
tym, który doskonale jest. Jeśli znów chodzi o powód nieszczęś
cia aniołów złych, to ten już oczywisty się staje - że ci odpadłszy 
od tego, który doskonale jest, ku sobie samym się zwrócili, a sa
mi oni doskonale nie są. Ten brak nazywa się pychą. „Początek 
-przecież-wszelkiego grzechu pycha" [Ekkl. 10,13]. Nie chcie
li więc u Niego strzec mocy swej [Ps. 58,10], iżby więcej byli, 
gdyby trwali u tego, który doskonale jest; przenosząc siebie nad 
Niego, przenieśli to, co w mniejszym stopniu jest. Tu jest pierw
szy błąd, pierwszy niedostatek, pierwszy brak w tej naturze, 
która tak stworzona została, że choć nie doskonale, jednakże do 
posiadania szczęścia swego cieszyć się mogła tym, który dosko
nale jest. A odwróciwszy się odeń, nie straciła całkowicie bytu 
swego, ale go mniejszym uczyniła i przez to stała się nieszczęśli
wą. Jeśli zaś szukać będziemy przyczyny sprawczej owej złej 
woli - nie znajdziemy żadnej. Cóż to bowiem jest, co wolę złą 
czyni, gdy ta sprawuje czyn zły? Wola zła jest sprawczą przyczy
ną dzieła złego, ale nie jest sprawczą przyczyną woli złej. Jeśli 
bowiem rzecz jakaś istnieje, to ta ma jakąś wolę albo jej nie ma; 
jeśli ma, to ma albo dobrą, albo złą wolę; jeśli dobrą to głupstwem 
by było twierdzić, że dobra wola czyni wolę złą. Bo gdyby tak 
było, to by dobra wola była przyczyną grzechu, a cóż nad to 
niedorzeczniej szego wymyśleć można? Jeśli znów taka rzecz, 
która by uchodziła za sprawczynię złej woli, sama też ma złą 
wolę, więc i tę sprawczynię znów zapytuję, kto w niej złą wolę 
zdziałał, i w ten sposób bez końca dochodzić będę przyczyny 
pierwszej złej woli. Nie jest więc pierwszą złą wolą ta, którą 
uczyniła zła wola; lecz ta jest pierwsza, której żadna wola nie 
uczyniła. Bo gdyby przed nią była inna, od której ta pochodzi, to 
już tamta będzie znów dawniejszą która tą drugą uczyniła. Jeśli 
odpowiemy, że ponieważ żadna rzecz nie uczyniła złej woli 
i dlatego zawsze ona była, to zapytuję, czy była ona w jakiejś 
naturze. Jeśli nie była w jakiejkolwiek naturze, to jej wcale nie 
było; jeśli zaś była w jakiejś naturze, to sprawiała jej braki i psu-
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łają i była dla niej szkodliwa i pozbawiała jądobra. Dlatego w złej 
naturze złej woli być nie mogło, lecz musiała być w dobrej, choć 
zmiennej, której ten brak szkodzić mógł. Bo jeśli nie szkodził, 
nie był, oczywista, brakiem, a tym samym nie można powiedzieć, 
iżby tam była zła wola. Jeśli znów szkodził, to szkodził przez 
odebranie lub zmniejszenie dobra. Nie mogła więc być wieczna 
wola zła w tej rzeczy, w której poprzednio było dobro przyrodzo
ne, mogące być odjęte przez szkodę od złej woli sprawioną. Jeśli 
więc wieczna nie była, to, pytam, któż ją uczynił? Wypadłoby 
tylko powiedzieć, że ta rzecz uczyniła złą wolę, w której wcale 
wola żadna nie istnieje. Ale czy ta rzecz jest wyższa czy niższa, 
czy równa? Jeśli wyższa, to oczywiście lepsza; czemuż tedy 
żadnej woli nie miała, a nie raczej dobrą wolę? Tak samo - jeśli 
jest równa: bo dwie rzeczy, dopóki na równi są dobrej woli, jed
no nie czyni w drugim złej woli. Pozostaje więc jedno, że rzecz 
niższa, nie mająca żadnej woli, uczyniła anielskiej naturze, co 
pierwsza zgrzeszyła - wolę złą. Ale znów rzecz jakaś, choćby 
najniższa, ponieważ jest naturą i bytem, jest niewątpliwie dobra, 
mając miarę i kształt swój w swoim rodzaju i porządku. Jakoż 
więc dobra rzecz mogła być przyczyną sprawczą woli złej? Jakże 
dobro ma być przyczyną złego? Gdy bowiem wola, opuściwszy 
wyższą rzecz, zwraca się ku niższej, staje się z łą nie dlatego, że 
złem jest to, ku czemu się zwraca, lecz - że samo zwracanie się 
jest przewrotne. Stąd nie rzecz niższa uczyniła wolę złą lecz - że 
wola niegodziwie i przewrotnie pożądała rzeczy niższej, sama się 
taką stawszy. Jeśli dwaj, jednakowo uposażeni na duszy i na 
ciele, widzą wdzięki jednego ciała i na skutek tego jeden z nich 
pobudza się do użycia niedozwolonej rozkoszy, a drugi wytrwa
łym przy wstydliwości pozostaje w swej woli, jakąż tu wskażemy 
przyczynę, że w jednym zła wola powstała, a w drugim nie? Jakaż 
to rzecz uczyniła złą wolę w tym, w którym ona powstała. Prze
cież nie owa uroda ciała, bo ta nie sprawiła złej woli w obydwóch, 
chociaż obydwóm jednakowo rzuciła się w oczy. Czy ciało pa
trzącego było tą przyczyną? Ale czemuż u drugiego nie było nią? 
Czy dusza? - ale czemuż nie w obydwóch? Z góryśmy przecież 
powiedzieli, że sąjednakowi na duszy i na ciele. A gdyby powie
dzieć, że drugi z tych dwóch, znęcony ukrytą pokusą ducha złego, 
niby nie własną wolą przystał na tę pokusę czy jakąkolwiek na-
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mowę? Nam właśnie o to chodzi, jaka to rzecz sprawiła w nim tę 
zgodę, tę złą wolę uległą złemu wpływowi? Żeby rozwiązać tę 
trudność w omawianej sprawie - dlaczego z tych dwóch, jedna
kowo kuszonych, jeden upada i na pokusę przystaje, a drugi 
w takich samych warunkach wytrwać może - jedno tylko wypa
da odpowiedzieć, że jeden nie chciał cnoty czystości porzucić, 
a drugi chciał. Bo skoro jednakowe były usposobienia i siły duszy, 
i ciała obydwóch, to jakimże to mogło się stać sposobem, jeśli 
nie własną wolą? Obydwaj jednakowo widzieli tę samąpiękność, 
jednakowo mieli ukrytą pokusę. Kto by więc chciał się dowie
dzieć, jaka to rzecz sprawiła w jednym z tych dwóch złą własną 
wolę, jeśliby się i dobrze zastanawiał - dojdzie do tego, że - żad
na. Jeślibyśmy powiedzieli, że on sam złą wolę swą uczynił, to 
cóż jest ten on? Czym był, zanim miał złą wolę, jeśli nie naturą 
dobrą której sprawcą jest Bóg, dobro niezmienne? Kto tedy 
twierdzi, że ten, co przystał na pokusę, na którą nie przystał dru
gi: na pokusę niedozwolonego użycia pięknego ciała jednakowo 
przedstawiającego się oczom obydwóch, podczas gdy przed owym 
widzeniem i przed pokusą obydwaj byli zupełnie jednakowi na 
duszy i ciele - kto, powtarzam, mówi, że ten, co przystał - sam 
sobie wolę uczynił złą choć przecież zanim miał złą wolę, był 
dobry - niechże zbada, dlaczego złą ją uczynił; czy dlatego, że 
jest naturą czyli też dlatego, iż z niczego uczyniona jest; a dojdzie 
do tego, że wola zła nie dlatego taką być zaczęła, że jest naturą 
lecz dlatego, iż z niczego uczyniona została. Bo jeśli natura jest 
przyczyną woli złej, to cóż musielibyśmy powiedzieć jak nie to, 
że dobro czyni zło i że dobro jest przyczyną zła - skoro z natury 
dobrej czyni się wola zła. A jakże to się stać może, iżby natura 
dobra, chociaż zmienna, mogła, zanim ma złą wolę, czynić coś 
złego, czyli właśnie złą wolę? 

Rozdział VII 
Nie można poszukiwać sprawczej przyczyny złej woli. 

Niechże nikt nie poszukuje sprawczej przyczyny woli złej; 
bo nie jest ona sprawcza, czyli czyniąca, lecz jest odczyniająca, 
tak jak i zła wola nie jest czynieniem, lecz odczynieniem, odstą
pieniem. Odstąpić bowiem od tego czegoś, co najdoskonalej jest, 
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ku temu, co jest czymś mniejszym - jest to zacząć mieć złą wolę. 
Chcieć odnaleźć tych odstępstw przyczyny, które, jak powiedzia
łem, nie są sprawcze, lecz są brakujące, znaczy tyle, jak gdyby 
ktoś chciał widzieć ciemności albo słyszeć milczenie: znane nam 
są ciemności i znane milczenie: ciemności nie inaczej, jak za 
pomocą słuchu, lecz przecież nie w kształcie swym, lecz w braku 
kształtu. Niechże nikt nie wymaga ode mnie, iżbym wiedział to, 
o czym wiem, że nie wiem, chybaby w tym celu, iżby się sam 
nauczył nie wiedzieć o tym, o czym, że nie można wiedzieć - wie
dzieć trzeba. Rzeczy bowiem, o których się wie nie z kształtu, 
lecz z braku kształtu, to o ile można powiedzieć tak i zrozumieć, 
są niejako poznawane przez ich nieznajomość, iżby przez ich 
poznanie, niepoznane były. Gdy bowiem nawet wzrok cielesny 
biegnie po kształtach cielesnych, nigdzie nie widzi ciemności, aż 
dopiero tam, gdzie zaczyna nie widzieć. Tak samo nie żaden inny 
zmysł, lecz sam tylko słuch może odczuwać milczenie, które znów 
nie inaczej odczuwa, jak tylko przez niesłyszenie. Podobnież 
kształty pojęciowe umysł nasz dostrzega wprawdzie przez poj
mowanie; lecz o ich braku dowiaduje się z niepoznania, „Występ
ki bowiem któż zrozumie" [Ps. 18,13]. 

Rozdział VIII 
O miłości przewrotnej, w której wola odstępuje od dobra 

niezmiennego ku dobru zmiennemu. 
O tym wiem, że natura Boża nigdy i nigdzie w najmniejszej 

swej części nie może cierpieć braku, a natomiast mogą brakom 
ulegać te rzeczy, które z niczego są uczynione. Te jednakże rzeczy 
im więcej są i czynią dobro, mają przyczyny sprawcze (wtedy 
bowiem coś czynią); o ile zaś w tym ustają i przez to zło czynią 
(bo cóż wtedy czynią jeno próżnię) - mają przyczyny brakujące 
Wiem też i o tym, że w kim powstaje zła wola, to odbywa się to 
tak, że gdyby ten ktoś nie chciał, to by nie powstała; z tego też 
powodu wyniki jej, jako dobrowolne, nie zaś konieczne, spotyka 
sprawiedliwa kara. Albowiem uchyla się wola nie od czegoś 
złego, lecz źle, to znaczy nie do natur złych, lecz źle dlatego, że 
wbrew porządkowi natur uchyla się od tego, który najdoskonalej 
jest, do czegoś takiego, co w mniejszym stopniu jest. Nie jest 
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przecież chciwość wadą złota, lecz człowieka, co przewrotnie 
miłuje złoto poniechawszy sprawiedliwość, którą się powinno 
było niezrównanie wyżej nad złoto stawiać. Nie jest też rozpusta 
wadą pięknych i miłych ciał, lecz duszy przewrotnie miłującej 
rozkosze cielesne, a lekceważącej powściągliwość, która nam 
daje udział w rzeczach piękniejszych duchowo, i niezniszczal
nych, i milszych. I chełpliwość nie jest błędem chwały ludz
kiej, lecz duszy miłującej przewrotnie pochwały ludzkie, a za nic 
ważącej sobie sumienie. Ani pycha nie jest błędem dającego 
władzę lub samej władzy, lecz duszy niegodnie miłującej władzę 
swoją a odrzucającej sprawiedliwszą władzę możniejszego. Tak 
więc, kto przewrotnie miłuje dobro jakiejkolwiek natury, choć je 
osiąga, sam w tym dobru staje się zły i nieszczęsny, bo większe
go dobra pozbawiony. 

Rozdział IX 
Czy Stwórca natury aniołów dobrych jest jednocześnie 

sprawcą ich dobrej woli za pomocą miłości rozlanej 
w nich przez Ducha Świętego? 

Skoro tedy zła wola nie ma żadnej sprawczej przyczyny 
naturalnej lub, że tak powiemy, istotnej (ponieważ od niej samej 
zaczyna się zło duchów zmiennych, zło, przez które zmniejsza 
się albo psuje dobro natury - i ponieważ złą wolę czyni tylko 
pewien brak, przez opuszczenie Boga, a to opuszczenie również 
nie ma, jak wiemy, przyczyny swej żadnej) - to gdybyśmy po
wiedzieli, że i dobra wola również nie ma przyczyny sprawczej, 
trzeba by się mieć na ostrożności, iżby nie wyszło na to, że dobra 
wola aniołów dobrych nie jest uczyniona, lecz Boga współwiecz-
na. Ale jeśli samiż aniołowie uczynieni s ą jakimże sposobem 
dobra ich wola miałaby być nieuczyniona? A skoro jest uczynio
na, czy wraz z nimi uczyniona była, czyli też byli kiedyś bez niej 
aniołowie? Jeśli wraz z nimi uczyniona była, to nie ulega wątpli
wości, że przez tegoż uczyniona została, przez którego i aniołowie 
są uczynieni; i jednocześnie odkąd powstali, przystali miłością 
swą w której uczynieni zostali, do tego, który ich uczynił. Dla
tego też źli odłączeni zostali od społeczności dobrych, iż dobrzy 
w tejże dobrej woli pozostali, źli - porzucając ją - odmienili się, 
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mianowicie przez złą wolę, właśnie już tym samym, że dobrą 
porzucili: a nie porzuciliby jej, gdyby oczywiście nie byli chcie
li. Jeśli zaś aniołowie dobrzy byli pierwotnie bez dobrej woli i j ą 
bez współdziałania Bożego sami w sobie zdziałali, wynikałoby, 
że stali się z własnej mocy lepszymi, niż byli uczynieni przez 
Boga. Niedorzeczność! Bez dobrej woli mogli być tylko źli. 
A może dlatego nie byli źli, ponieważ nie było w nich też i złej 
woli (bo nie odpadli od tej, której jeszcze nie zaczęli mieć), choć 
oczywiście nie tacy, nie tak dobrzy, jakimi zaczęli być z wolą 
dobrą. Lecz jeśli nie mogli sami siebie uczynić lepszymi, niż ich 
uczynił ten, od którego nikt nic lepszego nie czyni, to przecież 
i dobrej woli, przez którą by się lepszymi stali, mieć by nie mogli 
bez działania pomocy Stwórcy. I gdy ich dobra wola sprawiła to, 
iż nie zwrócili się ku sobie jako ku tym, co mniej „są", lecz ku 
temu, który najdoskonalej ,jest", a trwając przy nim więcej by 
„byli" i mądrze a szczęśliwiej by żyli - to z tego wynika, że 
wszelka wola dobra była niedostateczna i pozostałaby tylko 
w kręgu pragnień, gdyby ten, który naturę dobrą z niczego uczy
nił samodzielną (sui capacem), nie uczynił jej jeszcze lepszej, 
z siebie samego j ą dopełniając, przez uprzednie pobudzanie jej, 
żeby się stała żądniejszą. Jeszcze i to rozpatrzyć trzeba, czy anio
łowie dobrzy, skoro sami w sobie dobrą wolę uczynili, z jakiejś 
woli to uczynili, czyli też nie. Jeżeli nie z żadnej woli, to przecież 
tego nie uczynili wcale. Jeśli z jakiejś woli, to czy ze złej, czy 
z dobrej woli? Jeśli ze złej - to jakże zła wola mogła być spraw
czynią woli dobrej? Jeśli z dobrej woli - to znaczy, że już ją 
mieli przedtem. A któż jąuczynił był jak nie ten, co ich stworzył 
z dobrą wolą to znaczy z miłością czystą którą by do niego 
lgnęli; i tak razem z ustanowieniem ich natury udzielił im i łaski. 
A zatem wierzyć należy, że nigdy nie istnieli aniołowie bez dobrej 
woli, czyli bez miłości Bożej. Ci zaś, co, choć jako dobrzy stwo
rzeni, są jednakże źli (przez własną swą wolę, której natura dobra 
nie uczyniła, lecz tylko dobrowolnie od dobrego odstąpiła, po
nieważ przyczyną złego nie jest dobro, lecz odstąpienie od dobra) 
albo mniejszą otrzymali łaskę miłości Bożej od dobrych aniołów, 
którzy w niej wytrwali, albo też jeśli jedni i drudzy jednakowo 
dobrymi stworzeni zostali, to gdy jedni ze złej woli swej upadli, 
tamci, większą pomoc otrzymawszy, doszli do tej pełności szczęś-
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cia, gdzie pewność całkowitą mają iż już od niego nie odpadną 
nigdy. O tym jużeśmy w poprzedniej księdze mówili. 

Wyznać nam przeto należy z należnym uwielbieniem Stwór
cy, że nie tylko o ludziach świętych, ale też i o aniołach świętych 
można powiedzieć, iż miłość Boża rozlana jest w nich przez 
Ducha Świętego, który im dany jest [Rzym. 5,5], i że owo dobro, 
0 którym napisane jest: „Mnie zaś trwać przy Bogu dobrem jest" 
[Ps. 72,28], nie tylko jest dobrem ludzi, lecz dawniej jeszcze, 
1 w sposób szczególniejszy, jest dobrem aniołów. Ci wszyscy, dla 
których to dobro wspólnym jest dobrem, nie tylko jedną mają 
społeczność z tym, przy którym trwają lecz i między sobą świę
tą społeczność utrzymują i są jednym państwem Bożym, i żywą 
Bożą ofiarą i świątynią Bożą. O innej części tego Państwa Bo
żego, o części, która w przyszłości ma być złączona z aniołami 
nieśmiertelnymi, a składa się z ludzi śmiertelnych, i tymczasem 
bądź zmiennie jeszcze pielgrzymuje po ziemi, bądź w tych mia
nowicie, co zeszli już z tej ziemi, odpoczywa w tajemnych schro
niskach i siedzibach dusz - o tej to części, jak ona mianowicie 
powstała od Boga stworzona, wypadnie mi teraz powiedzieć tak, 
jak dotąd o aniołach mówiłem. Od jednego bowiem człowieka, 
którego naprzód Bóg stworzył, wziął początek rodzaj ludzki, jak 
nas o tym zapewnia Pismo Święte mające słusznie nadzwyczajną 
powagę na całym świecie i wśród wszystkich narodów, które 
w Boga wierzyć mają jak o tym - między innymi prawdami - Bo
ską a nieomylną powagą swą tenże Bóg przepowiedział. 

Rozdział X 
O zdaniu tych, którzy utrzymują, że rodzaj ludzki, 

tak jak i cały kwiat, zawsze istniał. 
Opuśćmy przypuszczenia ludzi nie wiedzących, co mówią 

o naturze albo o ustanowieniu rodzaju ludzkiego. Jedni, jak o ca
łym świecie tak i o ludziach, wierzyli, że ci istnieli zawsze. Stąd 
Apulejusz, opisując ten rodzaj istot żywotnych, mówi: „Każdy 
z osobna - śmiertelny, wszyscy jednak w rodzaju swoim - zawsze 
istniejący" [De deo Socr. 4]. A gdy im się powie, że skoro rodzaj 
ludzki istniał zawsze, to ileż prawdy jest w tym, co ich historia 
opowiada o pierwszych wynalazcach różnych rzeczy, o tych, co 
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umiejętności wszelkie i sztuki pierwsi wprowadzali albo o pierw
szych mieszkańcach tej lub innej krainy, części ziemi lub wyspy 
jakiej - odpowiadają wtedy, że przez potopy i pożary w różnych 
okresach czasu przeliczne krainy, acz nie wszystkie, takiemu 
ulegają spustoszeniu, że zaledwie tam maleńka garstka ludzi 
zostaje, rozrastająca się w następnych pokoleniach od pierwotnej 
znów liczby; i tak od czasu do czasu okazuje się i powstaje, jak 
gdyby to była pierwsza gromada ludzka, kiedy właściwe jest to 
tylko odrodzenie dawnej gromady przerwanej i wyniszczonej 
owymi nadzwyczajnymi klęskami; zresztą - powiadają stanow
czo, że człowiek tylko z człowieka istnieć może. Mówią to, co 
im się zdaje, nie - co wiedzą z pewnością. 

Rozdział XI 
Fałszywość takiej historii, która czasom minionym 

liczne tysiące lat przypisuje. 
Wprowadzają ich w błąd niektóre ich pisma dowodzące 

fałszywie, że dzieje czasów obejmują liczne tysiące lat. My na 
zasadzie Pisma Świętego liczymy niecałe sześć tysięcy lat od 
stworzenia człowieka. Żeby się zbyt nie rozszerzać nad tym, jak 
próżne i na żadnej powadze nie oparte jest zdanie owych pism 
głoszących znacznie liczniejsze tysiące lat, powiem choćby to: 
ów list Aleksandra Wielkiego do Olimpiady, matki swej, zawie
rający opowiadanie pewnego kapłana egipskiego, wyczytane 
przezeń z pism, które Egipcjanie uważają za święte - wymienia 
państwa znane również historykom greckim. Podług tego listu, 
pomiędzy innymi, królestwo asyryjskie istnieje z górą pięć tysię
cy lat; w greckiej zaś historii ma ono zaledwie około tysiąca 
trzystu lat, licząc od panowania Bela, którego i ów Egipcjanin 
umieszcza na samym czele panujących w tym państwie. Pań
stwom: perskiemu i macedońskiemu aż do Aleksandra, któremu 
ów kapłan właśnie o tym opowiada, przeznacza z górą osiem 
tysięcy lat, gdy tymczasem podług greckich pisarzy państwo 
macedońskie do śmierci Aleksandra liczy czterysta osiemdziesiąt 
pięć lat istnienia, a perskie aż do podbicia go przez tegoż Alek
sandra - dwieście trzydzieści trzy lata. Widzimy, że znacznie 
mniejsze są te liczby lat od owych egipskich i choćby je też nawet 
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trzykrotnie pomnożyć, nie wyrównają tamtym. Bo powiadają, że 
niegdyś u Egipcjan liczono lata tak krótkie, iż cztery miesiące 
obejmowały, a więc cały i prawdziwy rok, jaki obecnie i my 
mamy i Egipcjanie, mieścił w sobie trzy owe starożytne ich lata. 
Ale choćby i tak było, to, jak powiedziałem, nie zgadza się grecka 
rachuba z egipską. Dlatego zaś raczej greckiej rachubie wierzyć 
musimy, ponieważ nie przekracza ona liczb prawdziwych, zawar
tych w naszych księgach prawdziwie świętych. Wreszcie, ponie
waż ten list Aleksandra, szeroko rozpowszechniony, tak bardzo 
odbiega w tych wielkich przestrzeniach czasu od prawdopodo
bieństwa; o ileż mniej wiarę dać można owym pismom, pełnym 
baśni, niby wielce starożytnych - pismom, które chciano prze
ciwstawić powadze tak powszechnie zwanych ksiąg Bożych, 
przepowiadających, iż świat cały w ich powagę uwierzy; jakoż 
stosownie do przepowiedni, uwierzył; że pisma te prawdę opo
wiedziały o przeszłości okazuje się z tego, że to, co przepowie
działy o przyszłości, z całą się dokładnością sprawdziło. 

Rozdział XII 
O tych, co wprawdzie nie uważają tego świata 

za wieczny, lecz przypuszczają, że albo niezliczone światy 
wciąż powstają i giną, albo też jeden świat po dojściu 

do pewnego kresu czasów to ginie, to powstaje. 
Są jeszcze inni, którzy nie uważają, jakoby ten świat był 

wieczny, bez względu na to, czy przypuszczają istnienie wielu 
światów, czy też jednego tylko; lecz twierdzą, że co pewien okres 
długich wieków, a nieskończoną ilość razy świat, czy światy - po
wstają i znów giną. Tacy, radzi nieradzi, wyznać muszą, że rodzaj 
ludzki istnieć musiał, zanim byli ludzie rodzący. Bo tacy nie 
mogą jako tamci, twierdzący, że wśród potopów i pożarów po 
świecie, które, jak powiadają, całego świata przecież nie ogar
niały, pozostali zawsze nieliczni ludzie, z których się znowu 
rozrodziła znaczna ich, jak poprzednio, liczba; ci jednak, powta
rzam, nie mogą przecież myśleć, że gdy świat cały zginął, mogli 
jacyś ludzie pozostać. Lecz tacy, uważając, że jak świat cały 
odradza się z materii, tak samo w świecie tym rodzaj ludzki 
odradza się z pierwiastków (materialnych) świata, a później już 
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z rodziców rozradza się potomstwo śmiertelników - tak samo 
jak innych istot żyjących. 

Rozdział XIII 
Co odpowiedzieć trzeba tym, którym się nie podoba 

tak późne stworzenie człowieka. 
Cośmy odpowiedzieli, gdy o początku świata była mowa, 

nie chcącym wierzyć, że świat nie zawsze istniał, lecz że miał 
początek istnienia swego, jak to i Platon najwyraźniej wyznaje 
- chociaż niektórzy utrzymują, że on to inaczej rozumiał, niż 
mówił - to samo odpowiedziałbym o stworzeniu pierwszego 
człowieka tym, których to drażni, dlaczego człowiek nie został 
stworzony przez niezliczone i nieskończone wstecz czasy; lecz 
że tak późno stworzony został i , za świadectwem Pisma Święte
go, jest niespełna sześć tysięcy lat, odkąd istnieć zaczął. Jeśli im 
się nie podoba ta krótkość czasu i zbyt nieliczne lata odkąd, we
dle naszych ksiąg świętych, człowiek istnieć począł - to niech się 
zastanowią nad tym, że nic nie jest długie, co ma jakieś krańce, 
i wszystkie określone przestrzenie wieków w porównaniu z bez
kresną wiecznością - nie powiemy, że są maleńkie, lecz - że ni
czym są. Przeto, choćby też od chwili uczynienia człowieka przez 
Boga upłynęło nie pięć czy sześć tysięcy lat, lecz sześćdziesiąt 
lub sześćset tysięcy, sześć, sześćdziesiąt i sześćset milionów, 
i choćby te liczby mnożyć jeszcze na sobie tak, iżby się doszło 
liczb, które już nazwy nie mają-jeszcze by można, podobnie jak 
ci czynią, zapytać, czemu jeszcze wcześniej Bóg człowieka nie 
uczynił? Owo odwieczne wstrzymywanie się Boga od stwarzania, 
zanim człowieka uczynił, takie jest, że gdybyśmy z nim porów
nali nie wiem jak wielką, niewypowiedzialną ilość czasu, która 
by jednak koniec miała i granice jakieś określone, aniby taką 
jeszcze cząstką nie była, jak najmniejsza kropelka w porównaniu 
do wszystkich wód mórz i oceanów; bo z tych dwojga rzeczy 
jedna jest wprawdzie malusieńka, druga olbrzymia, ale jedna 
i druga - to rzeczy ograniczone; tamta zaś przestrzeń czasu, bieg
nąca od jakiegoś początku i w pewnym punkcie powstrzymana, 
choćby się i najdłużej ciągnęła w porównaniu do tego, co nie ma 
początku, nie wiem, czy za odrobinkę poczytana być może, czy-
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li raczej za nic. Bo jeśli, zacząwszy od końca owej przestrzeni 
czasu, odejmować będziemy choćby maleńkie chwilki po jednej, 
to za zmniejszaniem się liczby tych chwil, choć jest ich tak bardzo 
wiele, że i nazwy ich liczba nie ma, cofając się ciągle doprowadzi 
nas to odejmowanie do początku (podobnie - gdybyś dni życia 
człowieka, począwszy od tego dnia, który teraz przeżywa, odej
mował po jednym, aż do dnia, w którym się urodził). A jeśli tak 
by odejmować wstecz z przestrzeni czasu, która od żadnego po
czątku się nie zaczęła, odejmować po jednej, nie mówię już -ma-
leńkiej chwili, nawet już nie po godzinie, dniu, miesiącu lub roku, 
lecz choćby odejmować takie ilości lat, których liczby już i na
zwać nie umieliby żadni rachmistrze, a które jednak przez odej
mowanie pojedynczych chwilek znikną; i choćby też tak wielkie 
przestrzenie czasu odejmować nie raz, nie dwa, nie często, lecz 
ustawicznie - to i na cóż to się zda i co z tego przyjdzie, kiedy 
i tak się nigdy do początku nie dojdzie, bo go wcale nie ma. A więc 
też samo pytanie, które my teraz po pięciu tysiącach z czymś tam 
lat stawiamy, mogliby i potomkowie nasi po sześciuset milionach 
lat postawić z próżnej ciekawości, gdyby tylko przetrwała tak 
długo z pokolenia w pokolenie przechodząc, śmiertelna i słaba 
ludzkość. I ci, co przed nami byli w pierwszych latach ludzkości, 
pytanie takie zadawać mogli. Wreszcie sam pierwszy człowiek 
nazajutrz po swym powstaniu lub tegoż samego dnia zaraz po 
stworzeniu swoim mógł zagadnąć, czemuż to rychlej uczyniony 
nie został; a choćby i nie wiem jak dawniej przed tym uczyniony 
był, to tak samo wtedy, jak i teraz, jak i później znalazłby zarzut 
podobny o początku rzeczy ziemskich. 

Rozdział XIV 
O obrocie wieków, które zdaniem niektórych filozofów 

dochodzą do pewnego końca, 
po czym wszystko powraca stale do tego samego 

porządku i do tego samego kształtu. 
Filozofowie świata tego myśleli, że nie da się i nie można 

rozwiązać tych zarzutów inaczej, jak tylko krążeniem czasów 
w koło, w których to samo ciągle się dotąd odnawiało i powta
rzało w naturze rzeczy, a i w przyszłości ustawicznie będzie takie 
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krążenie wieków wciąż wschodzących i zachodzących. Mogą być 
te nawroty czasów bądź gdy świat pozostaje jednaki, bądź też gdy 
świat, wschodzący i zachodzący w pewnych okresach, wykazuje 
te same rzeczy jako nowe, które mijają i znów nadejść mają. Od 
tych śmiesznych zmian nie mogą wyłączyć duszy nieśmiertelnej 
i mądrej, która ustawicznie do fałszywej szczęśliwości dąży, a do 
prawdziwego nieszczęścia ustawicznie wraca. Bo jakże prawdzi
wa może być szczęśliwość, gdy jej wieczność nigdy nie jest 
pewna, skoro dusza albo nie wie o przyszłej swej nieszczęśliwo-
ści, nieświadoma jej, choć w prawdzie przebywa, albo lęka się 
jej nieszczęśliwa, choć jest w szczęśliwości. Lecz gdy dusza 
dąży z nieszczęśliwości ku szczęśliwości, z której już nigdy po
wrócić nie ma znowu do nieszczęść, to wtedy dzieje się coś no
wego w czasie, co końca w czasie nie ma. Dlaczegóż to samo nie 
ma się dziać ze światem? Dlaczego toż samo i z człowiekiem, na 
świecie uczynionym? Unikniemy wtedy owych najfałszywszych 
wymysłów o ciągłym krążeniu i powrocie czasów; wymysłów 
ludzi niby to mądrych a kłamliwych; i pójdziemy prostą ścieżką 
zdrowej nauki. 

Owo powiedzenie w Księdze Salomonowej, zwanej Eklez-
jastes: „Cóż jest, co było? Toż, co potem będzie. I cóż jest, co się 
stało? Toż, co się stanie; nic nie masz nowego pod słońcem. Kto 
mówić będzie i rzecze: oto to jest nowe: było to już w wiekach, 
które były przed nami" [Ekkl. 1,9 i n.] - niektórzy chcą rozumieć 
o tych właśnie obrotach, w których wszystko nawraca się i znowu 
staje się tym, czym było. Tymczasem Salomon mówi tu albo 
o tych rzeczach, o których wyżej już był mówił, mianowicie: 
o rodzeniach i idących, i przybywających, o obrotach słońca, 
0 spadkach potoków; albo najprawdopodobniej o rodzajach wszel
kich rzeczy to powstających, to zanikających. Toż byli ludzie 
1 przed nami, i są za nami, i po nas będą: to samo powiemy 
i o zwierzętach, i o roślinach. Nawet i potwory niezwykłe, choć 
niejednakowe i choć niektóre z nich raz się, podobno, tylko tra
fiły, ale jeśli ogólnie weźmiemy wszelkie dziwy i potwory, to te 
przecież i były, i będą, czyli że nie jest to czymś niebywałym 
i nowym pod słońcem, jeśli się potwór jaki uplęże. Chociaż nie
którzy i tak jeszcze te słowa wykładać chcieli, że mędrzec pański 
rozumiał, jakoby w przeznaczeniu Bożym już się wszystko stało, 
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a przeto nic nowego pod słońcem nie ma. Niezgodne jednak jest 
z prawdziwą wiarą i takie tłumaczenie słów Salomonowych 
i, broń Boże, abyśmy je tak rozumieć mieli, że mówią one o owych 
nawrotach świata, podczas których, jak owi sobie myślą, tak 
dokładnie powtarzają, się te same czasy i te same rzeczy doczes
ne, że na przykład tak samo jak Platon filozof za naszego okresu 
czasów uczył w Atenach uczniów w szkole zwanej Akademią -
tak samo poprzez niezliczone wstecz wieki, w bardzo długich 
wprawdzie, lecz stałych czasu odstępach, powtarzał się ten sam 
Platon i to samo miasto, i ta sama szkoła, i ciż sami uczniowie, 
i tak samo przez niezliczone na przyszłość wieki powtarzać się 
będą. A brońże Boże, powtarzam, abyśmy mieli takim bredniom 
wierzyć. 

Bo raz przecież umarł Chrystus za grzechy nasze: „wstawszy 
zaś z martwych więcej nie umiera (i) śmierć mu więcej panować 
nie będzie" [Rzym. 6,9]; i my po zmartwychwstaniu zawsze 
z Panem będziemy, jako wołamy do niego teraz słowami psalmu 
świętego: „Ty Panie zachowasz nas i będziesz nas strzegł od ro
dzaju tego na wieki" [Ps. 11,8 i n.]. Zdaje się, że akurat do rzeczy 
są następne zaraz tego psalmu słowa: „Wokoło niezbożnicy cho
dzić będą" - nie jakoby poprzez owe nawroty czasów, o których 
mówią, nawracać się ich życie miało, lecz że teraz ich życie takie 
jest kołowate, bo błędna jest ich nauka. 

Rozdział XV 
Doczesny stan rodzaju ludzkiego nie jest 

z nowego ustanowienia Bożego, 
ani nie pochodzi ze zmiennej woli Bożej. 

Cóż dziwnego, że ci, co błędnie przypuszczają owe nawroty 
czasów, nie umieją oznaczyć początku ich i końca: nie wiedzą, 
jak zaczął rodzaj ludzki istnieć i ta doczesność nasza, i jaki koniec 
tego będzie; nie potrafią bowiem pojąć tej wielkości Boga, który 
sam będąc wieczny i bez początku, dał przecież początek pe
wien czasom i człowiekowi, bo pierwej go nigdy nie stwarzał, 
lecz stworzył go w czasie; choć nie przez nowy i nagły pomysł, 
lecz niezmiennym i wiecznym wyrokiem swoim. Któż zdoła 
dociec tę niedocieczoną i niezbadaną wielkość Bożą, przez którą 
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Bóg uczynił człowieka doczesnego, człowieka, przed którym 
żaden inny człowiek nie istniał; a uczynił go w czasie, ale nie
zmienną wolą i z jego jedynego rozmnożył rodzaj ludzki. Psalm 
powyżej przytaczany naprzód mówi: „Ty, Panie, zachowasz nas 
i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki", a potem daje 
odprawę tym, co w swej głupiej i bezbożnej nauce odmawiają 
cechy wieczności pośmiertnemu szczęściu i zbawieniu duszy i po 
powyższych słowach zaraz dodaje: „Wokoło niezbożnicy chodzić 
będą" - jak gdyby mówił: „W cóż to ty wierzysz, jak ci się zdaje, 
i jak rozumiesz? Czyli należy myśleć, że naraz zachciało się 
Panu Bogu człowieka uczynić, którego nigdy przedtem w nie
skończonej wstecz wieczności nie czynił był: czyż tak się zachcieć 
mogło temu, któremu nic nowego zdarzyć się nie może i w którym 
nic zmiennego nie ma?". I teraz też na to psalmista odpowiada, 
zwracając się do Boga: „Według wysokości twej rozmnożyłeś 
syny człowiecze". Niech myślą, jak chcą, i niech w dysputach 
filozofują, co im się podoba. „Według wysokości twej", której 
nikt z ludzi poznać nie może, „rozmnożyłeś syny człowiecze". 
Bo zaiste, wysoka to jest rzecz, żeby i być zawsze i w czasie pew
nym człowieka zechcieć uczynić, którego się przedtem nigdy nie 
czyniło, a nie zmienić wyroków swych i woli. 


