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Z niewielk¹ przesad¹ mo¿na porównaæ staro¿ytne spojrzenie na
czas do wiêzienia, z którego cz³owiekowi niezwykle trudno siê wy-
zwoliæ. Dla wiêkszej jasno�ci wiêzienie to trzeba by przedstawiæ nie
jako nowoczesny budynek, w którym oprócz celi znajduj¹ siê inne
pomieszczenia niekiedy udostêpniane uwiêzionemu. Czas staro¿ytny
zamyka cz³owieka w jednym pokoju, nie mo¿na z niego wyj�æ, wiê-
zieniem staje siê historyczne �tu i teraz�, nie podobna dostrzec ¿ad-
nego �sk¹din¹d�, uk³adu odniesienia, który pozwala³by po prostu
�wyj�æ� do innego pokoju. Jedyny sposób oszukania czasu to stanie
siê bohaterem, dokonanie nie�miertelnego czynu, ale oczywiste wydaje
siê, ¿e to formu³a zastrze¿ona dla garstki wybrañców, którzy bêd¹
w stanie przekroczyæ kondycjê ludzk¹.

Atrakcyjno�æ chrze�cijañstwa polega w g³ównej mierze w³a�nie
na mo¿liwo�ci wyrwania siê z historycznego �tu i teraz�, które nie
polega na ¿adnym oszukiwaniu czasu i nie jest formu³¹ zastrze¿on¹
jedynie dla wybrañców charakteryzuj¹cych siê nadludzkimi zdol-
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no�ciami. Szansa na wyzwolenie siê z beznadziejnej czasowej sytu-
acji polega na tym, ¿e cz³owiek przestaje byæ �ci�le zwi¹zany z cza-
sem ziemskim, posiada uk³ad odniesienia, który rz¹dzi siê zupe³nie
odmienn¹ logik¹, co nie znaczy jednak, ¿e pozostaje on bez wp³ywu
na to, co dzieje siê w zwyk³ej historii. Cz³owiek jest obrazem Boga,
zosta³ przez z niego stworzony, si³¹ rzeczy zatem przynale¿y do
dwóch ró¿nych porz¹dków: ziemskiego i niebieskiego. Oczywi�cie
posiada on przede wszystkim autonomiczn¹ wolno�æ i ma pe³ne prawo
konsekwentnie wymazywaæ obraz Boga w sobie.

Problem wolno�ci, czyli pe³nej mo¿liwo�ci wymazywania obrazu
Boga, zaprzeczania prawdziwej naturze cz³owieka wi¹¿e siê w chrze-
�cijañstwie �ci�le z problemem czasu i historii. Istota ludzka wiêc
pochodzi od Boga, podobnie wszystko, co istnieje wywodzi siê od
Niego i do Niego zmierza poprzez Chrystusa. �Zasad¹ teologiczn¹,
która okre�la ów schemat procesu historycznego jako dziejów zba-
wienia, jest grzech cz³owieka przeciw Bo¿ej woli i Bo¿a gotowo�æ
wybawienia upad³ego stworzenia. W tej teologicznej perspektywie
podstawowym rysem historii jest ruch, który postêpuje od wyobco-
wania do ponownego pojednania � jedyna wielka droga okrê¿na, by
w koñcu przez ponawiane wci¹¿ akty buntu i oddania osi¹gn¹æ
pocz¹tek. Grzech cz³owieka i wyzwolicielski zamys³ Boga � one tylko
wymagaj¹ czasu historycznego i go usprawiedliwiaj¹. Bez grzechu
pierworodnego i ostatecznego zbawienia okres po�redni by³by niepo-
trzebny�1. W ten sposób historia mo¿e nadal trwaæ po przyj�ciu
Chrystusa, nie jest ani czasem ja³owym ani zbêdnym, bowiem staje
siê ostatecznym czasem oddzielenia ziaren od plew, momentem osta-
tecznej próby.

Odmienno�æ pojmowania czasu wraz z nadej�ciem chrze�cijañ-
stwa wi¹¿e siê tak¿e z liniow¹ wizj¹ historii, która jest procesem
zmierzaj¹cym do okre�lonego celu, przy czym, co s³usznie zauwa¿y³

1 K. Loewith, Historia Powszechna i dzieje zbawienia, �Antyk�, Kêty 2002,
s. 178.
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Karl Löwith, nie jest to zwykle futurum, ale perfectum praesens,
poniewa¿ przyj�cie Chrystusa ju¿ mia³o miejsce i historia ze wzglê-
du na to wydarzenie liczy siê zarówno wprzód, jak i wstecz2.
W centralnym wydarzeniu wszystko siê dokona³o, przewa¿y³y siê
losy �wiata i ludzko�ci, jednak czas trwa nadal, poniewa¿ jest po-
trzebny nie tylko do oddzielenia dobrych od z³ych, ale tak¿e do tego,
by jak najwiêcej ludzi mog³o us³yszeæ Ewangeliê i osi¹gn¹æ zbawie-
nie. W ten sposób odkryj¹ w sobie prawdziw¹ naturê, czyli stworze-
nie na obraz Boga i tym samym zaczn¹ ¿yæ w dwóch porz¹dkach
czasowych, które Löwith zawar³ w tytule cytowanego wcze�niej dzie³a
� historii powszechnej i dziejach zbawienia.

Te dwa wymiary czasu, w które zanurzony jest cz³owiek ze swej
natury spotykaj¹ siê w centralnym wydarzeniu, jakim jest Wciele-
nie. W tym momencie to¿samo�æ transcendentalnego Boga i cz³owie-
ka ukaza³a siê w ca³ej pe³ni, w chwili przeciêcia siê dwóch p³asz-
czyzn czasu dokonuje siê potwierdzenie faktu, ¿e cz³owiek jest ob-
razem Boga. Ca³a pó�niejsza historia to mniej lub bardziej udane
próby wymazywania tego obrazu, czyli grzech i powracanie do Boga.

Jednak nie od razu widzieli chrze�cijanie sens istnienia historii.
W �wietle nurtu apokaliptycznego czas po przyj�ciu Chrystusa jest
pusty i bezsensowny. Niektórzy spo�ród pierwszych chrze�cijan sens
nowej religii i �wybrania ze �wiata� rozumieli przez pryzmat szyb-
kiej paruzji. St¹d w Drugim Li�cie do Tesaloniczan �w. Pawe³ nawo-
³uje: �Kto nie chce pracowaæ, niech te¿ i nie je! S³yszymy bowiem,
¿e niektórzy w�ród was postêpuj¹ wbrew porz¹dkowi: wcale nie
pracuj¹, lecz zajmuj¹ siê rzeczami niepotrzebnymi�3. W ten sposób
daje wyra�ny sygna³ co do tego, ¿e historia �wiata nie skoñczy siê
lada dzieñ, poza tym nie jest to tak naprawdê istotne wobec najwa¿-
niejszego wydarzenia, które ju¿ mia³o miejsce.

2 Ibidem, s. 177.
3 �w. Pawe³, 2 Tes. 3, 10�11, Biblia Tysi¹clecia, �Pallottinum�, Poznañ 1996.
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Przedstawione pokrótce chrze�cijañskie pojmowanie historii
dochodzi najpe³niej do g³osu w pismach apologetycznych. Najlepiej
znane jest z Pañstwa Bo¿ego �w. Augustyna, choæ pewne g³osy na
temat historii i Opatrzno�ci Bo¿ej pojawiaj¹ siê ju¿ u pierwszych
apologetów ³aciñskich prze³omu II i III wieku � Tertuliana i Minu-
cjusza Feliksa, którzy byli jednak du¿o bardziej zajêci t³umacze-
niem, kim s¹ chrze�cijanie jako obywatele.

Najpe³niejsze ujêcie historii zostaje zawarte dopiero w dziele
Orozjusza Historiarum adversus paganos libri VII4. Nie by³o ani
wcze�niej, ani potem tak obszernego i szczegó³owego dzie³a, które
traktowa³oby o historii przez pryzmat chrze�cijañskiej koncepcji czasu.
Autor dzie³a dok³ada wszelkich starañ, je�li chodzi o dok³adno�æ
i adekwatno�æ przekazu, jest przede wszystkim apologet¹, ale tak¿e
wystêpuje w roli historyka. O ile �w. Augustyn napomyka niekiedy
o pewnych wydarzeniach historycznych w Pañstwie Bo¿ym, o tyle
Orozjusz czuje siê wrêcz predestynowany do tego, by wypowiedzieæ
siê w wielu kwestiach obszerniej. Do argumentacji �w. Augustyna,
który widzi Ko�ció³ ufundowany na podstawie wiary, nadziei i mi-
³o�ci, a tak¿e odpowiednich instytucji, dorzuca przes³anki politycz-
no-historyczne5. Warto przed zbli¿eniem siê do tre�ci dzie³a poznaæ
warunki, w jakich powsta³o.

Orozjusz pochodzi³ z Hiszpanii, gdzie urodzi³ siê miêdzy rokiem
380 a 390. Przed 415 rokiem przybywa do Afryki, opu�ciwszy Hisz-
paniê, jak pisze, nie z w³asnej winy, ale z powodu najazdu Wanda-
lów. Tym sposobem znajduje siê w krêgu biskupa z Hippony,
u którego nale¿y szukaæ genezy Historiarum.

W latach 412�13 powstaj¹ trzy pierwsze ksiêgi Pañstwa Bo¿ego.
Jest to czas niezwyk³y. Dwa lata wcze�niej Rzym zosta³ z³upiony

4 Niestety, nie ma polskiego przek³adu dzie³a Orozjusza. W pracy opieram
siê na wydaniu: Histoires (contre les Païens), texte établit et traduit par Marie-
Pierre Arnaud-Lindet, Les Belles Lettres, Paris 1990.

5 K. Ilski, Idea jedno�ci politycznej, spo³ecznej i religijnej w �wietle pism
Ambro¿ego z Mediolanu, Wyd UAM, Poznañ 2001, s. 34.
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i zdobyty przez Alaryka. Trzeba zaznaczyæ, ¿e wydarzenie to w³a�ci-
wie oznacza³o potê¿ne zachwianie siê wiary w wieczno�æ Imperium
Romanum, ¿e by³a to katastrofa, nie odnotowana dot¹d w dziejach.
Odzywaj¹ siê stare oskar¿enia pogan, którzy otwarcie atakuj¹ chrze-
�cijan argumentuj¹c, ¿e to ich bezbo¿no�æ doprowadzi³a do zdobycia
Wiecznego Miasta przez barbarzyñców. Augustyn chcia³ zatem wy-
kazaæ po raz kolejny, ¿e na Rzym du¿o wcze�niej spada³y klêski, ¿e
upadek Rzymu to skutek grzechów pogan, a przede wszystkim Bo¿ego
planu. Tutaj rozpoczyna siê dzia³alno�æ Orozjusza, którego zada-
niem mia³o byæ zebranie materia³u historycznego do tej¿e pracy. Na
swoje nieszczê�cie zamiesza³ siê w spór z Pelagiuszem i wyjecha³ do
Palestyny, gdzie przebywa³ �w. Hieronim, adwersarz Pelagiusza.
W tym czasie �w. Augustyn ukoñczy³ IV i V ksiêgê Pañstwa Bo¿ego,
skazuj¹c tekst Orozjusza, powsta³y w latach 417�418, na niebyt.
Z punktu widzenia biskupa z Hippony, dzie³o Orozjusza sta³o siê
zbêdne. �Augustyn ostentacyjnie zignorowa³ dzie³o Orozjusza: nie
podziela³ jego zainteresowania w umniejszaniu wagi najazdów bar-
barzyñskich ani nie zgadza³ siê z jego podstawowymi za³o¿eniami co
do opatrzno�ciowej roli Cesarstwa Rzymskiego�6.

Historiarum adversus paganos libri VII od strony formalnej
stanowi klasyczne breviarium, choæ widoczne s¹ ró¿nice takie jak
polemiczny charakter dzie³a czy chrze�cijañska wizja dziejów, która
rozpoczyna siê od stworzenia �wiata7.

Dzie³o sk³ada siê z siedmiu ksi¹g, które obejmuj¹ czas od stwo-
rzenia �wiata do roku 417. Jest to zatem pierwszy tekst pretendu-
j¹cy do ca³o�ciowego ujmowania dziejów przez pryzmat my�li chrze-
�cijañskiej i idei Bo¿ej Opatrzno�ci, która determinuje kompozycjê
wywodu. Zasadniczy podzia³ przebiega wzd³u¿ trzech wydarzeñ:
stworzenia �wiata, za³o¿enia Rzymu i panowania cesarza Augusta,
kiedy to mia³o miejsce Wcielenie. Na przestrzeni tego czasu mo¿na

6 Ibidem, s. 15.
7 Patrz: Vademecum historyka staro¿ytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1999,

s. 136.
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dostrzec, wedle Orozjusza, zmniejszenie siê si³y nieszczê�æ, które
spada³y na ludzko�æ. Szczególnie narodziny Jezusa i chrystianizacja
mia³y zbawienny wp³yw na losy �wiata. Katastrofy epoki imperial-
nej s¹ przedstawione, by potwierdziæ tê tezê. Nawet kiedy Orozjusz
nie mo¿e ich zanegowaæ ani zminimalizowaæ, t³umaczy je jako efekt
Bo¿ej zemsty spowodowanej prze�ladowaniami Ko�cio³a lub trwa-
niem pogan w ich niewierze8.  Czêsto zaznacza, ¿e klêski Rzymu
by³yby o wiele powa¿niejsze bez interwencji chrze�cijan, którzy, dziêki
swoim modlitwom, powstrzymuj¹ gniew Bo¿y.

G³ówne za³o¿enie Historiarum to optymizm historyczny zbudo-
wany na teorii czterech królestw, który k³adzie nacisk na interwen-
cjê Boga w historiê ludzko�ci i przedstawia eschatologiê �ci�le zwi¹-
zan¹ z wydarzeniami na ziemi. Jednak Orozjuszowi udaje siê
nie wpa�æ w b³¹d ca³kowitego determinizmu, bowiem cz³owiek jest
wed³ug niego ca³kowicie odpowiedzialny za swoje czyny, jako wolny
mo¿e zarówno odrzuciæ ostrze¿enia Boga, jak i przyj¹æ pomoc p³y-
n¹c¹ z Jego ³aski. St¹d w³a�nie historia ma szanse na trwanie,
poniewa¿, jak zosta³o stwierdzone wcze�niej, podstawowym rysem
historii jest ruch, który postêpuje od wyobcowania do ponownego
pojednania.

Optymizm Orozjusza i pewna falsyfikacja rzeczywisto�ci nie s¹
wynikiem naiwnego spogl¹dania na �wiat pogr¹¿aj¹cy siê w kata-
strofie, ale odbiciem apologetycznego rozumowania. S¹ dobitnym
dowodem na to, ¿e autor ¿yje w czasach prze³omu. Jak pisze Kazi-
mierz Ilski, �optymistyczne spojrzenie w przysz³o�æ nie jest niczym
innym, jak programem uzdrowienia stosunków spo³ecznych i poli-
tycznych. W tych koncepcjach porwa³ siê na niebanalne nowator-
stwo�9. Skoro wiêc w Historiarum daje zauwa¿yæ siê program na-
prawy, niezwykle trudno przypuszczaæ, ¿e historia mia³aby siê nied³u-

8 Orose, VII 26,2�28,3. Orozjusz dokonuje tu wielkiego porównania plag
egipskich do nieszczê�æ, które spad³y na Imperium. Jest to jeden z wielu parale-
lizmów obecnych w dziele.

9 K. Ilski, op. cit., s. 17.
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go koñczyæ. Jej trwanie jest pewne, ale poznanie jej staje siê jednym
z kluczowych motywów tworzenia dzie³a.

Orozjusz mia³ za zadanie zebraæ materia³ do interpretacji dzie-
jów, zatem opiera³ siê nie tylko na Biblii, ale równie¿ na autorach
staro¿ytnych, jak na przyk³ad Herodot. Historia biblijna czêsto prze-
plata siê z histori¹ autorów nie biblijnych. Ksiêga I, wywo³uj¹ca
wra¿enie nieporz¹dku i chaosu zawiera fragmenty biblijne poprze-
dzone cytatami z autorów pogañskich, którzy pisali o tych samych
wydarzeniach. Co niezwykle charakterystyczne, ka¿de opowiadanie
wprowadza odniesienie do historii Rzymu. Zniszczenie Sodomy
i Gomory, bêd¹ce egzemplifikacj¹ Bo¿ej zemsty pokazuje, co mog³oby
siê staæ z o wiele bardziej winnym Rzymem, gdyby nie modlitwy chrze-
�cijan, powstrzymuj¹ce gniew Boga. Podobnie uratowanie Izraela przez
Józefa znajduje swój odpowiednik w najnowszych wydarzeniach, czyli
wybawieniem Rzymu od najazdu Alaryka. Historia miniona i wspó³-
czesna przenika siê podobnie jak �wiaty � zmys³owy i mistyczny,
bowiem wszystko jest owocem doskonale zorganizowanego planu Boga.

Rzym jest rzeczywi�cie g³ównym bohaterem ziemskiej historii.
Mo¿na nawet pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e autor Historiarum do-
konuje swoistej apoteozy Imperium Romanum10. Starzej¹cy siê Rzym
potrzebuje odrodzenia, ma staæ siê centralnym punktem chrze�ci-
jañskiego imperium. Pax romana przemieni siê w now¹ jako�æ pax
christiana, jednak aby przeprowadziæ analogiê i rozumowanie, które
do niej prowadzi, Orozjusz musi uj¹æ los Rzymu w pewien systemo-
wy szablon. Ujêcie systemowe pojawia siê ponadto ze wzglêdu na
jawny, pomimo ca³ego optymizmu dzie³a, fakt dostrzegalnej przemi-
jalno�ci imperium. W ten sposób buduje Orozjusz sw¹ teoriê czte-
rech królestw zaczerpniêt¹ z Ksiêgi Daniela11.

Wizja czterech bestii zostaje zinterpretowana przez Orozjusza
na po³y tradycyjne, bowiem ju¿ w tradycji biblijnej cztery bestie
symbolizuj¹ cztery królestwa pogañskie, wrogie Bogu i Jego ludowi,

10 Orose, 1990, II, 6,14.
11 Ksiêga Daniela, Dn 7,1-28, Biblia Tysi¹clecia, op. cit.
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które sprawowaæ bêd¹ sukcesywnie w³adzê nad �wiatem. W tradycji
judaistycznej pod postaciami bestii kry³ siê Babilon, Persja, Macedo-
nia i Rzym. Orozjusz tworzy dynamiczny system romano-centrycz-
ny, w którym zawiera dwa g³ówne imperia: Babilon, pierwszy
w historii, który jest przygotowaniem i prefiguracj¹ Rzymu, ostat-
niego królestwa, które ma trwaæ do koñca czasów. Pomiêdzy nimi
rozró¿nia dwa imperia przej�ciowe, czyli macedoñskie i kartagiñ-
skie. W tym miejscu ju¿ widaæ now¹ egzegezê wizji proroka Daniela.
Orozjusz k³adzie nacisk na �cztery wichry nieba�, które rozumie
jako cztery kierunki �wiata, st¹d interpretuje jedno z królestw jako
Kartaginê (wschód � Babilon, zachód � Rzym, pó³noc � Macedonia,
po³udnie � Kartagina). Skoro dzie³o pretenduje do ca³o�ciowego uj-
mowania dziejów, pojmowanie �czterech wichrów nieba� jako kie-
runków �wiata poszerza owo ca³o�ciowe spojrzenie na dzieje o takie¿
samo spojrzenie na �wiat, cztery strony �wiata to ca³o�æ ziemi zna-
nej ówcze�nie.

Oryginalno�æ interpretacji i teorii Orozjusza polega przede
wszystkim na dostrze¿eniu, czy raczej kreowaniu niezwyk³ych podo-
bieñstw pomiêdzy dziejami Babilonu i Rzymu. Paralelizm, ten sam
rytm historii wewnêtrznej obydwu królestw, jak równie¿ korespon-
dencja chronologiczna pomiêdzy schy³kiem Babilonu i narodzinami
Rzymu to wyraz g³êbokiego przekonania, ¿e oba imperia powszech-
ne s¹ pierwszym i ostatnim w zamy�le Bo¿ym. Ideê tê rozwija
Orozjusz w ksiêdze II: �Oto dla Babilonu i dla Rzymu podobne
narodziny, podobna potêga, podobna wielko�æ, podobne czasy, podob-
ne szczê�cie, podobne nieszczê�cia, ale nie podobny koniec czy po-
dobne znikniêcie: w rezultacie bowiem pierwsze królestwo straci³o
panowanie, drugie je zachowa, pierwsze zosta³o spustoszone przez
�mieræ swego króla, drugie za� jest bezpieczne ze swoim cesarzem,
który cieszy siê wszystkimi prawami�12. Paralelizm nie jest wiêc

12 Orose, II, 3,6 � Wszystkie cytaty z Orozjusza podajê we w³asnym prze-
k³adzie z wydania francuskiego z 1990 roku..
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pe³en, pojawiaj¹ siê znacz¹ce ró¿nice. Pomimo podobieñstwa sytu-
acja Rzymu jest o wiele lepsza. Sam Orozjusz daje oczywiste wyja-
�nienie takiego stanu rzeczy: �I dlaczego to wszystko? Albowiem tam
[czyt. w Babilonie � przyp. aut.] niegodno�æ cierpieñ [czyt. dozna-
nych przez poddanych � przyp. aut.] zosta³a ukarana w osobie króla,
tutaj [czyt. w Rzymie � przyp. aut.] sprawiedliwe umiarkowanie re-
ligii chrze�cijañskiej jest gwarantowane w osobie króla�13. Tym spo-
sobem zwyciêstwo chrze�cijañstwa i wej�cie w struktury pañstwa tak
dog³êbnie, ¿e sam w³adca jest chrze�cijaninem zapewnia Rzymowi
trwa³o�æ i pomy�lno�æ, która nie by³aby mu dana w przeciwnym przy-
padku, jak o tym �wiadczy upadek trzech poprzedzaj¹cych królestw.

U pocz¹tku upadku Babilonu pojawiaj¹ siê dwa przej�ciowe
królestwa � Macedonia i Kartagina, którym zosta³ przyznany czas
siedmiuset lat istnienia, co jest po³ow¹ czasu panowania Babilonu.
Oba imperia przej�ciowe koñcz¹ swoj¹ dominacjê na korzy�æ Rzy-
mu. Orozjusz k³adzie du¿y nacisk na paralelno�æ dat. Jako przyk³ad
mo¿na podaæ podobieñstwo miêdzy narodzinami Abrahama i Chry-
stusa. Abraham rodzi siê w 43. roku panowania Ninusa, syna Be-
lusa, �pierwszego z wszystkich królów Babilonu�, Chrystus za� przy-
chodzi na �wiat w 42. roku panowania Augusta, syna Cezara, �pierw-
szego z wszystkich cesarzy rzymskich�14.

Najbardziej interesuj¹cym momentem w teorii czterech królestw
jest panowanie Rzymu. Orozjusz, jak zosta³o wspomniane wcze�niej,
tworzy konstrukcjê dziejów romano-centryczn¹, co �ci�le odpowiada
s³owom proroka Daniela: �Czwarta bestia � to czwarte królestwo,
które bêdzie na ziemi, ró¿ne od wszystkich królestw; poch³onie ono
ca³¹ ziemiê, podepce ja i zetrze�15. Rzym, królestwo najwiêksze
i najpotê¿niejsze, staje siê �wiadkiem wype³nienia Bo¿ych obietnic
z ksi¹g Starego Przymierza.

13 Orose, II, 3,7.
14 Wiêcej na ten temat pisze Marie-Pierre Arnaud-Lindet we wstêpie do

cytowanego wydania Orozjusza.
15 Dn, 7,23.
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Wedle Orozjusza panowanie Augusta jest pocz¹tkiem drogi ludz-
ko�ci w stronê pokoju powszechnego oraz triumfu prawdziwej religii
nad si³ami �mierci. Wszystkie wydarzenia s¹ interpretowane jako
zamierzone i dobre. Po narodzeniu Chrystusa wszelkie klêski i nie-
szczê�cia, które dotknê³y �wiat s¹ mniejsze: �Po przyj�ciu Pana Jezusa
Chrystusa na ziemiê, drzwi wojny by³y zamkniête w szczê�liwej
ciszy pokoju�16. Nawet je�li nie mo¿na zanegowaæ oczywistych fak-
tów dotycz¹cych wojen, rewolt, nieprawo�ci, Orozjusz przytacza kontr-
argumenty �wiadcz¹ce jakoby o innym charakterze czasów, w któ-
rych ¿yje. W ksiêdze VII opisuje pomór ryb na skutek wyrzucenia
do morza trucizny, która by³a przeznaczona dla ludzi. Dowodzi, ¿e
w ten sposób Bóg chcia³ pokazaæ, ilu by³o zagro¿onych �mierci¹, ale
uratowanych dziêki ³asce: �Bóg prawdziwie da³ wielkie �wiadectwo
swego mi³osierdzia z powodu swej b³ogos³awionej ³aski wobec ludu,
który trwa³ w swoim braku wiary�17.

Najazd Alaryka na Rzym w roku 410 nie by³ równie¿ niczym
nadzwyczajnym. To dziêki modlitwom chrze�cijan Imperium nie
ucierpia³o jeszcze bardziej. Zreszt¹ wydarzeniem tym pos³uguje siê
Orozjusz w ukazaniu kolejnego paralelizmu historii Rzymu i Babi-
lonu, bowiem wziêcie Wiecznego Miasta sytuuje siê w 1164 roku od
jego za³o¿enia, jak upadek ostatniego króla asyryjskiego na tronie
babiloñskim i przej�cie w³adzy w rêce Medów datowany by³ na 1164
rok od powstania Babilonu.

Pomimo do�æ z³owieszczych porównañ, najazdów barbarzyñców,
pêkania Imperium i uginana siê pod ich naporem, Orozjusz o�wiad-
cza, ¿e czasy jemu wspó³czesne s¹ najlepszymi z mo¿liwych. Po
przeanalizowaniu dziejów �wiata stwierdza: �Oto szczê�cie naszej
epoki, którego nie znali nasi przodkowie: spokój tera�niejszo�ci
i nadzieja przysz³o�ci�18. Tym sposobem dany zostaje wyraz g³êbo-
kiego optymizmu dziejowego, który osadza siê na zaufaniu w zamys³

16 Orose, VII, 3,4.
17 Orose, VII, 5,11.
18 Orose, V, 2,8.
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Bo¿y i w ostateczny cel, jaki jest ponowne przyj�cie Chrystusa: �Od
niego (Jezusa) pochodzi to, ¿e istnieje godna kara dla grzeszników
[...] od niego tak¿e, ze �wiat przebywa w pokoju, jak równie¿ to, ze
wierni chrze�cijanie zostan¹ z pewno�ci¹ zbawieni�19.

Nasuwa siê ponownie pytanie o �ród³a optymizmu Orozjusza.
Imperium Romanum chyli siê ku upadkowi, trwaj¹ nieprzerwanie
najazdy barbarzyñców, wiêc logicznie rzecz ujmuj¹c, powinien pisaæ
raczej o katastrofie ni¿ �spokoju tera�niejszo�ci i nadziei przysz³o-
�ci�. Mo¿na, id¹c �ladem paralelizmów autora twierdziæ, ¿e nawet
je�li Rzym mia³ zostaæ zdobyty przez Gotów tak jak Babilon przez
Medów, to mimo wszystko Bóg uratuje miasto, gdy¿ to on sam powo³a³
je do istnienia dla przyj�cia Chrystusa i ochrony Ko�cio³a.

Inn¹, bardzo ciekawa interpretacjê podaje Kazimierz Ilski. Trudno
zaprzeczyæ, ¿e barbarzyñcy rzeczywi�cie zdobywaj¹ Rzym, co podda-
je w w¹tpliwo�æ zasadno�æ optymistycznego spojrzenia w przysz³o�æ.
Mo¿liwe jednak, ¿e Orozjusz rozumuje na wy¿szym, eschatologicz-
nym poziomie. W ksiêdze VII opisuje wspólny �piew Rzymian
i barbarzyñców, wspóln¹ modlitwê zwyciêzców i przegranych: �hymn
do Boga jest �piewany publicznie przez Rzymian i barbarzyñców�20.
Pojawia siê zupe³nie nowa jako�æ, zrozumia³a jedynie w tej w³a�nie
eschatologicznej logice autora, która w klêsce doszukuje siê �ród³a
zbawienia. Ale w³a�nie na tym wyros³o chrze�cijañstwo21.

Czas chrze�cijañski to czas nieustannego ruchu oddalania siê
i powracania do Boga. W Historiarum adversus paganos wyra�nie
wybija siê teza, ¿e owo zbli¿anie siê do Boga ma miejsce w czasach
Orozjuszowi wspó³czesnych. Przyj�cie Chrystusa to punkt odniesie-
nia dla ca³ej historii, wydarzenie, do którego wszystko siê odnosi,
w którym wszystko jest zawarte, ale przede wszystkim wydarzenie,
które zobowi¹zuje. St¹d byæ mo¿e w Orozjuszowskim optymizmie
kryje siê nie tyle szaleñstwo czy jedynie logika eschatologiczna, ale

19 Orose, VII 3,3.
20 Orose, VII 39,9.
21 K. Ilski, op. cit., s. 190�195.



74 Daniel Dydak

wyra�ny postulat polityczny. Z wcze�niej przytoczonych fragmentów
emanuje niezwykle wysoka ocena pokoju, który nie jest wy³¹cznie
nadziej¹ na przetrwanie, lecz jest konieczn¹ zasad¹ tworzenia no-
wego �wiata. �wiata, w którym tak¿e barbarzyñcy znale�liby swoje
miejsce.

Jak zosta³o wspomniane wcze�niej, czas po przyj�ciu Chrystusa
trwa po to, by jak najwiêcej ludzi mog³o o nim us³yszeæ i osi¹gn¹æ
zbawienie. Zgodnie z postulatem ewangelizacyjnym Orozjusz nie
odmawia barbarzyñcom uczestniczenia w nowym porz¹dku. Rozu-
mie ojczyznê o wiele szerzej ni¿ samo tylko Imperium Romanum
w jego instytucjach i terytorium. Uzasadnia to poczuciem podwójnej
przynale¿no�ci: �Wszêdzie jest moja ojczyzna, wszêdzie s¹ moje pra-
wa i moja religia [...] Rzymianin i chrze�cijanin, idê do Rzymian
i chrze�cijan [...] te same prawa, podleg³e Jedynemu Bogu panuj¹
wszêdzie [...] Rzymianin pomiêdzy Rzymianami, chrze�cijanin w�ród
chrze�cijan, cz³owiek w�ród ludzi [...] w imiê praw proszê Republikê,
w imiê religii � sumienie�22. Barbarzyñca tak¿e mo¿e staæ siê chrze-
�cijaninem, co gwarantuje mu uczestnictwo w �wiecie rzymskim,
bowiem pañstwo i Ko�ció³ zd¹¿y³y siê ju¿ silnie zespoliæ, inkorpora-
cja do Ko�cio³a oznacza inkorporacjê do pañstwa.

Cz³owiek jest zatem zanurzony w podwójnym czasie, jest zara-
zem Christianos i Romanos. Optymizm zdaje siê rzeczywi�cie uza-
sadniony, bowiem czas zmienia siê w tempora Christiana, jest okre-
sem oczekiwanego pokoju i wspó³istnienia ró¿nych ludzi. Ko�ció³
staje siê czynnikiem integruj¹cym, dziêki któremu powstaje nowa
wspólnota jêzyka i religii. Orozjusz naturaln¹ niechêæ do barbarzyñ-
ców zastêpuje zupe³nie innym punktem odniesienia, jakim jest Bóg.
W ten sposób traci znaczenie opozycja Rzymianin � barbarzyñca,
poniewa¿ pojawia siê inne rozró¿nienie � na zwolenników i przeciw-
ników nowej wiary, która dziêki pokojowi i mi³o�ci daje niespotyka-
n¹ dotychczas mo¿liwo�æ koegzystencji bardzo ró¿nych ludów.

22 Orose, V, 2,1-6.
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Wszelkie zawirowania, a nawet katastrofy nie s¹ w stanie zbu-
rzyæ optymistycznego podej�cia do dziejów, bowiem ca³a rzeczywi-
sto�æ zmierza ostatecznie do zbawienia. Co wiêcej, Orozjusz ju¿ tutaj,
na ziemi widzi zupe³nie now¹ jako�æ wraz z rozszerzaniem siê chrze-
�cijañstwa, któr¹ jest Ko�ció³ pojmowany jako wspólnota jêzyka
i religii. Nie chodzi ju¿ tylko o podwójn¹ to¿samo�æ chrze�cijanina
i Rzymianina, bowiem, jak trafnie zauwa¿a Ilski, okre�lenia Roma-
nitas i Christianitas nie do�æ, ¿e zawieraj¹ siê w jednej osobie, s¹
dodatkowo nieod³¹cznym sk³adnikiem humanista23. Kategoria cz³o-
wieczeñstwa zamyka siê w �wiecie rzymskim, który powiêksza siê
ju¿ nie tyle przez podboje, bo sam jest podbijany, ile przez szerzenie
Ewangelii, przez co tworzy inny podzia³ ludzko�ci. W ten sposób
usprawiedliwia Orozjusz najazdy barbarzyñców: �Zreszt¹ je�li bar-
barzyñcy zostali rzuceni na terytoria rzymskie tylko po to, by t³um-
nie zape³niæ ko�cio³y Chrystusa od Wschodu a¿ po Zachód [...] mi-
³osierdzie Boga winno byæ wychwalane i wys³awiane, nawet za cenê
naszego wstrz¹su, poniewa¿ tyle ludów otrzyma³o znajomo�æ praw-
dy, której z pewno�ci¹ nie odkryliby w inny sposób�24.

Teoria czterech królestw osadza chrze�cijañstwo w centrum hi-
storii. To dziêki nowej religii jednostka coraz bardziej rozwija siê ku
pe³ni cz³owieczeñstwa, coraz wiêcej ludzi poznaje prawdê, czyli co-
raz liczniejsi przestaj¹ zamazywaæ w sobie obraz Boga. Nawet je�li
poznanie prawdy dokonuje siê w okrutny sposób, bo trwaj¹ wojny
i nieszczê�cia, to w³a�nie dopiero ewangelizacja, zwi¹zana z najwa¿-
niejszym wydarzeniem � zmartwychwstaniem Chrystusa, nadaje sens
historii i legitymizuje trwaj¹cy jeszcze czas.

Augustyn ostatecznie wzgardzi³ prac¹ Orozjusza, poniewa¿ ukoñ-
czy³ w miêdzyczasie pi¹t¹ ksiêgê Pañstwa Bo¿ego, w której zawar³
ideê Opatrzno�ci Bo¿ej w historii. Na ile jest to punkt widzenia
podobny, na ile za� ró¿ny rozstrzygn¹æ mo¿e zupe³nie osobna praca.

23 K. Ilski, op. cit., s. 203.
24 Orose, VII, 41,8.
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Warto jedynie wspomnieæ, ¿e biskup z Hippony w dwudziestej ksiê-
dze swego dzie³a równie¿ interpretuje wizjê czterech bestii z Ksiêgi
Daniela i czyni to w nieco odmienny sposób.

Byæ mo¿e jednak Augustyn odrzuci³ dzie³o Orozjusza ze wzglêdu
na kilka niedostatków dzie³a, przy ca³ej oryginalno�ci i nowator-
stwie w patrzeniu na dzieje �wiata. Nasuwaj¹ siê bowiem problemy
interpretacyjne. Jakie realne, nie na p³aszczy�nie eschatologicznej,
znaczenie przypisuje Orozjusz najazdowi Alaryka na Rzym oraz czy
rok 1400 od za³o¿enia Wiecznego Miasta bêdzie rokiem jego koñca
i tym samym koñca czasów, skoro Babilon upad³ 1400 lat po swoim
powstaniu? Ponadto brak podsumowuj¹cej konkluzji w Historiarum
sprawia wra¿enie pewnej nieporadno�ci w ³¹czeniu sprzecznych fak-
tów, zwa¿ywszy, ¿e pretenduje do ca³o�ciowego opisywania historii.
Ostatecznie wiêc Orozjusz zamyka dzie³o niewyra�n¹ pochwa³¹
wspó³czesnej sobie epoki: �Od teraz móg³bym dopu�ciæ, aby epoka
chrze�cijañska by³a swobodnie krytykowana, gdyby pokazano co�, co
by³oby dokonane z podobnie trwa³ym spokojem od stworzenia �wia-
ta do naszych dni. Wyja�nili�my, s¹dzê i pokazali�my prawie pal-
cem, ale raczej przy pomocy dyskursu niezliczone wojny, które siê
nie zaczê³y, wielk¹ liczbê tyranów zduszonych w zarodku, najdziksze
ludy powstrzymane, zredukowane, zniszczone z niewielka ilo�ci¹
przelanej krwi, bez bitwy i prawie bez ¿adnej masakry. Naszym
oskar¿ycielom pozostaje nawróciæ siê od ich intryg i zaczerwieniæ siê
przed prawd¹, i wierzyæ, baæ siê, kochaæ i pod¹¿aæ za prawdziwym
Bogiem, który mo¿e wszystko, od którego nauczyli siê, ¿e wszystkie
dzie³a, nawet te, które uwa¿ali za z³e, s¹ dobre�25.

Przy wspomnianej nieporadno�ci dzie³o Orozjusza jest niezwy-
k³ym przyk³adem pietyzmu w przedstawianiu faktów historycznych
i interpretowaniu ich konsekwentnie w ten sam sposób, przez pry-
zmat faktu, ¿e �Odkupiciel cz³owieka, Jezus Chrystus, jest o�rod-
kiem wszech�wiata i historii�26. Dzieje mog¹ byæ w pe³ni zrozumia³e

25 Orose, VII, 43,16.
26 Jan Pawe³ II, Encykliki Ojca �w Jana Paw³a II, Znak, Kraków 1997.
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wy³¹cznie dziêki temu. Historia rozpoczê³a siê wraz z grzechem
pierworodnym (nieprzypadkowo od tego wydarzenia rozpoczynaj¹
siê Historiarium adversus paganos) i trwa wci¹¿ jako ruch grzesz-
no�ci cz³owieka i mi³o�ci Boga. Projekt Orozjusza wyrasta poza zwyk³¹
faktografiê i interpretacjê, bowiem czas, tu na ziemi, to czas ekspan-
sji pokoju. Tylko on pozwala na budowanie nowego �wiata, w któ-
rym to, co stare miesza siê z nowym i tworzy zupe³nie now¹ jako�æ,
jak jedno�æ Romanitas, Christianitas i humanitas. Tak naprawdê
dzie³o Orozjusza to wielki projekt zupe³nie nowego systemu spo³ecz-
no-politycznego, który wpisuje siê w Bo¿y plan i sankcjonuje trwa-
nie czasu, nawet je�li to, co najwa¿niejsze ju¿ siê dokona³o.
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TIME AND HISTORY IN THE DISCOURSE
OF SYMBOLIC ELITES IN HISTORIARUM

ADVERSUS PAGANOS BY OROSIUS

 SUMMARY

The following paper presents Christian vision of time and histo-
ry created in the beginning of the sixth century. We can find the
most developped version of this way of thinking about time and
history in �The City of God� by St. Augustine. However, the author
of this article focuses on St. Augustine�s disciple � Orosius who
wrote his work before his great master. In �Historiarum adversus
paganos� (rather unknown and forgotten) Orosius shows the history
of the humanity interpretated by the Incarnation and the idea of
Divine Providence. All the events, even if the are cruel and frigthe-
ning, are not able to destroy Orosius�es historical optimisme because
time and history are determinated by God and his will. The only
point of reference is the Incarnation, what means that the most
important event has already happen. The history of the humanity
is the way to God and the waiting for his second coming. What
counts from the political point of vue is the idea of eternal peace
which is really possible in the new Christian world. Orosius shows
that the peace isn�t only the hope of surviving but the only way of
creating the new world � some kind of integration different nations
within the church. It�s one of the first ideas of the political unity
and because of that it�s worth of being reminded.




