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Termin „apokatastaza” był w starożytności często używany i ozna
czał przywrócenie do stanu poprzedniego lub powrót do czegoś.' 
Szczególnego znaczenia nabrał dopiero w ustach filozofów, zwłaszcza 
stoików. Według nich świat miał swój początek i kres, a skoro począt
kiem był ogień, także ogień stawał się jego końcem. Stoicy wierzyli, że 
po dopełnieniu się czasu nastąpi powszechny pożar, a po nim nowe 
narodziny, i wszystko zostanie odbudowane w takim samym kształcie, 
w jakim istniało przedtem.2 Trudno stwierdzić, które znaczenie termi
nu „apokatastaza” wywarło największy wpływ na starożytnych teolo
gów. Przyjrzyjmy się najpierw, jak rozumiano go przed Grzegorzem.

Najwcześniejsze próby teologicznej interpretacji apokatastazy
Dość wcześnie terminowi temu nadano znaczenie teologiczne, 

z tym że używano go niezwykle rzadko, właściwie sporadycznie. 
Jeszcze Septuaginta, choć wielokrotnie używa czasownika apoka- 
thistemi w różnych formach, jednak zawsze w znaczeniu powrotu 
do pierwotnego stanu, czy dobrego, czy złego.3 Także w Nowym Te
stamencie czasownik ten pojawia się kilkakrotnie, zawsze jednak 
w powszechnie używanym znaczeniu powrotu do zdrowia,4 powrotu 
do jakiegoś miejsca,5 odnowienia czegoś.6

1 G a 1 e n używa terminu „apokatastaza” w sensie powrotu do zdrowia, por. De composi- 
tione medicamentorum, t. 12, s. 713, 3. Nawet F i lo n  A le k s a n d r y j s k i  używa go tylko 
w pospolitym znaczeniu, mówi mianowicie o apokatastazie, czyli zwrocie dziedziczonego 
majątku, por. O dekalogu 164.

2 Por. G. R e a 1 e, Historia fdozofii starożytnej, t. 3, Lublin 1999, s. 388 n.
3 Por. Rdz 23, 16; 29,3; 40, 13. 21 i 41.13 (tu mowa o przywróceniu na urząd); Wj 4, 7 

(o uzdrowieniu ręki); 14, 27; Kpi 13, 16; 2 Sm 9, 7 (o zwrocie dóbr); 2 Mch 11, 25 (o zwróce
niu świątyni); Iz 23, 17; Ez 16, 55; 17, 23; Jr 15, 19; 16, 15; 23, 8; 24, 6; 27, 19; 29, 6; Am 5,15.

4 Por. Mt 12, 13 (i paralelne Mk 3, 5 oraz Łk 6, 10); Mk 8, 25.
5 Por. Mt 17, 11 (i Mk 9, 12); Hbr 13, 19.
h Por. Dz 1, 6.
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Dopiero Justyn mówi o powrocie (apokatastazie) do wolności 
dzieci Bożych, dokonującym się przez Chrystusa.7 Klemens Alek
sandryjski także kilkakrotnie używa terminu „apokatastaza” już 
w znaczeniu, które moglibyśmy nazwać teologicznym. Rozważając 
różne koncepcje szczęścia, tak wyjaśnia swoją definicję: „Naszym 
najwyższym celem jest upodobnienie się do prawdziwego Logosu, 
o ile to jest tylko możliwe, oraz za pośrednictwem Syna powrót 
(apokatastaza) do doskonałego synostwa”.8 Można się dopatrywać 
tu zapowiedzi późniejszej, właściwej dla Orygenesa i Grzegorza 
z Nyssy, koncepcji powrotu wszystkiego do stanu pierwotnego. 
Trzeba jednak od razu dodać, że u Klemensa nie jest to jeszcze wy
pracowana koncepcja, bo tego samego słowa używa również w sen
sie odejścia od Boga i powrotu (apokatastazy) do rzeczy ziemskich.9

Podobne znaczenie, jak u Klemensa, nabiera ów termin u Bazy
lego. I on mówi o przywróceniu ludzi po zmartwychwstaniu do sta
nu przed grzechem.10 Ale i jemu częściej zdarza się nazywać apoka- 
tastazą powrót do zdrowia11 lub różne zjawiska astronomiczne.12 
Grzegorz z Nazjanzu odnosi termin „apokatastaza” tylko do Chry
stusa i określa tak Jego ukazanie się po zmartwychwstaniu13 oraz 
wniebowstąpienie.14

Koncepcja Orygenesa

Orygenes jako pierwszy wypracował teologiczną, choć niejedno
znaczną, koncepcję apokatastazy. Jeszcze w monumentalnym pod
ręczniku J. Quastena znajdziemy opis eschatologii Orygenesa, 
z którego wynika, iż jego teologia stanowiła jednorodny system. 
W takim ujęciu przypisuje się mu nie tylko twierdzenie o powrocie 
wszelkich bytów do Boga, ale i o powrocie człowieka do stanu du

7 Por. J u s ty n , Dialog z Żydem Tiyfonem 134, 4.
8 K le m e n s  A le k s a n d r y j s k i ,  Kobierce II, 22, 134, tłum. J. N ie m ir s k a - P l i s z -  

c z y ń s k a , Warszawa 1994, t. 1, s. 218, por. tamże IV, 21, 132.
9 Por. tamże VI, 9, 75.
10 Por. B a z y l i , 0  Duchu Świętym XV, 36.
11 Por. t e n ż e ,  Homilia de gra tiarum actione, PG 31, 220B.
12 Por. t e n ż e ,  Homiliae in Hexaemeron, hom. II, 8 oraz hom. VI, 8; t e n ż e ,  Enairatio in 

prophetam Isaiam  I, 30.
13 Por. G r z e g o r z  z N a z j a n z u ,Mowa 31 (teologiczna V) o Duchu Świętym 27.
M Por. t e n ż e ,  Mowa 41 na Święto Pięćdziesiątnicy 11.
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chowego i zaprzeczeniu realności zmartwychwstania umartych.15 
Wydaje się jednak, że po wnikliwej analizie H. Crouzela takie 
stwierdzenia nie są już możliwe. Wydobył on bowiem na światło 
dzienne mnóstwo sprzeczności czy może raczej niejasności w nauce 
Orygenesa na temat apokatastazy.

Po pierwsze, gdyby Orygenes rzeczywiście obstawał przy prze
konaniu o ostatecznym powrocie wszystkich bytów do Boga, sta
łoby to w sprzeczności z koncepcją wolnej woli, której on sam 
przypisywał kluczowe znaczenie. Nad tym właśnie zagadnieniem 
skupił się Crouzel: „Skoro wolna wola człowieka odgrywa taką ro
lę w myśli Orygenesa, to jakim sposobem mógł nabrać przeświad
czenia, że wszelkie ludzkie i diabelskie istoty będąc wolne dadzą 
się w końcu poruszyć i przystąpią do Boga w apokastazie? Tylko 
nadzieję -  o ile cokolwiek -  mógł Orygenes dodać do tego, co po
wiedział Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (15, 23-28). 
Pewność co do powszechności apokatastazy stałaby w sprzeczno
ści z autentycznością wolnej woli, w którą Bóg wyposażył człowie
ka”.16 Sam Orygenes, w swoich listach, oburzał się, że ktoś mógłby 
go posądzać o tak niedorzeczną koncepcję: „Niektórzy z tych, 
którzy chętnie oczerniają swoich bliźnich, mnie i mojej nauce 
przypisują zbrodnię bluźnierstwa, czego ode mnie nigdy nie sły
szeli. Powiadają, że moim zdaniem ojciec zła i zguby tych, których 
się wyrzuca z królestwa Bożego, czyli diabeł, będzie zbawiony; 
czego nawet ktoś puknięty w głowę i wyraźnie nierozumny powie
dzieć nie może”.17

Po drugie, chociaż Orygenes wahał się, co prawda, między wybo
rem rozwiązania zgodnego z nauką Pisma, czyli hipotezą „cielesne
go końca”, a wywiedzioną z przesłanek filozoficznych hipotezą 
„niecielesnego końca”, wielokrotnie jednak opowiadał się za przy
znaniem, iż ostatecznym stanem ludzi będzie stan cielesny, choć 
w ciałach eterycznych.18

Z podobnymi trudnościami przyjdzie nam się zmierzyć przy 
omawianiu rozwiązania, jakie zaproponował Grzegorz.

15 Por. J. Q u a s t e n, Patrology, t. II, s. 87-90.
16 H. C r o u z e 1, Orygenes, tłum. J .M a r g a ń s k i ,  Bydgoszcz 1996, s. 350.
17 O r y g e n e s ,  List do przyjaciół w Aleksandrii, tłum. H. P ie tr a s ,  w: t e n ż e ,  Korespon

dencja, Kraków 1997, s. 26.
1K Por. H. C r o u z e 1, Orygenes, s. 343-345.

- 6 i -



MARTA PRZYSZYCHOW SKA

Nauka Grzegorza z Nyssy o apokatastazie

Apokatastaza stanowi ukoronowanie myśli Grzegorza: w tej 
koncepcji najlepiej widać wszystkie konsekwencje jego filozoficz
nych i teologicznych założeń. Jest to jednocześnie najbardziej ory
ginalne ujęcie popularnej greckiej wizji cyklicznego odtwarzania 
wszystkiego i przywracania do stanu, w jakim było poprzednio, 
choć Grzegorz zupełnie pomija aspekt cyklicznego powrotu do po
czątku. Jego wizja apokatastazy dotyczy jednorazowego powrotu 
całego stworzenia do Boga. Grzegorz odrzucał także rozumienie 
apokatastazy jako powrotu ludzi do stanu bezcielesnego, w jakim 
preegzystowali przed narodzeniem.19

Czym zatem jest dla niego apokatastaza? Najprościej byłoby od
powiedzieć, że -  jak mówi sam Grzegorz -  „ostatecznym celem drogi 
jest powrót do początku, czyli upodobnienie się do Boga”.20 Trzeba 
jednak zadać kilka ważnych pytań, po pierwsze: Co oznacza ów po
wrót do początku, jaki początek Grzegorz ma tu na myśli? Po wtóre: 
Czy zostaną w nią włączeni wszyscy ludzie? Po trzecie: Czy powrót 
dotyczy także aniołów, a więc szatana? Po czwarte: Na ile apokata
staza dokonała się już dzięki wcieleniu Chrystusa, a na iłe wypełni się 
przy zmartwychwstaniu umarłych? Jak widać z tych pytań, problem 
jest naprawdę złożony i może się okazać, że na niektóre z nich nie 
znajdziemy odpowiedzi lub odpowiedź będzie niepełna. Podejmę za
tem jedynie próbę zmierzenia się z tym zagadnieniem.

Jaki był początek, do którego mamy powrócić?

W celu znalezienia odpowiedzi na pierwsze pytanie, a przede 
wszystkim wyjaśnienia samego zagadnienia powrotu do początku, 
muszę najpierw omówić charakterystyczne dla Grzegorza rozróż
nienie pierwszego i drugiego stworzenia.

Grzegorz, idąc za intuicją Orygenesa i Filona z Aleksandrii,21 
mówi, że „stworzenie naszej natury jest w jakiś sposób podwój

19 Por. G r z e g o r z  z N y s s y ,  Dialogus de anima et resurrectione, PG 46, 108 A. Jak wi
dzieliśmy, nie można powiedzieć, że była to koncepcja Orygenesa, raczej orygenistów. Ory- 
genes jedynie brał pod uwagę taką możliwość; por. H. C r o u z e l ,  Orygenes, s. 343-345.

20 G r z e g o r z  z N y s s y , De mortuis, GNO 9, s. 51, por. t e n ż e ,  De virginitate 12, 4.
21 Już Orygenes, komentując pierwsze dwa rozdziały Księgi Rodzaju, widział w dwóch 

opisach stworzenia opowiadania o dwóch odrębnych wydarzeniach. Według niego, pierwsze
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ne”. Podstawą do takiego stwierdzenia są dlań stówa Rdz 1, 27. 
Uznaje on pierwszą część wersu, „Stworzył więc Bóg człowieka na 
swój obraz, na obraz Boży go stworzył”, za opis pierwszego stwo
rzenia, w wyniku którego powstała ludzka natura i było to stwo
rzenie „na Boże podobieństwo”, natomiast zdanie: „stworzył 
mężczyznę i kobietę” odnosi do stworzenia drugiego, charaktery
zującego się rozróżnieniem,” przy czym rozróżnienie to dotyczy 
właśnie podziału na płcie.

Człowiek powstały w wyniku pierwszego stworzenia to nie był 
nasz praojciec Adam, bo nie był to człowiek indywidualny, ale cała 
ludzka natura: „Pismo mówiąc, że Bóg stworzył człowieka, za po
mocą nieokreślonego terminu ukazuje catą ludzkość. To stworze
nie nie zostało jeszcze nazwane Adamem, jak to mówi dalsze opo
wiadanie. Imię nadane stworzeniu nie było indywidualne, ale ogól
ne. Przez powszechną nazwę natury każe nam rozumieć, że dzięki 
Bożemu przewidywaniu i mocy w pierwszym.stwor-zeniu została za
warta cała ludzkość”.23 To, co powstało w wyniku drugiego stworze
nia jest naznaczone podziałem na picie, którego w Bogu nie ma. 
Grzegorz utrzymuje, że Bóg dokonał drugiego stworzenia przewi
dując grzech człowieka: „Ten, który zna wszystko zanim powstało, 
jak mówi proroctwo, poznawszy, lub raczej przewidziawszy dzięki 
swojej mocy przewidywania, w jakim kierunku zwróci się wskutek 
władzy nad sobą ludzka zdolność wyboru, skoro zobaczy! to, co do
piero miało nastąpić, wprowadzi! do obrazu różnicę między męsko
ścią a kobiecością, która nie spogląda już na Boski wzór, ale jak po
wiedziałem, wiąże się z naturą nierozumną”.24

Problem jedności ludzkiej natury jest w rozumieniu Grzegorza 
zagadnieniem tak skomplikowanym, że nie ma tu miejsca na przy
toczenie rozmaitych prób jego interpretacji. Aby dać choć mgliste 
wyobrażenie tego, co Grzegorz rozumie przez ludzką naturę, przy

stworzenie dotyczy tego, co duchowe. To właśnie dusza ludzka nosi w sobie obraz Słowa, cia
ło zaś, które stanowi jedynie naczynie dla duszy, powstało w wyniku drugiego stworzenia; 
por. H. C r o u z e l ,  Oiygenes, s. 139. Prekursorem takiej interpretacji był na około 200 lat 
przed Orygenesem żydowski filozof Filon z Aleksandrii. To u niego po raz pieiwszy znajdu
jemy koncepcję podwójnego stworzenia; por. F ilo n ,  O stworzeniu świata 130. 134, tłum. 
L. J o a c h im o w ie  z, w. Pisma, t. 1, Warszawa 1986, s. 68n.

" G r z e g o r z  z N y s s y, De opificio hominis 16, PG 44, 181.
23 Tamże 16, PG 44, 185.
24 Tamże.
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toczę jego wtasną definicję natury, którą sformułował przy okazji 
wyjaśniania, na czym polega Boża jedność trzech Osób: „Natura 
jest jedna, tworząca sama ze sobą jedność i jest całkowicie niepo
dzielną monadą, nierosnącą przez dodanie ani niemalejącą przez 
ubytek, lecz jest jednością i pozostaje jednością, chociaż ukazuje 
się w wielości, niepodzielna, trwała, nienaruszalna i nie dzieli się 
pomiędzy uczestniczących w niej”.25 Dla nas kluczowe jest stwier
dzenie, że natura tworzy niepodzielną jedność, ukazującą się jedy
nie jako wielość. Grzech zaburzył ją niejako i choć natura ludzka 
nie istnieje już na sobie właściwym poziomie bytu, jednak w jakiś 
sposób pozostaje „niepodzielną monadą”, której prawdziwa jed
ność zostanie odnowiona przy końcu świata.

Grzegorz utrzymuje, że zmartwychwstanie umarłych dokona się 
po dojściu ludzkiej natury do pełni (pleroma). Można powiedzieć, 
że pleroma określa rozciągłość ludzkiej natury: liczbę ludzkich jed
nostek, które się w niej zawierają. Jest to pełnia jeszcze nie zreali
zowana, ale chyba nie byłoby poprawne stwierdzenie, że jest ona 
tylko potencjalna, jeśli rozumie się potencjalność jako możliwość 
zaistnienia. Jest ona ściśle określona i zrealizuje się z całą pewno
ścią w historii świata od dnia stworzenia aż do dnia ostatniego: 
„Powstał zatem na obraz człowiek, [czyli] cala natura, dzieło po
dobne do Boga. Dzięki wszechmocnej mądrości powstała nie część 
całości, ale cała połączona pełnia natury. Ten, który obejmuje 
wszystkie krańce ziemi -  jak mówi Pismo: «W Jego ręku są krańce 
ziemi» -  Ten, który zna wszystko zanim powstanie, ogarnąwszy my
ślą wiedział [już] jak wielka pod względem liczby [osób] będzie 
ludzkość.26 Dopiero wtedy, gdy pełnia ludzkiej natury dojdzie do 
swoich granic zgodnie z wyznaczoną jej miarą”,27 nastąpi koniec 
czasów i zmartwychwstanie umarłych.

Co jednak oznacza dojście pełni ludzkiej natury do kresu? Oznacza 
to narodzenie się określonej liczby osób. „Ten, który wszystko powo
łuje do istnienia, ukształtowawszy najpierw w swojej woli całego czło
wieka na Boży obraz, nie czekał na powolne uzupełnianie [ludzkości] 
przez rodzących się, lecz poznał wypełnioną liczbę dusz według wła

25 T e n ż e ,  A d  Ablabium, ąuod non sint tres dei, GNO 3, 1, s. 41; tłum. T. G r ó d e c k i ,  
w: Drobne pisma trynitarne, Kraków 2001, s. 106.

2,1 T e n ż e, De opificio hominis 22, PG 44, 204.
27 Tamże 22, PG 44, 205.
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snej pełni. Poznawszy łącznie w jej pełni całą ludzką naturę dzięki 
swojej władzy przewidywania, ozdobiwszy ją udziałem w godności 
wyższej i równej aniołom, gdy przewidział, że wolny wybór nie zwróci 
się ku dobru, lecz odejdzie od anielskiego życia, wtedy, aby nie 
uszczuplać pełni dusz ludzkości, skoro porzuciła ów sposób, w jaki 
aniołowie wzrastali w liczbę aż do pełni, przeznaczył naturze sposób 
wzrastania odpowiedni dla tych, którzy ześlizgnęli się w grzech”.28 
Drugie stworzenie, dzięki któremu istniejemy my, indywidualni lu
dzie, było zatem potrzebne, by ludzka natura, sprowadzona przez 
grzech na niższy poziom bytu, mogła jednak osiągnąć swą pełnię.

Po tym wprowadzeniu odpowiedź na pierwsze pytanie wydaje się 
dość prosta: apokatastaza, wg Grzegorza, jest bowiem „powrotem do 
pierwotnego życia, sprowadzeniem na powrót do raju tych, którzy zo
stali zeń wygnani”.29 Człowiek zamieszkujący raj był wolny od „ubrań 
ze skór”,30 a więc od wszelkich aspektów życia zwierzęcego, czy jednak 
powrót do pierwotnego życia oznacza powrót do stanu, w którym 
ludzka natura nie znała podziału na płcie? Grzegorz odwołuje się tu 
do fragmentu Łk 20, 35-36, gdzie Chrystus odpowiadając Saduce
uszom wyjaśnia, że ludzie „przy zmartwychwstaniu nie będą żenić się 
ani za mąż wychodzić, są bowiem równi aniołom i są synami Boga ci, 
którzy są synami zmartwychwstania”. W życiu anielskim nie ma roz
mnażania za pomocą nasienia, nie ma także podziału na płcie. Takie 
było życie natury ludzkiej po pierwszym stworzeniu, takie będzie tak
że po zmartwychwstaniu: „Jeśli zatem życie zmartwychwstałych jest 
podobne do aniołów, jasnym jest, że życie przed wygnaniem też było 
czymś anielskim; dlatego powrót do pierwotnego życia upodabnia nas 
do aniołów”.31

*  Tamże, 17 .PG 44 ,189.
29 Tamże 17, PG 44, 188; por. t e n ż e ,  Vita sanctae Macrinae 24, 30.
3(1 Grzegorz mówiąc o skutkach grzechu odwołuje się do obrazu odzienia ze skór z Rdz 3, 

21, interpretując je w sposób alegoryczny. Do rozumnej i obdarzonej życiem nadprzyrodzo
nym ludzkiej natury po grzechu zostały dodane właściwości natury nierozumnej, których po
zbędziemy się dopiero przy zmartwychwstaniu: „Po zdjęciu brzydkiej, ze skór zwierzęcych 
sporządzonej śmiertelnej szaty (przez skórę zwierząt należy rozumieć znak nierozumnej na
tury, którą przywdzialiśmy oddając się namiętnościom), każdy kawałek okrywającej nas 
zwierzęcej skóry zdejmiemy wraz z całością. Tym zaś, cośmy wraz ze zwierzęcą skórą wzięli, 
jest parzenie się, poczęcie, rodzenie, brud, pierś macierzyńska, jedzenie, wypróżnianie, 
wzrost aż do dojrzałości, pełnia siły, starość, śmierć”; t e n ż e ,  Dialogus de anima et reswrec- 
tione PG 46, 148, tłum. W. K a n ia , w: Wybór pism, PSP 14, Warszawa 1974, s. 82.

31 T e n  że , De opificio hominis 17, PG 44, 188.
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Czy wszyscy ludzie będą zbawieni?
Pomocą w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy w apokatasta- 

zę zostaną włączeni wszyscy ludzie, będzie analiza fragmentów 
pism Grzegorza, odwołujących się do przypowieści o zagubionej 
owcy. Pisze on mianowicie wyraźnie, że cała nasza natura, przyrów
nana właśnie do owcy, zagubiła się z dala od wyższego sposobu ży
cia i cala zostanie doń przywrócona: „Sprawca naszego zbawienia 
szuka zagubionej owcy. To my, ludzie, jesteśmy ową zagubioną 
owcą, odciągniętą od stada stu rozumnych owiec przez grzech. 
I bierze na swoje ramiona całą owcę. Nie zabłądziła bowiem tylko 
część owcy, a skoro cała odeszła, cała jest wiedziona z powrotem”.32 
Ludzka natura powróci zatem do stanu, w jakim była przed drugim 
stworzeniem i to powróci tam jako całość. Dzięki owemu powroto
wi odzyska nie tylko swą jedność, ale także wspólnotę z innymi 
stworzeniami rozumnymi, z aniołami: „Także my będziemy zalicze
ni do świętego stada stu owiec. Gdy jedna owca, to jest nasza natu
ra, została odciągnięta przez zło od niebiańskiego sposobu życia, 
ściągnięta do przykrego i brudnego miejsca, już liczba owiec pozo
stałych w stadzie nie jest ta sama, lecz mówi się o dziewięćdziesię
ciu dziewięciu. (...) Przybył zatem [Pan] ożywić i ocalić to, co zginę
ło i wziąwszy na ramiona przywrócić do istnienia to, co zginęło 
z powodu marności rzeczy nieistniejących, aby liczba Bożego stwo
rzenia była znowu pełna”.33

Skoro cała ludzka natura, rozumiana jako ontyczna jedność, ma 
być przywrócona do pierwotnego stanu, to żaden człowiek nie po
winien być z tej wspólnoty wyłączony. Grzegorz nie twierdzi tego 
jednak w sposób kategoryczny, co najlepiej pokaże następujący wy
wód: „Jeśli po trzech dniach cierpienia w ciemności nawet Egipcja
nie dostępują udziału w świetle, to być może [tacha] zachęci to ko
goś do zrozumienia [tis agagoi to noema] tego jako ostatecznego 
odnowienia w królestwie niebios tych, którzy byli skazani w piekle. 
Albowiem ta dotykalna ciemność, o której mówi opowiadanie, jest 
i co do nazwy, i co do istoty rzeczy pokrewna w znacznym stopniu 
ciemności zewnętrznej (Mt 8, 12). Każdy z nich [i z Izraelitów, 
i z Egipcjan] jest bowiem uwalniany, gdy Mojżesz, jak wyjaśniliśmy

32 T e  nż e, Anturheticus adversus Apollinarem, GNO 3, 1, s. 152.
33 T e n ż e ,/ /?  Ecclesiasten, hom. II, GNO 5, s. 305.
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wcześniej, wyciągną! ręce nad tymi, którzy byli w ciemności. Tak sa
mo ów palący kurz, sprawiający Egipcjanom wielki ból, można ro
zumieć jako wyrażone przez symbol ognia potępienie grożące 
w piekle jedynie tym, którzy żyją jak Egipcjanie”.34 J. Danielou 
zwraca uwagę na użyty w tym fragmencie optativus agagoi, który 
ma podkreślać ostrożność w wyrażaniu opinii.35 Zresztą ową ostroż
ność wyraża także przysłówek tacha, użyty w znaczeniu „być może”.

Istnieją wszakże i takie wypowiedzi Grzegorza, które poświad
czają, że wierzył on w zbawienie wszystkich ludzi. Zdaje się utrzy
mywać, że dla tych, którzy nie wyćwiczyli się w cnocie w czasie ży
cia, istnieje możliwość oczyszczenia i rozwoju duchowego po śmier
ci: „Pozostali (mianowicie ci, którzy w tym życiu nie wyćwiczyli się 
w cnocie) dopiero później uwolniwszy się od materialnej namiętno
ści dzięki oczyszczającemu ogniowi, dzięki pragnieniu dobra do
browolnie wracają do łaski przeznaczonej [ludzkiej naturze] od po
czątku”.36 Nawet pisząc o wielkim znaczeniu chrztu dla zbawienia, 
nie waha się przyznać, że taką samą moc jak chrzest ma ogień 
oczyszczający po śmierci: „Oczyszczone przez chrzest dusze będą 
miały dostęp do pokrewnych im duchów. Z czystością będzie też 
złączona wolność od namiętności i cierpień, na czym według po
wszechnego przekonania polegać będzie szczęście. Ci natomiast, 
w których namiętności się umocniły i nie zastosowali oni żadnego 
środka na oczyszczenie brudu, ani misterium wody, ani wezwania 
Bożej mocy, ani poprawy przez pokutę, muszą pozostać w stanie, 
na jaki zasłużyli. Ale dla nieoczyszczonego złota przeznaczony jest 
tygiel, aby po wytopieniu się przymieszanej do nich nieprawości, 
później po długich wiekach zachowała się dla Boga czysta natura. 
Ponieważ więc oczyszczająca sita leży w wodzie jak i w ogniu, dlate
go ci, co zmyli brudy w tajemniczej wodzie, nie będą potrzebowali 
innego oczyszczenia; ci zaś, którzy nie byli wtajemniczeni w to 
oczyszczenie, muszą się kiedyś oczyścić przez ogień”.37

Ta konieczność oczyszczenia jest wynikiem założeń antropolo
gicznych Grzegorza. Uznaje on bowiem, że zło nie może zaspokoić

34 T e n ż e, De vita Moysis II, 82.
35 Por. J. D a n ié lo u ,  L ’ Apocatastase chez saint Grégoire cle Nysse, Recherches de Scien

ce Religieuse 30/1940, s. 334.
36 G r z e g o r z  z N y ssy , De mortuis, GNO 9, s. 56n.
37 T e n ż e ,  Oratio catechetica magna 35, tłum. W. K a n ia , w: Wybór pism, s. 175n.; por.

tamże 26; te n  że , Dialogus de anima et resurrectione, PG 46, 100n., 104n., 152, 157.
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człowieka, ale po nasyceniu się nim, każdy, niejako z konieczności, 
wraca do dobra. Grzegorz tłumaczy to następująco: „Pragnienie 
rzeczy obcych naturze nie trwa na zawsze, ponieważ to, co nie jest 
właściwe i z czym natura nie miała styczności od początku, powodu
je przesyt, a trwa na zawsze jedynie pragnienie pokrewne i tego sa
mego rodzaju, aby natura pozostała sobą”.3s A w Dialogu o duszy 
i zmartwychwstaniu znajdziemy takie oto stwierdzenie: „Każda natu
ra przyciąga do siebie to, co jest pokrewne. A ponieważ człowiek 
wzniósł się do pokrewieństwa z Bogiem przez swe podobieństwo do 
wzoru, musi duszę pociągnąć pokrewna jej Boskość. To zaś, co nale
ży do Boga, musi być zbawione”.39 Człowiek nie może zatem pozo
stać w oddaleniu od Boga, bo nie pozwala mu na to jego struktura.

Z drugiej jednak strony, nie możemy zapominać o wyraźnych 
wypowiedziach Grzegorza na temat wiecznego piekła i potępienia. 
Szczególnie w homiliach dobitnie przedstawia wieczną karę potę
pionych: „Każdemu dostaje się odpowiednia zapłata: tym, którzy 
prowadzili cnotliwe życie przypada radosny pobyt w królestwie nie
bieskim; nieludzkim zaś i złym -  kara ogniowa i to na wieki”.40 Jak 
to się ma do przedstawionych wyżej stwierdzeń?

Można powiedzieć, że chociaż Grzegorz wyraża pewne wątpli
wości co do powrotu poszczególnych ludzi do stanu pierwotnej do
skonałości, zasadniczo, jak to słusznie zauważa J. Danielou, „kła
dzie akcent jedynie na zbawienie ludzkiej natury, rozważanej jako 
cała ludzkość, a problem indywidualnego zbawienia pozostawia 
w cieniu. Widzimy tu dobrze grecki sposób myślenia, który intere
suje się raczej naturą niż jednostkami”.41 Przekonanie Grzegorza 
o koniecznym powrocie całej ludzkiej natury do Boga opiera się na 
dwóch założeniach: po pierwsze, na przeświadczeniu, że zło ze swej 
natury nie istnieje; nawet jeśli człowiek, który jako stworzenie musi

•w T e n ż e ,  De mortuis, GNO 9, s. 57; por. t e n ż e ,  De vita Moysis II, 236 oraz II, 238n.; 
t e n ż e ,  Dialogus de anima et resiurectione, PG 46, 97; t e n ż e, De opificio hominis 21, PG 44, 
201; t e n ż e ,  Orationes VIIIde beatitudinibus, hom. IV, GNO 7, 2, s. 120.

™ T e n ż e, Dialogus de anima et reswrectione, PG 44, 97; tium. W. K a n i a, w: Wybór pism, 
s. 61.

40 T e n ż e ,  De beneficientia (De paupeńbus amandis I), GNO 9, s. 100, tium. T. S in k o ,  
w: Wybór pism , Warszawa 1963, s. 171; por. te  n ż e , In illud: ąutenus uni ex his fecistis mihife- 
cistis (Depaupeńbus amandis II), GNO 9, s. 121; t e n ż e ,  In inscńptiones Psalmorum, II, 16, 
GNO 5, s. 172.

41 J. D a n ié lo u ,  L ’ Apocatastase chez saint Grégoire de Nysse, s. 345.
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się zmieniać i ku czemuś dążyć,42 zwiedziony pozorami, wybierze 
zło, szybko się nim nasyci, a ów przesyt powoduje zwrot w kierunku 
dobra, „z prawdziwym dobrem” z kolei „nie łączy się żaden prze
syt”.43 Po drugie, Grzegorz wyznaje nie tylko platońską zasadę, że 
podobne poznaje podobne, ale mówi nawet więcej: podobne dąży 
do podobnego; człowiek, będąc pokrewny Bogu, z konieczności dą
ży do podobnej sobie natury. Takie stwierdzenia prowadzą go jed
nak, jak się zdaje, do wniosków sprzecznych z nauką Kościoła. 
Grzegorz porzuca więc swoją wizję, by pozostać wierny nauce wia
ry. Dlatego obok wypowiedzi, świadczących o jego przekonaniu 
o apokatastazie, znajdujemy również wyraźne potwierdzenia, że 
przyjmował naukę o wiecznym potępieniu.

Los szatana

Czy także szatan będzie włączony w powrót stworzeń rozumnych 
do Boga? Taka jest konsekwencja założeń Grzegorza, bo przecież 
jeśli uznamy, że stworzenia rozumne mają osiągnąć pierwotną do
skonałą jedność, żadne z nich nie może być z tej jedności wyłączo
ne. Niekiedy sam Grzegorz mówi o tym wprost: „Wierzymy, że ist
nieją istoty bez ziemskiego ciała, nieprzychylne dobru i wrogo na
stawione do ludzi, które same wyrzekły się szczęścia i przez odej
ście od dobra przedstawiają w sobie jego przeciwieństwo. I te, moż
na przypuścić, zalicza Apostoł do podziemnych, przez swą wypo
wiedź wskazując, że kiedyś, gdy po długich wiekach wszelkie zło zo
stanie zmazane, żadne stworzenie nie znajdzie się poza królestwem 
dobra, lecz panowanie Chrystusa zostanie przyjęte w końcu rów
nież przez wymienione duchy”.44 Rozumowanie Grzegorza jest po
dobne do tego o ludzkiej naturze: skoro zło nie istnieje, nie może 
również trwać na wieki, a zatem, także szatan, choć po upływie dłu

42 „Nasza natura wskutek swej zmienności i ruchu nie może pozostać w spokoju, wolna 
wola ciągle do czegoś dąży, popycha zaś ją do tego pragnienie dobra”; G r z e g o r z  z N y s -  
sy, Oratio catechetica magna 21, tłum. W. K a n ia , w: Wybór pism, s. 157; por. t e n ż e ,  Oratio 
catechetica magna 16; t e n ż e ,  In inscriptionespsalmorum  I, 7, GNO 5, s. 46.20-47.1; t e n ż e ,  
De vita Moysis I, 5.

43 T e n ż e ,  Dialogus de anima et resurrectione, PG 46, 97; tłum. W. K a n ia , w: Wybór 
pism, s. 61.

44 T e n ż e ,  Dialogus de anima et resurrectione, PG 46, 72; tłum. W. K a n ia , w: Wybór 
pism, s. 51.
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giego czasu, powróci jednak do Boga. Trudno jednak orzec, czy jest 
to, jak w przypadku rozważań o ludzkiej naturze, stwierdzenie do
tyczące raczej natury anielskiej jako takiej, czy dotyczy poszczegól
nych aniołów.

Czas apokatastazy

Choć nie ma wśród uczonych zgodności, czy Grzegorz w pełni 
przyjmował fizyczną teorię odkupienia, żaden nie kwestionuje jed
nak tego, że Grzegorz mówił o zjednoczeniu Słowa z „całą” ludzką 
naturą, czy to dzięki przyjęciu „ludzkiej natury” jako całości, czy 
też dzięki przyjęciu konkretnej ludzkiej natury stanowiącej w jakiś 
sposób jedność z całością.45 Grzegorz pisze o tym aż nazbyt wyraź
nie: „Słowo, które byto na początku u Boga, które z miłości do lu
dzi stając się ciałem przez wspólnotę z naszą słabą naturą, po to 
zmieszało się z człowiekiem i przyjęło na siebie całą naszą naturę, 
aby przez zmieszanie z Bóstwem przebóstwić ludzkość, uświęciwszy 
dzięki owym pierwocinom cale «ciasto»46 naszej natury”.47 To we 
wcieleniu, wg Grzegorza, ludzkość została przebóstwiona, bo dzię
ki jedności przyjętej przez Chrystusa ludzkiej natury wszyscy jej 
uczestnicy mają udział w Boskiej naturze. W pewnym więc sensie 
apokatastaza dokonała się wraz z wcieleniem, śmiercią, zmart

45 J. G r o s s , La divinisation du chrétien d'après les Pères Grecs. Contribution historique a la 
doctrine de la grâce, Paris 1938, s. 231, nie waha się powiedzieć, że Chrystus nie tylko złączył się 
z całą ludzką naturą, ale całą ją przyjął: „Ten realizm jest podstawą jego fizycznej teorii prze- 
bóstwienia. To dzięki niemu święty mógł jednocześnie potwierdzać indywidualność natury 
ludzkiej Chrystusa i utrzymywać, że we Wcieleniu Logos przyjął naturę ludzką jako taką, całą 
ludzkość i przez to ją przebóstwił”. Tak samo ujmują ten problem J. N. D. K e lly , Początki 
doktiyny chrześcijańskiej, Warszawa 1988, s. 284 oraz A. H a r n a c k , Lehrbuch der Dogmenge- 
schichte, Tubingue 1909, t. 2, s. 167. L. M a le v e z , L ’Église dans le Chńst. Étude de théologie hi
storique et théorique, Recherches de Science Religieuse 25 (1935) 3, s. 271 woli mówić, że „Sło
wo, przyjmując konkretną ludzką naturę, przeniknęło w jakiś sposób cały rodzaj ludzki”. 
W. V ô 1 k e r, Gregorio di Nissa, filosofo e mistico, tłum. C. T o m m a s i, Milano 1993, s. 62 także 
wychodzi z założenia, że Słowo przyjęło konkretną ludzką naturę, ale zarazem dodaje, że ta 
natura już przed Wcieleniem tworzyła „organiczną jedność, tak że w każdej jednostce jest w ja
kiś sposób zawarta całość”. Podobne stanowisko reprezentują H. U. v o n  B a lth a s a r ,  
Présence et pensée. Essai sur la philosophie religieuse de Grégoire de Nysse, Paris 1988, s. 103, któ
ry powołuje się na wspomniany wyżej artykuł Maleveza oraz J. R. B o u c h e t, Le vocabulaire de 
l'union et du rapport des natures chez saint Grégoire de Nysse, Revue Thomiste 68/1968, s. 538n.

46 Grzegorz, odwołując się do Rz 11, 16, nazywa całą ludzką naturę „ciastem”, którego 
pierwociny Słowo przyjęło we Wcieleniu.

47 G r z e g o r z  z N y ssy , Antiirheticus adversus Apollinarem, GNO 3, 1, s. 151.
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wychwstaniem i wniebowstąpieniem Chrystusa -  dzięki Niemu na
tura ludzka jest już przebóstwiona, oczyszczona i przebywa w króle
stwie niebieskim.

J. Danielou rozróżnia w nauce Grzegorza o apokatastazie dwa 
aspekty: jeden to powrót całej rozumnej natury do Boga, drugi to 
zmartwychwstanie umartych.48 Grzegorz rzeczywiście pozostaje 
wierny nauczaniu Kościoła na temat zmartwychwstania umarłych 
na sądzie ostatecznym i dlatego, mimo że wprowadza to niekonse
kwencję do jego nauki, podkreśla, że ostateczny powrót do Boga 
dokona się na końcu czasów: „W swym planie zbawienia wprowa
dził Bóg śmierć do natury ludzkiej, aby przez oddzielenie duszy od 
ciała zniknął grzech, a przez zmartwychwstanie został odtworzony 
na nowo cały człowiek, wolny od cierpień, czysty, bez przymieszki 
nieprawości. Plan ten spełnił się całkowicie tylko na Sprawcy nasze
go zbawienia, bo zjednoczone składniki przez śmierć rozdzielone 
po rozłączeniu znów się połączyły. (...) Tym jednak, którzy za Nim 
idą, natura ludzka nie pozwala na pełne naśladowanie, lecz przyj
muje teraz tyle, ile zdoła, resztę zaś zachowuje na przyszłość”.49 
Gdyby Grzegorz pozostał wierny swoim przesłankom, uznałby nie
wątpliwie, że skoro Chrystus dopełnił już dzieła przebóstwienia 
ludzkiej natury, to odtworzenie ziemskiego, czyli zwierzęcego, ciała 
jest niepotrzebne. Relacja ciała powstałego w pierwszym stworze
niu50 do ciała indywidualnego jest najbardziej niejasnym punktem 
jego doktryny, można powiedzieć nawet, że niedopracowanym 
i nieprzemyślanym, dlatego nie dziwi fakt, że w tym miejscu Grze
gorz porzuca swoje rozważania i wraca do wypróbowanych orto
doksyjnych formuł.

Wielokrotnie podkreśla, że apokatastaza polega na zmartwych
wstaniu umarłych i to w ciałach identycznych z tymi, w których żyli: 
„Dusza na początku była taka, jak ukaże się na końcu -  oczyszczo
na, ciało zostało utworzone rękami Boga dokładnie takie, jakie po

48 Por. J. D a n i é l o u , L ’être et le temps chez Grégoire de Nysse, Leiden 1970, s. 224.
49 G r z e g o r z  z N yssy , Oratio catechetica magna 35, tłum. W. K a n i a, w: Wybór pism, s. 174.
50 Chociaż Grzegorz uznaje płciowość za skutek przewidzianego grzechu, nigdy nie wypo

wiada podobnego zdania na temat cielesności człowieka. Wydaje się zatem, że przypisuje on 
„ludzkiej naturze” powstałej w wyniku pierwszego stworzenia aspekt cielesny, choć miałaby 
to być cielesność eteryczna, por. t e n ż e ,  Dialogus de anima et resurrectione, PG 46, 108. Co 
więcej, wg Grzegorza wszystkie byty stworzone są w jakiś sposób „cielesne”, nawet anioło
wie, por. t e n ż e, De infantibus praemature abreptis, GNO 3, 2, s. 78.

- 7 1 -



MARTA PRZYSZYCHOW SKA

każe w oznaczonym czasie zmartwychwstanie: zmartwychwstanie 
nie jest bowiem niczym innym, jak powrotem do początku”.51 A wy
jaśniając, w jaki sposób człowiek jest bytem pośrednim między 
światem duchowym i cielesnym, pisze: „Z jednej bowiem strony po
krewna aniołom niebieskim dusza mieszka w ciele, które pochodzi 
z ziemi, ziemskie zaś ciało po odnowieniu wszystkiego zajmie wraz 
z duszą swoje miejsce w niebie”.52 Niesłychanie silny akcent kładzie 
na fakt, że przy zmartwychwstaniu dusza rozpozna wszystkie ele
menty, które kiedyś należały do ciała: „Każdy człowiek podobny 
jest do naczynia, z jednej materii przez połączenie określonych ele
mentów utworzony, lecz przez swoją postawę od wszystkich do sie
bie podobnych bardzo różny. Po rozbiciu tej formy właścicielka na
czynia, dusza, pozna z resztek to, co do niej należy. Nie zapomni 
składowych części ciała, ani gdy szczątki znajdą się razem, ani gdy 
zmieszają się, ani gdy się zmieszają z niewyrobionym materiałem, 
lecz zawsze zachowa w pamięci całe jego dobro i nie pomyli się, ani 
gdy jej własność jest cała, ani gdy ulegnie zniszczeniu, bo wszystkie 
części zachowają swe znaki”.53

Sam Grzegorz zadaje sobie jednak pytanie, czy to możliwe, by 
zostały przywrócone do życia wszystkie członki, które służą niż
szym, zwierzęcym czynnościom,54 bo przecież ów aspekt zwierzęcy 
nie należy do ludzkiej natury, jest czymś obcym, konsekwencją 
grzechu. Odpowiedź jest dość pokrętna, jako że zharmonizowanie 
nauki o zmartwychwstaniu ciał z myślą Grzegorza jest właściwie 
niemożliwe.55 Zdaje się on rozróżniać ciało ziemskie i ciało eterycz
ne: „Zobaczysz bowiem jak ta cielesna zasłona, choć śmierć ją ro
zerwie, z tego samego materiału znów będzie kiedyś utkana, nie 
z grubej i ciężkiej, lecz z delikatnej, eterycznej materii”.56 Nigdzie

51 T e n ż e, In Ecclesiasten, hom. I, GNO 5, s. 296; por. t e n ż e, De opificio hominis 17, PG 
44, 189, 23.

52 T e n ż e , De oratione dominica orationes V, hom. IV, GNO 3, 1, s. 49, tłum. W. K a n ia , 
w: Modlitwa Pańska, s. 64.

53 T e n ż e ,  Dialogus de anima et resurrectione, PG 46, 80; tłum. W . K a n ia , w: Wybór 
pism, s. 54; podobnie tam że, PG 46, 109; tłum. W. Ka n i a, w: Wybór pism, s. 66: „Według na
szej nauki to samo ciało i ta sama dusza, i to z tych samych części składowych się razem od
najdzie”.

54 Por. t e n ż e ,  Dialogus de anima et resurrectione, PG 46, 144n.
55 Por. H. C h e r n is s ,  Theplatonism o f Gregory ofNyssa, Berkeley 1930, s. 56-58.
56 G r z e g o r z  z N y ssy , Dialogus de anima et resurrectione, PG 46, 108, tłum. W. K a 

n i a, w: Wybór pism , s. 65.
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nie znajdziemy jednak wyjaśnienia, czym jest owo eteryczne ciało 
i w jakim jest ono stosunku do ciała ziemskiego.57

* * *

Nauka Grzegorza o apokatastazie zawiera w wiele sprzeczności 
i paradoksów: powrót ludzkiej natury do stanu pierwotnego doko
nał się już dzięki wcieleniu Syna Bożego, choć jednocześnie Grze
gorz wierzy, że dokona się on na końcu czasów. Wie, że cała ludzka 
natura, ponieważ stanowi niepodzielną jedność, jest już lub będzie 
odnowiona, ale wierzy zarazem, że są ludzie, którzy z własnej winy 
nie dostąpią zbawienia. Stanem pierwotnym, do którego ludzka na
tura powróci, jest stan pierwszego stworzenia, mającego eteryczne, 
pozbawione rozróżnienia na picie, ciało. Grzegorz wierzy jednak, 
że ludzie zmartwychwstaną w swoich ziemskich ciałach, naznaczo
nych przecież płciowością i innymi cechami zwierzęcego życia. Ja
kakolwiek próba załagodzenia tych rozbieżności skończy się zawsze 
zafałszowaniem myśli Grzegorza,58 dlatego uważam, że jedynym 
uczciwym rozwiązaniem jest ukazanie owych sprzeczności, które 
mają świadczyć nie o nieporadności Grzegorza, ale są dowodem na 
to, że będąc samodzielnym i twórczym myślicielem chciał pozostać 
wierny nauce Kościoła, nawet za cenę niespójności swojego na
uczania.

Marta PRZYSZYCHOWSKA

57 J. D a n i é 1 o u, L ’être et le temps chez Grégoire de Nysse, s. 221 stwierdza co prawda, że 
dla Grzegorza, w odróżnieniu od Orygenesa, ciało fizyczne i duchowe są różnymi stanami 
jednego ciała, ale ja nigdzie u Grzegorza takiego stwierdzenia nie znajduję.

5S Do tego, niestety, doprowadziła próba podjęta przez C. N. T s i r p a n 1 i s, The concept o f  
Universal Salvation in Saint Gregory o f  Nyssa, Studia Patristica 17, t. 3, s. 1141, który po pro
stu pominął wszystkie wypowiedzi Grzegorza na temat wiecznego potępienia. Podobnie 
zresztą interpretuje naukę Grzegorza K. W a re , Królestwo wnętrza, tłum. W. M is iju k , Lu
blin 2003, s. 279n.


