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BISKUP! RZYMU W RRA7T/M STYR/rt/AŁR 
JANA MOSCHOSA

W niniejszym artykule zajmiemy się tekstami Jana Moschosa, które doty
czą biskupów Rzymu wspomnianych w jego PraiMw Oprzemy się

* Por. Prałam spiriłaa/e (CPG 7376; BHG 1442) Jana Moschosa dotarło do nas w następują
cych wydaniach: F. Ducaeus (wyd.), 7?ibiioł/:ecae Fełeram Pałram sea Scripłoram Pcciesiasłico- 
ram, H: Graeco-Latinus, Parisiis 1624, 1053-1159 (jest to pierwsze w ogółe wydanie Prałam 
spiriłaaie; zawiera 115 epizodów); J.B. Cotełerius (wyd.), Pcciesiae Graecue monamenła, 11, Pari
siis 1686, 341-456 (jest to uzupełnienie poprzedniego, pierwszego wydania, wydanie to dodaje 
bowiem do ediłio princeps Ducaeusa 101 kołejnych epizodów); PG 87, 2843-3116 (to wydanie J. 
Migne'a przedrukowało w całości teksty, które znajdują się w dwóch poprzednich wydaniach); 
D.C. Hessełing (wyd.), Morceaajr c/toisis da Pre Spiriłae/e de Jean Moscbos, Paris 1931 (jest to 
antołogia, która zawiera 24 rozdziały Prafam spiriłaaie; tekst oryginałny został przedrukowy 
z powyższego wydania Migne'a. Wydawca dodał wstęp, przetłumaczył tekst i go skomentował); 
Th. Nissen (wyd.), T/nbe/amme Prza/t/aagea aaj dem Pratam 5piriłaa/e, BZ 38 (1938) 351-376 
(autor artykułu wydaje w nim 14 nowych rozdziałów, które do tej pory nigdzie nie zostały jeszcze 
wydane); E. Mioni (wyd.), 7/ Prafam Spiriłaaie di Cioraaai Mosco.* g/i episodi iaedid de/ Cod. 
Marciano greco 77.27, OCP 17 (1951) 61-94 (autor wydaje 12 rozdziałów dzieła Jana Moschosa, 
z których 10 jeszcze do tej pory nie było wydanych); Ph. Pattenden (wyd.), Pite Pejtł o/łbe Prałam 
Spiriłaaie, JTS 26 (1975) 38-54 (autor artykułu pubłikuje w nim 4 rozdziały Prafam Spirifaaie, które 
do tej pory znane były jedynie w tłumaczeniu łacińskim).

Posiadamy także następujące tłumaczenia Prałam spiriłaaie Jana Moschosa: 1) tłumaczenia 
łacińskie: A. Lipomani (wyd.), Fiłae Sancłoram Pałram, VII, Romae 1558, 289-370 (jest to prze
kład całego Prałam spiriłaaie dokonany przez A. Traversariego); M. Hoferer (wyd.), 7oarmis 
Monac/ti iiber de miraca/is, Wurzburg 1884 (znajdujemy tu przekład 27 rozdziałów dzieła Jana 
Moschosa); P.M. Huber (wyd.), 7oarmis Monac/a iiber de miracaiis, Heidełberg 1913 (jest to także 
przekład 27 rozdziałów Prałam spiriłaa/e).

2) przekład arabski: R. Guarama (wyd.), A/ Pasam, Tiflis 1965 (jest to wydanie tekstu 
arabskiego pochodzącego z rękopisu z X w. z kłasztoru na Górze Synaj; wydawca dołączył swój 
przekład oraz opracowanie).

3) przekład gruziński: I. Abuiazde (wyd.), Głowami Mosco. 7/ prało spiriłaaie [po gruzińsku], 
Tifłis 1960 (znajdujemy tu wstęp, tłumaczenie i giossariam).

4) przekład etiopski: V. Arras (wyd.), Parericort Aer/iiopice, CSCO 277-278 (znajdujemy tu 
tłumaczenie 49 rozdziałów Prałam spiriłaaie Jana Moschosa).

5) przekład staro-cerkiewno-słowiański: V.S. Gołyśenko -  V.F. Dubrovina (wyd.), Sma;'sA:i/ 
Pałerik, Moskva 1967.
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głównie na samym dziełe Jana Moschosa, pomijając współczesne badania do
tyczące jego dzieła, gdyż pośród nich nie spotykamy żadnego opracowania 
poświęconego wprost omawianemu przez nas zagadnieniu^.

Otóż w PrafM/w spiritMa/e Jan Moschos wspomina trzech biskupów Rzymu: 
św. Piotra Apostoła, św. Leona Wielkiego i św. Grzegorza Wielkiego. W na
szym jednak artykułe pominiemy św. Piotra, gdyż Moschos nie poświęca mu 
bezpośredniej uwagi, łecz wspomina go niejako mimochodem^, zajmiemy się 
zaś jedynie św. Leonem Wielkim i św. Grzegorzem Wielkim.

1. Św. Leon Wietki. Jan Moschos mówi o św. Leonie w rozdziałach 147\ 
148$, 1496. Przyjrzymy się teraz tym rozdziałom Prrt/rtm

„Abba Menas, przełożony wspomnianego kłasztoru, opowiedział nam także, iż 
abba Eułogiusz, papież aleksandryjski^, opowiedział to wydarzenie. «Gdy udałem

6) przekłady włoskie: Le v:te opero tegende de' sonet; Podr; [...] per d/yers; e/ogoent/ss/m: 
Dottor: po/gorizzod, Venezia 1475; F. Bełcari (wyd.), // Prato 5p;r/too/e de' Sond Podr/, Bołonia 
1844; R. Maisano (wyd.), Giovanni Mosco, // profo [= Bibłioteca M. D'Auria], Napołi 1982, 2002^ 
(ze wstępem, tłumaczeniem i komentarzem; drugie wydanie zostało poprawione i umieszczono 
w nim dodatek zawierający dwa wcześniej wydane artykuły Riccarda Maisana, które dotyczą dzieła 
Jana Moschosa).

7) przekład francuski: M.J. Rout de Joumet (wyd.), t e  pre sptr/tne/ [= SCh 12], Paris 1946 
(wstęp i przekład bez tekstu greckiego).

8) przekład angiełski: J. Wortłey (wyd.), John Moschos. 7*he sptrttno/ meodow [= Cistercian 
Studies Series 139], Kałamazoo (Mich.) 1992 (wstęp, przekład, przypisy).

2 Najpełniejszą bibliografię na temat Jana Moschosa podaje R. Maisano (wyd.), dz. cyt., s. 11-16. 
Do tej bibtiografii trzeba dodać następujące publikacje, których on nie uwzgłędnia: N. van Wijk, 
Etn/ge Popite/ o os Johannes Moschos, „Zeitschrift fur slavische Philołogie"10 (1933) 60-66; H.A. 
Echłe, 7*he Bopt/sm o/the Apost/es.* A /rogment o / C/ement o/A/ezondrto s /ost worh Hypotyposeis :n 
the Protom Sp;r;toa/e o / John Moschos, „Traditio" 3 (1945) 365-368; R.M. Aguilar, E/ s/sfemo de /os 
negoctones en Joon Mosco, „Cuademos de Filołogfa Clasica" 18 (1983-1984) 336; E. Folłieri, Dove e 
gnondo mor: G:'ovonn; Mosco?, „Studi Bizantini e Neoelłenici" 25 (1988) 3-39; Ph. Pattenden, Some 
remorhs on the new/y ed/ted tez; o /  the Protom' o /Jo h n  Moschos, StPatr 18 (1989) t. 2, 45-51; 
A. Louth, D/d John Moschos rea//y d/e ;n Constonftnop/e?, JTS 49 (1998) 149-154; M.J1. Kucu- 
jruep, Anooo3 cpednesenoebcr menemoa coąooooozóocmonecKoe gltanmopb: (no słomepoooe „JJy- 
zo dyzoanozo" /Joonno Moczą), w: /OpbeecKoe omeoon. Momepoo.tb; jwezedocgunatonopHOM non- 
ghepenąnM jMonodbtz ^ooooozoa. Bbmyctr 200/ z., CaHCT-rłeTepóypr 2002, 41-48; tenże, Ocoóen- 
nocmo a3b:KO //oonno Moczą (Batron Bo/rtrepnozeon o złecmoozłeonbte KnomoKO a metreme noad- 
oezo trotżne). Aę6mopeę5epom tcandtrdamcteoM docepmoąoo, CaHCT-lIeTepóypr 2003; tenże, Bjbttr 
/Joanno Moczą -  npoóoeztb; onmepnpemaąoo, w: http://ihng.nw.ru/tronsky7/036.pdf.

2 Imię św. Piotra występuje w Protom sp/r/rna/e w następujących rozdziałach: 149, 151, 176, 
216. Dodajmy jeszcze, iż rozdziały 149 i 151, w których Moschos wspomina św. Piotra, dotyczą 
wprost św. Leona Wiełkiego (rozdział 149) i św. Grzegorza Wielkiego (rozdział 151), a więc tak czy 
inaczej staną się one przedmiotem naszych rozważań.

" Por. PG 87, 3012.
Por. PG 87. 3012-3013.

6 Por. PG 87, 3013.
2 Co do Eulogiusza Aleksandryjskiego por. także lohannes Moschus, Protom sp/r/toa/e 77.

http://ihng.nw.ru/tronsky7/036.pdf
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się do Konstantynopol, spotkałem archidiakona Grzegorza z Rzymu -  człowieka 
wielce cnotłiwego. I opowiedział mi o przeświętym i wiełce błogosławionym Leo
nie -  papieżu rzymskim. Według tradycji przechowywanej na piśmie w Kościełe 
rzymskim [Leon] napisał iist do świętego Fławiana -  patriarchy konstantynopoii- 
tańskiego -  przeciwko bezbożnym Eutychesowi i Nestoriuszowi oraz położył go na 
grobie św. Piotra -  księcia apostołów, a następnie modłitwami, postami i czuwa
niami prosił pierwszego z uczniów, mówiąc: 'Błędy, które mogłem popełnić jako 
człowiek, popraw ty, któremu powierzono tron i Kościół naszego Pana, Boga 
i Zbawicieła Jezusa Chrystusa'. Czterdzieści dni później, gdy się modiił, ukazał 
się mu apostoł, i powiedział mu: 'Przeczytałem i poprawiłem'. [Leon] wziął łist 
z grobu św. Piotra, otworzył go i spostrzegł, iż został poprawiony ręką apostoła»"8.

Jan Moschos zasłyszał zapewne tę wiadomość dotyczącą św. Leona Wieł- 
kiego od abby Menasa S przełożonego kiasztoru w Tugarze, która była odda- 
łona o 9 mił od Aleksandrii^ Sam natomiast Menas dowiedział się o tym 
wydarzeniu z ust Eułogiusza -  biskupa ałeksandryjskiego, który był patriarchą 
Ałeksandrii w łatach 581-608*°. Całą tę wiadomość odnośnie do św. Leona 
przekazał Eułogiuszowi w Konstantynopołu archidiakon Grzegorz S później
szy biskup Rzymu -  św. Grzegorz Wielki. Eulogiusz poznał Grzegorza w mło
dym wieku, kiedy przyszły papież był apokryzariuszem na dworze cesarskim 
w Konstantynopołu (a więc w łatach ok. 579-585)**.

146, 148, 195. Co do styczności Eutogiusza z Grzegorzem Wietkim, por. F. Cocchini, Gregorio 
Magno e /a dottrina deiia 'Irinrckia petrina', StPatr 38 (2001) 377-383.

a Johannes Moschus, Prałam spiritun/e 147, PG 87,3012: „AtąyrioaTO T)ptv xa't roOio ó aPjSaę; 
Mł)va$ ó xotvoptaęxris roO au iou  xotvo)łtou, o n  <łxpxÓEt roi) a u io ć  ajSjSa EuXoyiou n a n a  
'AkE^aySęEtaę, XEyovrog, o n  'AveX0d)v ev K(nvoTavnvoujtóXEt ouvEiuxov np aęxtótctxóvtp 
'Ptópąę nj) xupĄ rpT)yopitp avópL.. xal EvapEim, xa't ótriyrioaió pot Jtepl roć  ayuoTarou xa't 
paxapm)TÓTOU Asovtoę rot) tta tta  'Ptópąę, o n  Ep(j)EpETat ev if) 'ExxXąotp 'Ptńpru Eyypa^Mę, 
o n  ypatpag nr)v EJnoioXijv jtpóę TÓv Ev aytotg <hXa[Stavóv ióv Jta ip tap /ą^  Ku)voravnvou- 
nóXEM$, x a ia  EuTuyEtnę xa't NEoroętou alrv 8uotnvńpMv, iE0r]XEV ai)njv ni) ra<))tą lou 
xoęu<j)atou iL&v anocrtóXov rierpon, xa l ÓEijoEot xa't vT]aiEictn xa't yapEUYtatę oyokaoaę EÓEEio 
io(i npoTOOTĆtTOU Tfńv pa8rinl)v, Xśyu)v "O n  aig av8ptnjtoę jrapel.Eupa, aćióg  tuę jtEjnoiEt)pEvo$ 
TT)v 'ExxXąoXtav xa't ióv 8póvov Jtapa Toć KupŁou xa't 0 eou  xai LtoifjpoĘ rip<l)v 'Iąoou Xptorou, 
8tóp8h)oat. Kai pe ia  TEOoapaxovia ąpEpaę m())6ą auitu ó attóoroXo$ Euxopśvą), xa't XśyEt au n jr 
'AvEyva)v xai &top8ooapT)v. K ai óij Xapthv TT)v EJttoroXr)v żx iou  ia<j)ou Toć aytou n śip o u . 
avEJtm^Ev auiriv, xai EUQEV /Etpt iou  ajtooiókou 8top6a)6Etoav". Niniejszy tekst grecki z PG 
tak został poprawiony według przygotowywanego przez Phiłipa Pattendena wydania krytycznego 
dzieła Moschosa: PG 87, 3012A: itą apxL&:axóv<p: ouvEiuxov Ttp apxLÓLaxóvq) II PG 87, 3012B: 
„avEJiru^Ev: avEJiru^Ev aunjv, por. Maisano (wyd.), dz. cyt., s. 246.

9 Por. Iohannes Moschus, Prałam  spirituaie 146.
Por. Maisano (wyd.), dz. cyt., s. 265, przypis 77. Według T. Orłandiego (Etdogio di Aies-

sartdria, DPAC 1 1281) Eułogiusz był patriarchą Ałeksandrii w łatach 580-607/608.
"  Por. Iohannes Moschus, Prałam spiriłaa/e 151. Ten okres działalności św. Grzegorza Wieł- 

kiego w stołicy cesarstwa -  w Konstantynopołu -  szeroko omawia T. Wołińska, Stosunki papieża 
Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską, Piotrków Trybunałski 1998 
(por. szczegółnie rozdział II: „Grzegorz w roli apokryzjariusza papieskiego w Konstantynopołu" [s.
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Zgodnie z nazewnictwem, które wytworzyło się we wczesnym okresie pa
trystycznym, zarówno Eułogiusz, jak i Leon, nosili tytuł „papieża": Eulogiusz -  
„papież ałeksandryjski", Leon -  „papież rzymski". Tytuł ten nie ma więc tutaj 
znaczenia, jakie obecnie dają mu katolicy, postrzegając go jako doskonały 
synonim „biskupa Rzymu". W starożytności bowiem chrześcijańskiej tytuł 
nanctę (względnie: nannag) był (szczegółnie w czasie od III do V wieku) 
dawany biskupom, opatom, archimandrytom, czy igumenom, a nawet zwyk
łym kapłanom. Prawdę powiedziawszy, bardziej niż tytuł, był to raczej czuły 
zwrot, który wyrażał ojcowską troskę osoby, której powierzono jakiś zastęp 
chrześcijan. W Egipcie natomiast, gdzie działał Eułogiusz, tytuł nanaę oznaczał 
par exce//ance biskupa, patriarchę Aleksandrii. W Rzymie po raz pierwszy 
spotykamy ten tytuł na oznaczenie biskupa tego miasta na jednej z inskrypcji 
pochodzącej z końca III wieku*^. Już jednak pod koniec IV wieku tytuł ten 
zaczyna być zastrzeżony w sposób szczególny dła biskupa Rzymu. Zaświadcza 
to choćby św. Ambroży*^, synod w Toledo z 400 r.^, czy Wincenty z Lerynu***. 
Dopiero jednak w VI wieku zwrot ten, oprócz nielicznych, zawsze coraz rzad
szych wyjątków, stanie się oficjałnym tytułem biskupa Rzymu**". Nie znaczy to 
jednak, że np. biskupi Aleksandrii zaprzestaną używać tego tytułu, jak to 
chociażby widać na podstawie wspominanego tu Eułogiusza.

Opis wydarzenia dotyczącego św. Leona Wielkiego, jaki przekazuje tu Jan 
Moschos, dotyczy oczywiście sławnego ad F/awanMfH*?, który Leon
przesłał w 449 r. patriarsze konstantynopolitańskiemu -  Fławianowi. Ten szcze-

45-76]). Począwszy od czasu papieża św. Leona Wielkiego, biskupi rzymscy posiadali stałych 
przedstawicieli na dworze cesarskim w Konstantynopolu, których nazywano z grecka „apokry- 
zariuszami", względnie -  używając zwrotu łacińskiego -  mówili o nich raspo,tm/ar. Przedstawicie
lem św. Leona Wielkiego na dworze cesarskim w Konstantynopolu był Julian z Kos. Niemniej 
jednak dopiero począwszy od lat trzydziestych VI wieku posiadamy potwierdzoną stałą obecność 
tych papieskich wysłanników na dworze cesarskim w Konstantynopolu. Wcześniej biskupi Rzymu 
wysyłali oczywiście także swoich apokryzariuszy do wschodniej stolicy cesarstwa, ale nie byli to ich 
stali przedstawiciele, por. J. Herrin, Consfaniinopie, Romę and dte P rana in dte sevenfb and eigbi 
ceniaries, w: J. Shepard -  S. Franklin (wyd.), Byzandne Dipiomacy, London 1992,93-94; Wolińska, 
dz. cyt., s. 45 i 65.

'2 Por. B. Studer, Papa, DPAC II 2637-2638.
'3 Por. Ambrosius Mediolanensis, Lpistaia 42.

Por. Concilium Toletanum, a. 400, Mansi III 1006-1007.
'3 Por. Vincentius Lerinensis, ComntondonMm 32-33.
"" W Liber ponii/icaiis tytuł papa spotykamy w odniesieniu do biskupów Rzymu, począwszy 

od Agapita I (535 r.).
"  Posiadamy następujące wydania Leonowego Lomas ad Piawanant (= Episiaia 28): PL 54, 

755-782; C. Si!va-Tarouca (wyd.), 5. Leoni.s Afagni 7omas ad Einwnnum Episcopam ConsMnńnc- 
po/itanam (Epitftda A*YV//7) additis iesiimoniis Pairant ei eiasdem & Leonis Al. Lpisfaia ad 
Leonem /  /mp. (Episia/a CLA*V) [= Textus et Documenta. Series Theołogica 9], Romae 1932; 
A CO 11/2,1,24-33. Co do opracowań na temat Tornad ad Liawanam, por. L. Casula, La cristo/ogia 
di san Leone A/agno. /i /ondamenio doiirina/e e soferioiogico, Miłano 2000 (z obfitą bibliografią 
tematu; sam Tomas ad Lia^ianam jest w tej książce omawiany na stronach 88-129).
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gół mówiący o powstaniu iistu Leona opiera się, jak czytamy, na „tradycji 
przechowywanej na piśmie w Kościele rzymskim", według której papież, na
pisawszy Tomm „do świętego Fławiana -  patriarchy konstantynopolitańskiego 
-  przeciwko bezbożnym Eutychesowi i Nestoriuszowi", chciał niejako być 
pewny, iż zawarta w nim nauka chrystologiczna była prawowierna, pozbawio
na jakiegokolwiek błędu. Leon zwrócił się więc o pomoc do swego poprzednika 
na biskupstwie rzymskim -  do „św. Piotra -  księcia apostołów" i „pierwszego 
z uczniów" Chrystusa, któremu „powierzono tron i Kościół naszego Pana, 
Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa", prosząc go poprzez modlitwy, posty 
i czuwania, aby poprawił jakieś błędy, które on jako biskup i człowiek mógł 
popełnić. Po czterdziestu dniach tego pokutnego i modlitewnego oczekiwania 
miał się ukazać Leonowi św. Piotr, zapewniając go, iż przeczytał ad
/%:v!a?!M??! i poprawił go. Biskup Rzymu „wziął list z grobu św. Piotra, otwo
rzył go i spostrzegł, iż został poprawiony ręką apostoła".

Spotykamy tu przeświadczenie Jana Moschosa -  człowieka kręgu kultury 
greckiej, bizantyjskiej -  jeżeli już nie wprost o prymacie i pierwszeństwie Leona 
jako biskupa Rzymu, to niewątpliwie przynajmniej o prymacie św. Piotra Apos
toła, którego Leon jest następcą i którego szczególną, namacalną opieką się 
cieszy. To św. Piotr jest „księciem apostołów", „pierwszym z uczniów", to jemu 
„powierzono tron i Kościół naszego Pana, Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa", 
to on teraz się troszczy, aby jego następca na stolicy biskupiej Rzymu trwał 
w wyznawaniu prawowitej wiary. Św. Leon, jak sam wyznaje, mógł „popełnić 
jako człowiek" błędy, ale to, że jest następcą św. Piotra, sprawia, iż Książę 
Apostołów sam wkracza, aby bronić powierzony mu Kościół przed błędnowier- 
stwem. Według więc słów Jana Moschosa biskupi Rzymu sami z siebie, jako 
ludzie, mogą popełniać i popełniają błędy, ale w ostateczności ich nauka jest 
prawowierna, gdyż troszczy się o to sam św. Piotr, któremu „powierzono tron 
i Kościół naszego Pana, Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa".

Przejdźmy teraz do drugiego tekstu, który Jan Moschos poświęca św. Leo
nowi Wielkiemu:

„Teodor -  prześwięty biskup miasta Damę w Libii -  opowiedział nam także to 
wydarzenie. «Gdy byłem synkełłosem świętego patriarchy Eulogiusza*^ ujrzałem 
we śnie wysokiego człowieka o czcigodnym wyglądzie, który mi powiedział: 'Za
powiedz mnie patriarsze Eułogiuszowi'. 'Kim jesteś, panie?' -  spytałem go. 'Dla
czego mi każesz zapowiadać ciebie?' 'Jestem Leonem -  patriarchą Rzymu' -  
odpowiedział. Wszedłem więc, aby go zapowiedzieć: 'Prześwięty i wielce błogo
sławiony patriarcha Leon, głowa Kościoła Rzymskiego, chce złożyć wam hołd'. Na 
te słowa patriarcha Eulogiusz od razu wstał i pobiegł ku niemu. Uściskałi się 
nawzajem, odmówili modlitwę i usiedli. Boski i prawdziwie natchniony Leon 
rzekł wówczas do patriarchy Eulogiusza: 'Czy wiecie, dlaczego do was przyszed-

's Chodzi o tego samego patriarchę Eulogiusza Aleksandryjskiego, o którym mówi poprzed
ni, przytaczany przez nas tekst Jana Moschosa.
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łem?' 'Nie' -  odpowiedział Eułogiusz. 'Przyszedłem podziękować wam za waszą 
piękną i wiełką obronę łistu, który napisałem do naszego brata Fławiana -  patriar
chy Konstantynopoia. Potrafiłiście jasno ukazać moją myśł i zamknąć usta błęd- 
nowierców! Wiedzcie, mój bracie, że przez swoją działałność spodobaliście się nie 
tyłko mnie, łecz także Piotrowi -  księciu apostołów -  a przede wszystkim prawdzie, 
którą głosimy -  Chrystusowi naszemu Bogu'. Nie raz jeden czy dwa, łecz trzy razy 
miałem to widzenie. Przekonało mnie to, abym opowiedział o tym świętemu 
patriarsze Eułogiuszowi. Wysłuchał mnie, a potem wyciągnął ze wzruszeniem 
ręce ku niebu i złożył dzięki Bogu: 'Chrystusie Panie, nasz Boże, dziękuję ci, że 
uczyniłeś mnie herołdem twojej prawdy pomimo tego, iż nie jestem tego godzien! 
Dobroć twoja -  dzięki modłitwom twoich sług Piotra i Leona -  zechciała przyjąć 
mój mamy trud, jak dwa pieniążki wdowy!'»"'9.

Jan Moschos przekazał powyższy fragment dotyczący Leona Wielkiego na 
podstawie opowiadania, które usłyszał od Teodora -  biskupa miasta Damę 
w Libii. Przekaz ten opowiada o śnie, jaki miał Teodor w czasie, gdy był 
„synkełlosem świętego patriarchy Eułogiusza". Sen ten przeto miał miejsce 
w łatach 580-608, gdyż w tym czasie Eułogiusz był patriarchą Aleksandrii^.

Sam Leon Wielki jest ukazany jako „wysoki człowiek o czcigodnym wyglą
dzie", który prosi o posłuchanie u patriarchy Eułogiusza. Sam przedstawia się

'9 Iohannes Moschus, Prafam rp/rdua/e 148, PG 87, 3012-3013: „OEÓótopoę ó óouóiaroę 
EJtloxojto$ ifję Koksuję Aapvr)$ Tfj$ sv AtfMn, 6u)yfioaio fip.lv, X.Eyov, ort 'Q$ fjpriv ouyxEXXoę 
iou ćv aylott; n a n a  EuXoylou, OempO x a ia  iou$ unvou$ avópa oEpvonpEnf), xai pćyav, XEyovra 
poc Mńvuoóv pE npó$ róv n an av  EuXóytov. Kat Myto a u id )' T l$  eł, óźonoia; ntbę XEXEUEt$ lva 
pT]vuom; A uióę anoxpt6Ei$ XśyEL por 'Eytb Etpc Aćtov ó nana$  'Pa)pr)$. EtoEX8(bv ouv eym 
Epńvuoa, Xśytov' 'O  dyttóiaioę; xai paxapul)iaioĘ n an aę  AEtuv 'ExxXriola$ 'Ptt)pauuv 
npÓEÓpoę npooxuvf)oaL upa$ OśkEt. 'Qę ouv fjxouoEV ó nan aę  EuXóyto$, bpopattuę avaorag 
ujtfivtriOEV auio)' xa l aonaoapEvoL aXXfiXouę xai EU/f)v noujoavrE5 Exa8Eo8r]oav. T ó iE  ó OEto$ 
óvta)ę xat 0EO(j)ópos AE(uv XfyEt n an p  EuXoyltp' Olóaę ócail fjX8ov npó$ upd$; 'O  &E anoxpt8Eię 
E&tEv Ou. AżyEt a u ią r  *HX8ov EU/apLoifjtjaL uplv, o r t xaXt&$ xa't pEyaX<uę; ajiEŻoyrioaoOE unep 
ifjg EmoToXij$ pou, f)Ę Eyparpa npó$ ióv a&EX<j<óv fipujv d*Xa(lLavóv ióv jraipLÓpxąv 
Ko)voiavnvounóXE(ug' if)v pśv Epf)v yvd)pT]v (j)avEpa)oavrEg, l a  &E TMV aipEwtuw 
anotj)pa^avTE$ o ró p a ia . "IoOt 6ć, aÓEŻ(j)E, 6$ oux spoi póvov ióv Ev0sv uptóv E/aploacOe 
xónov, aXXa xal TM xoputj)al(u i3)v anocaóXu)v flEipu), xal npó yE navtu)v auif) ij) u<j)' fip(Bv 
XT]puiiopEvri aXr)8Etę, fjrn  EOTLV XpK3TÓę ó OEÓę f)p(I)v. T au ra  o u / an a^  póvov ouÓE 61ę, aXXa xa't 
Tplę 0EaoapEvo$, xai i(Ii iptoom Tf)ę ópaoEMę rttorEuOsu, óbT)yr)oapąv i(I) śv aylon n a n a  EuXoylm. 
'O  óć axouoaę E&axpuoEv- xai EXTElva$ ra s  /Elpaę aurou Ei$ ióv oupavóv, T)u/aplorTiOEv nu OEM, 
XEyo)v Eu/ctpLcrtd) ooL, Aćonora XpLOTE, ó OEÓ$ f)p(liv, on. ava^Lov o v ia  ps, xfipuxa nEnolł)xaę; 
rf)5 of)$ aXri8Eta$ yEVEo8ar xai 6t' Eu/a<v imv 8Epanóvrtuv oou n ć ipou  xa't AEOvroę, mę rfis xÓQ°5 
5uo /.Ejiid xal if)v ptxpav f]p<I)v npo8uplav, fi of] ayaB óirn npooEÓE^aro". Niniejszy tekst grecki 
z PG tak został poprawiony według przygotowywanego przez Phiłipa Pattendena wydania krytycz
nego dzieła Moschosa: PG 87, 3013A: port o u / a n a^  póvov addidd ouÓE 61$, por. Maisano (wyd.), 
dz. cyt., s. 246.

2° Według R. Maisano (dz. cyt., s. 265, przypis 77) Eułogiusz był patriarchą Ałeksandrii 
w łatach 581-608. Nieco innego zdania jest T. Orłandi, Ea/og/o d/ A/cjsandria, DPAC I 1281, 
który twierdzi, iż Eułogiusz był patriarchą w łatach 580-607/608.
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jako „patriarcha Rzymu". SynkeHos Teodor zapowiada go w następujący spo
sób: „Prześwięty i wieice błogosławiony patriarcha Leon, głowa Kościoła 
Rzymskiego". Stawia więc obu biskupów na równej płaszczyźnie; Leon nie 
jest głową Kościoła Powszechnego, łecz tyłko „Rzymskiego". Co więcej, bis
kup Rzymu przybywa do biskupa Aieksandrii, aby -  według słów Teodora -  
„złożyć hołd". Patriarcha Euiogiusz podbiega od razu do gościa i obaj hierar
chowie ściskają się wzajemnie, odmawiają modłitwy i rozpoczynają rozmowę. 
Leon wyjaśnia powód odwiedzin: przyszedł, aby podziękować Eułogiuszowi za 
„piękną i wiełką obronę łistu, który napisał do naszego brata Fławiana -  
patriarchy Konstantynopol". Chodzi więc znów o Leonowy Towtn ad F/nvi'a- 
HM/?!. Biskup Rzymu dziękuje Eułogiuszowi za rozpowszechnianie jego chrys- 
tołogii, co sprawiło, że zamknął on „usta błędnowierców". Ta obrona wiary 
chałcedońskiej spowodowała, że Euiogiusz spodobał się nie tyłko Leonowi, 
łecz także św. „Piotrowi -  księciu apostołów -  a przede wszystkim prawdzie, 
którą głosimy -  Chrystusowi naszemu Bogu".

Wiemy dzisiaj, że Euiogiusz nie był jakimś wybitnym czy wpływowym 
hierarchą, a nawet że nie miał (poza Ałeksandrią jako taką) żadnego znacze
nia w wałce z monofizytami. Focjusz pisze o nim tyłko, jako o pochodzącym ze 
stanu mniszego i jako człowieku wypróbowanej, ortodoksyjnej wiary^*. Syn- 
kełłos Teodor miał to senne widzenie aż trzy razy, co skłoniło go do powiado
mienia o tym patriarchy Euiogiusza, który podziękował Chrystusowi, że uczynił 
go herołdem swojej prawdy.

Na podstawie powyższego fragmentu znów wyraźnie widać wałne znacze
nie św. Leona i jego łistu do św. Fławiana -  patriarchy konstantynopołitańskie- 
go -  dia wypracowania dogmatu chrystołogicznego przeciwko błędom Euty- 
chesa. Co się zaś tyczy samego prymatu św. Leona jako biskupa Rzymu, nałeży 
podkreślić, iż jawi się on zgodnie z wizją owego okresem starożytności chrześ
cijańskiej: widzimy tu wyraźnie dwóch równych sobie w godności biskupów- 
patriarchów, którzy są suwerennymi, szanującymi się wzajemnie głowami, 
rządcami własnych Kościołów łokałnych.

Spójrzmy teraz na ostatni tekst, w którym Jan Moschos opowiada o św. 
Leonie Wieikim:

„Kiedy abba Amos zszedł do Jerozołimy i został wyświęcony na patriarchę, prze
orzy kiasztorów na pustyni przyszłi, aby się mu pokłonić. Wśród nich byłem także 
ja wraz z moim przeorem. Patriarcha zaczął mówić do ojców: «Módłcie się za mnie, 
moi ojcowie! Włożono na mnie ciężar wieiki i trudny do uniesienia. Obowiązki 
patriarchy napełniają mnie wieikim iękiem, gdyż bycie pasterzem dusz jest zada
niem godnym Piotra, Pawła, Mojżesza tub innych o tym samym poziomie, podczas 
gdy ja jestem tyiko nędznym człowiekiem! To, co najbardziej mnie przeraża, to 
ciężar związany z udzieianiem święceń. Znałazłem bowiem napisane, że błogosła-

2t Por. BiMof/ieca cod. 230.
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wiony Leon -  głowa Kościoła Rzymu -  pozostawał przez czterdzieści dni w poście 
i usiłnej modiitwie przy grobie apostoła Piotra, prosząc, aby wstawił się za nim 
u Boga, aby przebaczył mu jego przewinienia. Po upływie czterdziestu dni ukazał 
się mu apostoł Piotr, który mu powiedział: 'Modłiłem się za ciebie. Wszystkie twoje 
winy zostały przebaczone, za wyjątkiem tych, które dotyczą święceń. Tyłko z tego 
zdasz sprawę, czy udzieiałeś święceń dobrze, czy nie^'"^.

Wspomniany tu Amos został patriarchą jerozolimskim w 594 r. i był nim do 
601 roku. Jego patriarszy urząd pozbawiony był jednak jakichś szczególniej
szych osiągnięć^.

Jan Moschos mówi tu o wydarzeniu, które miało miejsce zaraz po tym, jak 
abba Amos został wyświęcony na patriarchę Jerozolimy: wspomina hołd, jaki 
złożyli mu podlegli mu „przeorzy klasztorów na pustyni". Wydarzenie to więc

Iohannes M oschus, Pram m  spinm a/e 149, PG  87, 3013: K aiek8óvioĘ  lo u  ajl[3a 'AggMĘ ELĘ 
i a  'łE pooókuga, x a l x^goiovri8EViOĘ naipLapyou, avrjk8ov naviEĘ o t riyougEYOL tfi)V 
povaatTipi.Mv ifjĘ Epijpou ELĘ jtgooxuvąoLv a r i o n ' ev otĘ avrjX8ov syd) gE ia lo u  ijyorgEYon gou. 
K at rjg ^a io  kEyELV JtpÓĘ ioiiĘ IJaiEgaĘ ó naipLapyńS' Eu^aoB ż gOL, JlaiipEĘ, oiL gćya (gopiLOv 
x a l  ó u o p ó o ia x io v  EVEXELpLo8r]v, x a t  (gopet gE ió  Jtpdyga ifjĘ naipLapxLaĘ ou gEipLMĘ. Jleipou 
y ap  x a t  Jlau k o u  x a t Ma)uoEU)Ę, x a t  i<Lv ioLouimv EoiLv ió  noLgatvELV rguyaĘ XoyLxaĘ, eyd) ÓE 
TakautopÓĘ ELgc JiXELOv óe jtavTu)v (gopEL gE i(I)V xELpoiovLć)v ió  PapoĘ. Eupov y ap  EyypćugMĘ, oiL 
ó gaxapLOĘ, (griai, Aśc)v, ó ifjs  'Pa)gaLov 'Exx).r)oiaĘ yEvógEvoę jipÓEÓpoĘ, EJtt TEOoapaxovia 
ijgćpaĘ napśgEYE im  ia<g$ ioC arroo iókou  IJEipou, vąoiELaLĘ x a t  ÓEłjoEOL jtpooxapiEpC)v, aLić)v 
ió v  ajtócrtokov llE ipov, tva  jipEopEÓoi] ń jiig  a n io n  itB OEM ELĘ ió  anyxMpT]8f)vaL i a  
jik iiggE kągaia  a ń io u . K at ór] jrkągGj8ELO(I)V i<mv is o o a p a x o v ta  ijgEp(I)V <h(g8ą ań ią t ó 
ajtóaiokoĘ  IlEipoĘ, ).Eycov 'EÓEij8i]v ńjiEp oou, x a t ouvEX<npłj8ri ooL j ia v ta  i a  a g a p ią g a ia , 
Jtkl)V IMY XSLpOIOVUl)V. ToOlO onv gÓVOV ajtaLIT)0ljoTI, ELIE Xak(DĘ ELIE Xat MĘ aXk(UĘ 
EXELpoióviioaĘ". Niniejszy tekst grecki z PG  tak został popraw iony według przygotowywanego 
przez Phiłipa P attendena wydania krytycznego dzieła Moschosa: P G  8 7 ,3013B: i<łv govaoiąpLMv: 
iMv govaoiąpLMV ifjĘ spągon  II PG  87, 3013C d)Ę dM.MĘ EXELpoióvąoaĘ, onĘ EXELpoióvąoaĘ: MĘ 
dXka)Ę EXSLpoióvT]oaĘ, por. M aisano (wyd.), dz. cyt., s. 246.

Por. Evagrius, T/oM ria ecc/esiashca VI 24. Kościół Jerozołim ski do obecnej chwiłi szczyci 
się, że jest pierwszym chronołogicznie Kościołem  chrześcijańskim. Z  tego pow odu jest on nazy
wany w świecie prawosławnym: „M atką wszystkich Kościołów". Pierwszym jego biskupem  był św. 
Jakub  A posto ł -  „B rat Jezusa". Srożące się często prześładow ania chrześcijan ze strony cesarstwa 
rzym skiego zakłócały życie tego Kościoła, a jego biskupi, kiedy znów mogłi wykonywać po ustaniu 
prześladow ań swój urząd pasterski, zostałi podporządkow ani jurysdykcji m etropolity w Cezarei 
Palestyńskiej (por. szerzej na ten  tem at ciekawe stanowisko: J. Pollok, A arodzm y koncepcji „Ziemi 
i)łv;'giej". Pa/e^łyna w feo/ogicziiej rę/7eksji Eirzehiiisza z Cezarei i Cyry/a Jerozo/i'mrki'ego, w: T. 
D erda  -  E. W ipszycka [wyd.], C/irześcijańriwo a  uchyłka starożytności. Stadia żrodioznawcze, 
W arszaw a 1977, 99-121). W czasach cesarza K onstantyna W ielkiego Jerozolim a powróciła do 
swej daw nej świetności. Pierwszy sobór powszechny w Nicei (w 325 r., por. kan. 6) uznał potwier
dził znaczenie Jerozolim y, stawiając ją  na czwartym miejscu po  Rzymie, A leksandrii i Antiochii. Co 
więcej, w kanonie 7 tegoż soboru  Jerozolim a otrzym ała honorow e pierwszeństwo, a to ze względu 
na swe zasadnicze znaczenie dla dziejów chrześcijaństwa. Niemniej jednak  diecezja ta nadal pod
legała wówczas m etropolicie Cezarei Palestyńskiej. Sobór w Chalcedonie wreszcie (w 451 r., por. 
kan. 23) dał podstaw y praw ne dla dwóch nowych patriarchatów : dla K onstantynopola (stawiając 
go na pierwszym miejscu zaraz po Rzymie) i dla Jerozolim y, wydzielając te dwa nowe patriarchaty 
z tery torium  patriarchatu  w Antiochii.
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miało najprawdopodobniej miejsce już w 594 roku. W zastępie osób, które 
przyszły pokłonić się nowemu patriarsze, był także piszący te słowa Jan Mo- 
schos wraz ze swoim przeorem. Patriarcha Amos poprosił wówczas zebranych 
mnichów -  swych dawnych współbraci zakonnych -  o modłitwę za niego, gdyż -  
jego zdaniem -  poprzez ustanowienie go patriarchą: „włożono na niego ciężar 
wieiki i trudny do uniesienia". Najbardziej jednak boi się odpowiedziałności za 
niegodne udzielanie święceń. Strach jego jest spowodowany tym, iż -  jak czytał -  
„błogosławiony Leon -  głowa Kościoła Rzymu -  pozostawał przez czterdzieści 
dni w poście i usiłnej modlitwie przy grobie apostoła Piotra, prosząc, aby wstawił 
się za nim u Boga, aby przebaczył mu jego przewinienia. Po upływie czterdziestu 
dni ukazał się mu apostoł Piotr, który mu powiedział: «Modłiłem się za ciebie. 
Wszystkie twoje winy zostały przebaczone, za wyjątkiem tych, które dotyczą 
święceń. Tyłko z tego zdasz sprawę, czy udzielałeś święceń dobrze, czy nie»".

Po raz kolejny nałeży podkreślić, iż podany przez patriarchę Amosa jako 
przykład św. Leon Wielki, jawi się nam nie jako głowa Kościoła Powszechnego, 
łecz jako „głowa Kościoła Rzymu". Niemniej jednak, sam fakt, iż Leon służy za 
paradygmat, wskazuje na wzorcowe miejsce biskupa Rzymu względem całej 
hierarchii kościelnej. Jako ułomny człowiek Leon modłi się „przez czterdzieści 
dni w poście i usilnej modlitwie przy grobie apostoła Piotra" o odpuszczenie 
grzechów i otrzymuje od Apostoła zapewnienie o ich przebaczeniu. Leon 
będzie musiał tyłko „zdać sprawę, czy udzielał święceń dobrze, czy nie". Prze
jawia się tu niewątpliwie troska o pełne zachowanie w Kościele tradycji 
i sukcesji apostolskiej. Warto tu także mocno podkreślić, że Leon, będąc 
biskupem Rzymu i następcą św. Piotra, czerpie swe niezachwiane oparcie 
w wierze i posłudze apostolskiej z osoby samego Księcia Apostołów i Pierw
szego Ucznia Chrystusa. To sam św. Piotr, którego grób znajduje się w Rzymie, 
bezpośrednio troszczy się o swego następcę na biskupiej stołicy Rzymu.

2. Św. Grzegorz Wiełki. Grzegorz Wielki był biskupem Rzymu od 590 do 
604 roku; znał on dobrze chrześcijański Wschód, gdyż w czasie swojego urzę
dowania w Konstantynopolu jako apokryzariusz papieski zawarł liczne znajo
mości i miał łączność z wieloma hierarchami chrześcijańskiego Wschodu. Jego 
Dia/og: świadczą o głębokiej znajomości także wschodniego dziedzictwa hagio- 
graficznego; znał on także osobiście cesarza Maurycego^ oraz przekazał po
kaźny dar mnichom klasztoru na Górze Synaj, aby zbudowali dom dla piel
grzymów^.

Przypatrzymy się teraz dokładniej wypowiedziom z dzieła Jana Moschosa 
o św. Grzegorzu Wiełkim:

2" O relacjach między św. Grzegorzem Wietkim a cesarzem Maurycym, por. Woiińska, dz.
cyt., s. 77-137.

Por. Gregorius Magnus, Epistu/a XI 1.



380 BAZYLI DEGÓRSKt O.S.P.P.E.

„Gdy udaliśmy się do Monidji, aby odwiedzić abbę Jana Persa, opowiedział on 
nam wydarzenie związane z wielkim Grzegorzem -  wielce błogosławionym bisku
pem Rzymu^'. «Poszedłem do Rzymu, aby uczcić relikwie świętych apostołów 
Piotra i Pawła. Pewnego razu, gdy znajdowałem się w środku miasta, ujrzałem 
papieża Grzegorza, który miał mnie właśnie minąć. Pomyślałem, żeby pójść mu 
się pokłonić. Ci, którzy byli z jego otoczenia, skoro mnie tylko zobaczyli, zaczęli 
mówić jeden przez drugiego: 'Ojcze, nie padaj na oblicze!' Nie rozumiałem, dla
czego to mi mówią. Tak czy inaczej, wydawało mi się czymś niewłaściwym, aby się 
mu nie pokłonić. Kiedy papież znalazł się obok mnie, zobaczył, że miałem właśnie 
paść na oblicze i -  przysięgam wam, bracia, przed Bogiem! -  on pierwszy padł na 
ziemię i nie wstał, zanim ja się nie podniosłem! Pozdrowił mnie z wielką pokorą 
i własnoręcznie dał mi trzy złote pieniądze, rozkazując, aby mi dano płaszcz 
i wszystko, co mogło mi być potrzebne. Oddałem chwałę Bogu, który udzielił 
mu daru tak wielkiej pokory, miłosierdzia i miłości dla wszystkich""^.

Jan Moschos, jak pisze, czerpie powyższe wiadomości o Grzegorzu Wieikim od 
abby Jana Persa, który -  chociaż był z pochodzenia Persem -  był mnichem 
w egipskiej Arabii^. Sam Grzegorz jest tu nazwany „wiełkim Grzegorzem -  
wiełce błogosławionym biskupem Rzymu". Jan Pers poznaje go, gdy udaje się 
jako pieigrzym „do Rzymu, aby uczcić rełikwie świętych apostołów Piotra 
i Pawła". Opowiadanie sławi niezmierną pokorę, miłosierdzie i dobroczynność 
Grzegorza, który pierwszy oddaje pokłon do ziemi mnichowi Janowi Persowi i -  
ponieważ ten także pada na ziemię w pokłonie przed nim -  nie wstaje, zanim 
Jan pierwszy się nie podniesie. Tego rodzaju zachowanie Grzegorza, jego 
wiełka pokora, były niewątpliwie znane, gdyż osoby z otoczenia -  przewidując 
pokorne zachowanie się ich biskupa -  prosiły Jana, aby nie oddawał ziemnego 
pokłonu Grzegorzowi. Pozdrowił on także abbę Jana Persa „z wiełką pokorą

Jak widzieliśmy, Jan Moschos wspomniał Grzegorza Wielkiego pisząc o Leonie Wielkim, 
por. Johannes Moschus, Pratarn rpiraaa/e 147.

lohannes Moschus, Prata/n spintan/e 151, PG 87, 3016-3017: „napEpaXopEV etę i a  povt&ta 
TM appą  'IcoawT) IjEpop, xa't ótąyijoaro riptv jregt rou psyakou rpąyoptou rou paxaptM iaiou Tfjg 
'Ptńpąg Emaxónou, kśyMV, on. 'Anfjk0ov Ev 'Ptńpp Jtpooxuvr)oat rag 8ijxag ic&v aytMV anooiókMv 
nćip o u  xat n a u k o ir  xai śv ptp, Mg torapąy Etg TÓ pćoov rfjg nókEMg, OEMpM ióv nanav 
rpr]yópi.ov 6t' Epou pEkkovra Jtaptśvat. 'Ekoytoapąy ouv (3akEtv aurĄ  pEiavotav. '18óvrEg 8ś 
PE ot Tou óipLXLon aurou, rjp^avto ó xa8Etg auTMv kśyEtv por 'APPa, pr) pakE pEravotav. 'Eyó 
ós r)yvóoov Start pot rou io  Xśyouotv. nkt)v arojtov Etvat śvóptoa pij pakstv aurtp pEiavotav. 'Qg 
ouv jrXr]otov pou EyśvETO ó itajtag, OEMpijoag ort ujifjyov pakEtv pEiavotav, tog EJit xuptM, 
a&EŻtjtor jtpMiog EPaksv stg iT)v pEiavotav, xa't ou jtpóiEpov avEorą, EMg ou tym jtpMiog 
riyEp0r]v. Kat aoJtaoapEVÓg pE pEia Jtokkf)g ranEtvo<))poai)vT)g, 7tapćoxEV pot 8ta /Etpóg 
voptopara rpta. XEŻ.Euoag 8o8fjvat pot xa't xouoooóXtv, xa't rag ypetag pou jiaoag. 'E&ó^aoa 
ouv róv OEÓv, róv xaptoapEvov auiM TOtauiT)v rajtEtvMotv npóg ajtavrag, xat EkET)poońvqv, xa't 
ayajtąv".

Por. Apop/it/tcgmata Pafram. /oAaaaer Perser 2. Oprócz tych wiadomości co do pochodze
nia Jana Persa i miejsca uskuteczniania jego ascezy, które podają nam Apo/fegmary (por. Apop/t- 
f/tegmafa Pafram. /c/,anna! Persem 1-4), nie znamy żadnych innych szczegółów biograScznych z jego 
życia.
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i własnoręcznie dał mu trzy złote pieniądze, rozkazując, aby dano mu płaszcz 
i wszystko, co mogło być mu potrzebne". Wszystko to świadczy o szczególnym 
miłosierdziu i dobroczynności Grzegorza.

Rozważmy teraz ostatni fragment Praft/w spinma/e, dotyczący bezpośred
nio św. Grzegorza Wiełkiego. Poniższy tekst, aczkolwiek znajduje się w waż
nych rękopisach dzieła Jana Moschosa, został zaliczony przez niektórych ba
daczy do corptyy tzw. Pseudo-Anastazego z Synaju: w takim też zbiorze wydał 
go F. Nau29. W oczekiwaniu na zapowiedziane wydanie krytyczne, przygoto
wywane przez Philipa Pattendena, które -  jak ufamy -  rozwiąże atrybucję tego 
tekstu, w niniejszym artykule omawiamy go jako należący do Pratum sptrtfMa/e 
Jana Moschosa.

„Prezbiter imieniem Piotr, który pochodził z Rzymu, opowiedział nam to wyda
rzenie dotyczące świętego Grzegorza -  papieża tegoż miasta. «Zostawszy papie
żem, założył wieiki kłasztor męski, dając mu regułę, by żaden mnich niczego nie 
posiadał, nawet jednego grosza. Jeden z młodych mnichów kiasztoru miał świec
kiego brata, którego poprosił, aby kupił mu koszutę, gdyż jej nie posiadał. 'Masz tu 
trzy pieniądze', odpowiedział mu brat, 'weź je i kup sobie koszułę, jaka ci się 
podoba'. Mnich wziął trzy pieniądze i zatrzymał je u siebie. Jeden jednak współ
brat widział go z tymi pieniędzmi i poszedł powiedzieć o tym przeorowi. Gdy 
przeor został o tym powiadomiony, poszedł donieść o tym świętemu papieżowi. 
Błogosławiony Grzegorz, jak tyłko się o tym dowiedział, ekskomunikował mnicha, 
gdyż przestąpił regułę kłasztoru. Krótko później ekskomunikowany mnich umarł, 
ałe nie wiedział o tym papież. Po dwóch czy trzech dniach przeor poszedł oznajmić 
papieżowi, iż młody mnich zmarł. Grzegorz bardzo się zasmucił, że nie uwołnił go 
od ekskomuniki, zanim ten opuścił to życie. Napisał więc modłitwę na małym 
fołiaie i dał ją jednemu z archidiakonów, nakazując, aby została odczytana nad 
mogiłą mnicha. Była to modiitwa, która uwałniała zmarłego od ekskomuniki. 
Archidiakon poszedł, jak mu zostało poiecone, aby przeczytać modiitwę nad 
mogiłą mnicha. Tej samej nocy przeor zobaczył we śnie młodego zmarłego. 'Czyż 
nie umarłeś, bracie?' -  powiedział. 'Tak'. 'Gdzie byłeś do tej pory?' -  spytał go. 
'Prawdę mówiąc, panie' -  odpowiedział mnich -  'byłem w więzieniu; aż do wczoraj 
nie mogłem zostać uwolniony'. W ten sposób wszyscy poznałi, iż w tej samej chwiii, 
w której archidiakon czytał modłitwę nad mogiłą, został on uwoiniony od eksko
muniki, a jego dusza została uchroniona od potępienia))"^.

29 Por. F. Nau, Te tarte grec der rectM atdes a /a tae  d'Aaajtase (7e ótnaite), „Oriens Christia- 
nus" 3 (1903) 59 (numer 54) [wszystkie strony artykułu: 56-75]; por. także J.D. Chitty, 77te Z)e.sert 
a City. Aa /ntrodacttot! to the Stady o /  Tgypftatt and Pa/estMtat! AfotiajttcMttt nader dte C/trMttan 
Pntptre, Oxford 1966,143, przypis 7.

2" Iohannes Moschus, Pratutn jptrttaa/e 192, PG 87, 3072: „AtTtyąoaio fip.lv ó npEoPńiEpoc; 
óvópait nśipoę, jtpooEk8(bv ajtó  'Póipąę, nepr 106 śv ayrorg rpąyoprou 106 j r a j i a  if ję  a u ir jg  
JtókEtng* 'O  yEyovtbę nanag ExirOEV povamfiprov av&p{5v pśya, xa't 6ś&ti)XEV Evtokf)v, rva pr]&E'n 
ituv povax<Bv 16rov ryt] i i  noiE pąÓE Emę ópokou. 'A6EŻ.<))óę ouv roli povaorr]prou Et/Ev a6Ek<))óv 
xoaptxóv, xa'r j)TąoEv ańróv, kśyutw Kaprorov oux Eyur akka norąoov ayójrry, <łyópaoóv por. 
Aśysr auirę ó xooprxó$- '16oii rp ra  vopropaia, t.ajitbv ayópaoóv oor, orov apśoxEr oor. Aa[3<i)v ouv 
ó poyayóę i a  ipra vopropaia Et/Ev a u ra  Jtap' EaOiM, akkog &E rc)v a6Ek<j)<I)v, r6mv afnóv sxovta
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Powyższe wiadomości dotyczące św. Grzegorza Wielkiego autor tekstu (Jan 
Moschos?) przekazuje, jak sam mówi, na podstawie opowiadania prezbitera 
Piotra, który pochodził z Rzymu^'. O Grzegorzu mówi się tu jako o papieżu 
miasta Rzymu. Ten więc dodatek „Rzymu" wskazuje, iż zwrot „papież" nie jest 
jeszcze -  jak w przypadku późniejszego czy obecnego nazewnictwa łacińskiego 
-  ściśłe zastrzeżony biskupowi Rzymu, stając się jego dokładnym synonimem.

Z przekazu prezbitera Piotra dowiadujemy się, iż „zostawszy papieżem, 
[Grzegorz] założył wiełki kłasztor męski, dając mu regułę, by żaden mnich 
niczego w nim nie posiadał, nawet jednego grosza". Chodzi tu najprawdopo
dobniej o kłasztor położony na rzymskim wzgórzu Cełio, gdzie obecnie znaj
duje się kościół św. Andrzeja wraz z mniszą wspóinotą kamedułów. Tekst 
potwierdza więc, że Grzegorz przynajmniej już jako papież założył „wiełki 
kłasztor męski". Nie wykłucza to jednak możliwości, iż mógł to być nie pierw
szy, lecz kołejny kłasztor założony przez św. Grzegorza. W rzeczy bowiem 
samej z zasady twierdzi się, że założył on kłasztor już jako Rrae/ecms (7r&ts 
(względnie tyłko pretor)^ w swojej willi przy C/tfMs $caMrt w Rzymie, kiedy to

Ta ig ła  voptapaTa, anEX8(bv avriyyEtXEv riyoupEvu)' ó riyoupEvog ax ovoa$  ansM)(bv &nTiYYE)lev 
ic) aynuidTo) n a n c r  ó &E paxaptoc; rpT)yó$tog, pa8<bv aptbptoEV au ió v  a n o  xotvtovtag, 
napaX uoavTa 1005 x avóvaę  Tou povaoTT)ptou. M era  ouv óXtyov xgóvov ETE/.EÓTT)OEV ó 
dÓE/.f^óg ó a<j)coptopEvop, pf) pa8óvrog  ro u  n a n a .  M s id  ouv óuo rj TgEtg Tipćpap anEX6(bv 
r)youpEvog, anńYYEikEV aurą) oTL ó a&Ektjtóg avśnauoEv. 'E n t Touro ouv ou pETpuDĘ EkunijeT), 
o n  OU n p ó  TOU E^E\8Etv aUTÓV EX TOU [3toU TOUTOU, OUX EXuOEV aUTOV TÓ TOC Ó<})OptOpOU 
EntTtptow x a t  ypaipag Euxt)v ev jtnaXLtp 6E&(UXEV evt nuv apxt&LaxóvMV, XEkEuoag aurm  
ajtE/.8Elv, x a t  Enava) 10O la ^ o t i  Tou aÓEAtjtou avayva)vat auTTiv. ^Hv óe EÓxń Xuouoa auTÓv ex 
Tou atjtopropou ió v  TE0vEMTa. 'AnEX6(hv ouv apxtÓLĆtxovop, atę EnETgant), Ena*vu) Tou Tatjiou rou 
aó ek ęo u  avEyvm TT)v EnroToXr]V TT)v Exouoav it]v  *^at rotauTT) vux it BEMpet ijyoupEvop ióv
aÓEX(j)óv ió v  a n o 8 a v ó v ia ' x a t XćyEt aura) oux  ETEXeuTT)oag, a6eX<j)E; XćyEL aó n p ' vat. K at naXrv 
Tipa)TriOEv auTÓv K at nou rjg Etug Tfjg oripEpov; K at t.ćyEt auTór ó a&EX<j)óp' "Ovrtug, xuptE, Etg TT]v 
<))oXaxfiv' x a t Etos ifjp x8ćę oux dnE/.u8riv. 'Eyvu)o8r) ouv rotp n ao w , ó n  iv  o tp ćjpp apytÓLazo^op 
TT)V EÓxi)V ELJtEV EnavG) TOU TÓ(j)OU, EV aÓTT) TT) hjpą ŚkuBr) EX TOU atjtoptOpOU, x a t T)XEo9Epd)8T] EX 
Tou xaraxp tpaT oę ij a u w u " .. Niniejszy tekst grecki z PG  tak  został poprawiony według 
przygotowywanego przez Phiłipa Pattendena wydania krytycznego dzieła Moschosa: PG 87,3672*: 
post Aa[3(bv ouv ó povaxóg Ta Tpta v o p to p a ra  addtdtt ELxev a u r a  n a p ' Ea8T(B, akkog &E T<I)V 
d&EX(jxJjv. tómv au ró v  ś'xovTa Ta Tpta voptopaTa II PG  87, 3672B EnavM Tou dÓEl.^ou: Enavm 
Tou TÓtjtou Tou a&Ektjtou II PG  87, 3072B x a t keyer ó riyoupEvog: x a t keyet auTtę oux ETEkEUTTioap, 
aÓEX())E; XśyEL auTM' vat. K a t naXtv fipu)TT)oev auTÓv-; por. M aisano (wyd.), dz. cyt., s. 248.

3' Nic ponad to  o tym prezbiterze Piotrze nie wiemy. Ja  osobiście próbowałbym  utożsamiać go 
z P iotrem  diakonem  -  przyjacieiem  i w spółpracow nikiem  G rzegorza W ieikiego, który zarządzał 
posiadłościam i ziemskimi Kościoła Rzymskiego na Sycyiii i w Kampanii. Z  nim też Grzegorz 
rozm awia w swoich Dta/ogt de  w ta e t tn trncid ts  P a tru m  /ta /tc o ra m  (CPL 1713, SCh 251, SCh 
266, SCh 265). Nie jest bowiem  wykiuczone, że ten  tak świetnie znający życie Grzegorza Piotr 
diakon mógł opowiedzieć to w ydarzenie Janow i M oschosowi w starszym wieku, gdy był już 
prezbiterem .

32 Z  samych pism G rzegorza W iełkiego wynika jedynie, że był on pretorem  (por. Pegtstram 
e p ó ta /a ra m  IV  2). T o  sam o podaje o nim Jan  D iakon (por. Vtta 5. G regora Magm 14). O Grzegorzu 
W ieikim jako  Prae/ectas Grbi.s mówi jednak  Codex Casatenensts (por. T. Tarducci, Storia J t 5.
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sam zapragnął wieść życie mnisze^. Grzegorz objął ten urząd około 570 iub 
572 roku^. Samo jednak zdanie nie rozstrzyga, czy owa reguła, którą Grzegorz 
dał klasztorowi, była przez niego napisana, czy przekazał on mnichom jakąś 
istniejącą już regułę. Także bowiem wszystkie ówczesne reguły surowo zaka
zywały mnichom posiadania na własność czegokołwiek, nawet jakiejś najmniej
szej rzeczy. Ten przepis reguły został przekroczony przez jednego z młodych 
mnichów, który poprosił swojego „świeckiego brata, aby kupił mu koszulę, 
gdyż jej nie posiadał". Ten dał mu „trzy pieniądze", aby sobie ją kupił. Mnich 
zatrzymał te pieniądze u siebie. Jeden jednak ze współbraci powiadomił o tym 
przeora, a ten doniósł o tym „świętemu papieżowi" -  Grzegorzowi.

Jak wynika z tego zdania, Grzegorz nie był wówczas przełożonym klasztoru, 
lecz był już „papieżem", biskupem Rzymu. Wydarzenie to mogło więc mieć 
miejsce najwcześniej w lutym 590 r., to znaczy: po śmierci papieża Pelagiusza 
II i po wyborze Grzegorza na biskupa Wiecznego Miasta, ale najprawdopodob
niej dopiero po 3 września 590 r., kiedy to -  po otrzymaniu zatwierdzenia wyboru 
przez cesarza Maurycego -  Grzegorz został w bazylice św. Piotra wyświęcony 
i ustanowiony biskupem Rzymu^. Grzegorz ekskomunikował nieposłusznego 
mnicha, a sam mnich krótko później umarł. Przeor poszedł oznajmić to papie
żowi. Grzegorz napisał wówczas „modlitwę na małym foliale i dał ją jednemu 
z archidiakonów, nakazując, aby została odczytana nad mogiłą mnicha". Był to 
egzorcyzm, który miał uwolnić zmarłego od ekskomuniki. Archidiakon wypełnił 
polecenie i jeszcze „tej samej nocy przeor zobaczył we śnie młodego zmarłego", 
który oznajmił mu, że do chwili odmówienia modlitwy-egzorcyzmu przebywał 
w zaświatach „w więzieniu" i aż do wczoraj nie mógł zostać z niego uwolniony. 
Tak więc, tej samej chwili, w której archidiakon czytał modlitwę nad mogiłą 
nieposłusznego i „bogatego" mnicha, zakonnik ten został „uwolniony od eksko
muniki, a jego dusza została zachowana od potępienia". Słowa te wspaniale 
współbrzmią z Grzegorzowymi Dta/ogt de ufa ef miraca/fy Pafraw /fa/icorafM, 
szczególnie z ich IV księgą, która zajmuje się zagadnieniem śmierci i losów 
człowieka po niej. Jak już wspomnieliśmy, w księdze tej Grzegorz rozmawia ze 
swym przyjacielem i diakonem, który także nazywa się „Piotr"^.

Cregor/o Magna e Je/ sao tempo, Roma 1909, 17). Dzisiejsi badacze nie są przeto zgodni, jaki 
rzeczywiście urząd Grzegorz wówczas piastował. Odnośnie do stanowisk uczonych w tym wzglę- 
dzie, por. Woiitiska, dz. cyt., s. 34, przypis 9.

33 Por. M.P. Ciccarese (wyd.), U/s/on; t/e//'A/t/;7B /n Occ/Jente. Font/, mcde//;, test; [= Bibiio- 
teca Patristica, 8], Firenze 1987, 116. Odnośnie do różnych stanowisk, czy św. Grzegorz byt 
mnichem, czy tylko mieszkał w ktasztorze, wiodąc w nim życie na podobieństwo przebywających 
tam mnichów, por. Wolińska, dz. cyt., s. 35, przypis 10.

34 Por. Wolińska, dz. cyt., s. 34, przypis 9.
33 Por. P. Siniscalco -  U. Pizzani -  A. Di Berardino, 5cr;ttor; de//7ta/;a, w: A. Di Berardino 

(wyd.), Patro/cg/a, IV: Da/ Ccnc:7;o t/t Cu/cet/on/a (45/) a Reda. /  Rat/r/ /at/n/, Genova 1996, 154.
33 Na temat Grzegorza Wielkiego jako „ojca" wizji pozagrobowych, por. Ciccarese (wyd.), 

dz. cyt., s. 115-147.
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Jak widzieliśmy, w tekście tym jest mowa o „więzieniu", w którym prze
bywał po śmierci niewierny mnich. Nie jest to więc ani niebo ani piekło, gdyż 
z tegoż ostatniego nie ma wybawienia. Mogłibyśmy więc nazwać to „więzienie" 
-  zgodnie z dzisiejszym katołickim nazewnictwem -  „czyśćcem", przejściowym 
stanem oczyszczenia przed wejściem do nieba. To modłitwy Kościoła, napisane 
ponadto i nakazane przez biskupa Rzymu, spowodowały, iż zmarły mnich 
został już po śmierci „uwołniony od ekskomuniki, a jego dusza została zacho
wana od potępienia". Tekst ten jest o tyłe bardziej ciekawy, iż znajduje się 
w patrołogii bizantyjskiej, aczkolwiek autor -  jak nas o tym zapewnia -  prze
kazuje go na podstawie świadectwa prezbitera Piotra, który żyje i działa 
w kręgu kułtury zachodniej.

3. Podsumowanie. Zgodnie z nazewnictwem, które wytworzyło się we 
wczesnym okresie patrystycznym, słowo „papież" nie było zastrzeżone tyłko 
dla biskupa Rzymu. W rzeczy bowiem samej, jak mogliśmy się przekonać, 
zarówno Eulogiusz Aleksandryjski, jak i Leon Wielki, noszą tytuł „papieża": 
Eulogiusz -„papież aleksandryjski", Leon -  „papież rzymski". Tytuł ten więc 
w owych czasach nie miał tego znaczenia, jakie obecnie nadają mu katolicy, 
postrzegając go jako doskonały synonim biskupa Rzym.

Jan Moschos przedstawia Leona Wielkiego, pisząc o szczególe dotyczącym 
powstania Tomro- F/aw/am/m, o „tradycji przechowywanej na piśmie 
w Kościele Rzymskim", według której Leon, napisawszy 7omm, chciał nieja
ko być pewny, iż zawarta w nim nauka chrystołogiczna była prawowierna. Aby 
to osiągnąć, zwrócił się o pomoc do swego poprzednika na biskupstwie rzym
skim -  do „św. Piotra -  księcia apostołów" i „pierwszego z uczniów" Chrystusa, 
któremu „powierzono tron i Kościół naszego Pana, Boga i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa". Leon prosił więc św. Piotra, aby poprawił jakieś błędy, które Leon 
mógł popełnić. Po czterdziestu dniach modlitewnego oczekiwania ukazał się 
Leonowi św. Piotr, zapewniając go, iż poprawił Tomizr F/aRM/tMW. W opisie 
tym widoczne jest przeświadczenie Jana Moschosa -  człowieka kultury greckiej 
i bizantyjskiej -  jeżeli już nie wprost o prymacie i o pierwszeństwie św. Leona 
jako biskupa Rzymu, to niewątpliwie przynajmniej o prymacie św. Piotra 
Apostoła, którego Leon jest następcą i którego szczególną, namacalną opieką 
się cieszy. To św. Piotr jest „księciem apostołów", „pierwszym z uczniów", to 
jemu „powierzono tron i Kościół naszego Pana, Boga i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa"; to on teraz się troszczy, aby jego następca trwał w wyznawaniu 
prawowitej wiary. Według więc tekstu Jana Moschosa biskupi Rzymu sami 
z siebie, jako ludzie, mogą popełniać i popełniają błędy, ale w ostateczności 
ich nauka jest prawowierna, gdyż troszczy się o to sam św. Piotr.

W następnym urywku św. Leon jest ukazany jako „wysoki człowiek 
o czcigodnym wyglądzie", który prosi o posłuchanie u patriarchy Eulogiusza 
i przedstawia się jako „patriarcha Rzymu". Synkellos Teodor zapowiada go
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w następujący sposób: „Prześwięty i wielce błogosławiony patriarcha Leon, 
głowa Kościoła Rzymskiego". Teodor stawia więc obu biskupów na równej 
płaszczyźnie; Leon nie jest głową Kościoła Powszechnego, lecz tylko „Rzym
skiego". Co więcej, biskup Rzymu przybywa do biskupa Aleksandrii, aby 
„złożyć hołd". Leon przychodzi, aby podziękować Eulogiuszowi za obronę 
7o?nH.: ad F/apianum. Ta obrona wiary chalcedońskiej spowodowała, że Eulo- 
giusz spodobał się nie tylko Leonowi, lecz także św. „Piotrowi -  księciu apos
tołów -  a przede wszystkim prawdzie, którą głosimy -  Chrystusowi naszemu 
Bogu". Na podstawie powyższej wypowiedzi znów wyraźnie widać walne zna
czenie św. Leona i jego listu do św. Flawiana dla wypracowania dogmatu 
chrystologicznego. Co do samego jednak prymatu Leona jako biskupa Rzy
mu, należy powiedzieć, iż jawi się on zgodnie z owym okresem starożytności 
chrześcijańskiej: widzimy tu wyraźnie dwóch równych sobie w godności bisku- 
pów-patriarchów, którzy są suwerennymi, szanującymi się wzajemnie głowami, 
rządcami własnych Kościołów lokalnych.

W ostatnim wreszcie tekście Jana Moschosa o Leonie Wielkim, opisane jest 
wydarzenie, które miało miejsce po tym, jak abba Amos został wyświęcony na 
patriarchę Jerozolimy, a więc najprawdopodobniej w 594 roku. Podczas hołdu 
składanego Amosowi przez mnichów jego jurysdykcji, patriarcha wyznał, że 
najbardziej boi się odpowiedzialności za niegodne udzielanie święceń, gdyż 
„błogosławiony Leon -  głowa Kościoła Rzymu -  pozostawał przez czterdzieści 
dni w poście i usilnej modlitwie przy grobie apostoła Piotra, prosząc, aby 
wstawił się za nim u Boga, aby przebaczył mu jego przewinienia. Po upływie 
czterdziestu dni ukazał się mu apostoł Piotr, który mu powiedział: «Modliłem 
się za ciebie. Wszystkie twoje winy zostały przebaczone, za wyjątkiem tych, 
które dotyczą święceń. Tylko z tego zdasz sprawę, czy udzielałeś święceń 
dobrze, czy nie»".

Podany tu przez patriarchę Amosa jako przykład Leon Wielki jawi się nie 
jako głowa Kościoła Powszechnego, łecz jako „głowa Kościoła Rzymu". Nie
mniej jednak, sam fakt, iż Leon służy za paradygmat, wskazuje na wzorcowe 
miejsce biskupa Rzymu wzgiędem całej hierarchii kościelnej. Jako ułomny 
człowiek św. Leon modli się do św. Piotra o odpuszczenie grzechów i otrzymu
je od Apostoła zapewnienie o ich przebaczeniu. Leon będzie musiał tylko 
„zdać sprawę, czy udzielał święceń dobrze, czy nie". Przejawia się tu niewąt
pliwie troska o doskonałe zachowanie w Kościele tradycji i sukcesji apostol
skiej. Leon także, będąc biskupem Rzymu i następcą św. Piotra, czerpie swe 
niezachwiane oparcie w wierze i posłudze apostolskiej z osoby samego Księcia 
Apostołów i Pierwszego Ucznia Chrystusa. To sam św. Piotr, którego grób 
znajduje się w Rzymie, bezpośrednio troszczy się o swego następcę na rzym
skiej stolicy biskupiej.

Przechodząc do podsumowania fragmentów Moschosa dotyczących św. 
Grzegorza Wielkiego, stwierdzamy, że w pierwszym tekście przez nas rozwa-
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żanym, a przekazanym na podstawie opowiadania mnicha Jana Persa, jest on 
nazwany „wieikim Grzegorzem -  wieice błogosławionym biskupem Rzymu". 
Jan Pers poznaje św. Grzegorza, gdy udaje się jako piełgrzym do Rzymu. Pers 
sławi pokorę, miłosierdzie i dobroczynność Grzegorza, który pierwszy oddaje 
pokłon Janowi Persowi i -  ponieważ ten także pada na ziemię w pokłonie przed 
papieżem -  nie wstaje, zanim Jan pierwszy się nie podnosi. Grzegorz dał także 
Janowi Persowi trzy złote pieniądze, rozkazując, aby dano mu płaszcz i wszyst
ko, co mogło być mu potrzebne; świadczy to o miłosierdziu i dobroczynności 
biskupa Rzymu.

Drugi i ostatni urywek dotyczący św. Grzegorza Wiełkiego mówi o nim 
jako o papieżu miasta Rzymu. Ten dodatek „Rzymu" wskazuje, iż zwrot 
„papież" nie jest tu jeszcze ściśle zastrzeżony biskupowi Rzymu. Autor, jak 
sam informuje, czerpie tu wiadomości z przekazu niejakiego prezbitera Piotra, 
od którego dowiadujemy się, iż „zostawszy papieżem, [Grzegorz] założył wiełki 
kłasztor męski, dając mu regułę, by żaden mnich niczego nie posiadał, nawet 
jednego grosza". Chodzi tu najprawdopodobniej o kłasztor położony na rzym
skim wzgórzu Cełio, gdzie obecnie znajduje się kościół św. Andrzeja wraz 
mniszą wspólnotą kamedułów. Tekst potwierdza więc, że Grzegorz przynajm
niej już jako papież założył „wiełki kłasztor męski". Nie wyklucza to jednak 
możłiwości, iż mógł to być nie pierwszy, łecz kołejny klasztor założony przez 
Grzegorza. Z zasady bowiem twierdzi się, że założył on kłasztor już jako 
Prae/ecUzy względnie tyłko pretor w jednej ze swoich wiłłi przy C/uw 
ócaHri w Rzymie, kiedy to sam zapragnął wieść życie mnisze. Samo jednak 
zdanie nie rozstrzyga, czy owa reguła, którą dał kłasztorowi Grzegorz, była 
przez niego napisana, czy też dał on mnichom jakąś istniejącą już regułę. Ten 
przepis reguły został przekroczony przez jednego z młodych mnichów, który 
zatrzymał sobie podarowane mu pieniądze. O przestępstwie tym dowiedział się 
przeor klasztoru, który doniósł to „świętemu papieżowi" -  Grzegorzowi. Bis
kup ekskomunikował mnicha, a sam mnich krótko później umarł. Grzegorz 
napisał wówczas egzorcyzm, który miał uwołnić zmarłego mnicha od ekskomu
niki. Gdy na polecenie Grzegorza archidiakon przeczytał egzorcyzm nad mo
giłą mnicha, jeszcze „tej samej nocy przeor ujrzał we śnie młodego zmarłego", 
który oznajmił mu, że do chwiłi odmówienia modłitwy-egzorcyzmu przebywał 
w zaświatach „w więzieniu" i nie mógł zostać z niego uwolniony.

W tekście tym jest mowa o „więzieniu", w którym przebywał po śmierci 
niewierny mnich. Nie jest to więc ani niebo, ani piekło, gdyż z tegoż ostatniego 
nie ma wybawienia. Moglibyśmy więc nazwać to „więzienie" -  zgodnie z dzi
siejszym katolickim nazewnictwem -  „czyśćcem", przejściowym stanem oczy
szczenia przed wejściem do nieba. To modlitwy Kościoła, napisane ponadto 
i nakazane przez biskupa Rzymu, spowodowały, iż zmarły mnich został już po 
śmierci „uwolniony od ekskomuniki i jego dusza została zachowana od potę
pienia". Tekst ten jest o tyłe bardziej ciekawy, iż znajduje się w patrologii
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Questo testo, ancora una voita, dimostra ii ruoio importante di san Leone e deiia sua 
lettera a Fiaviano per Feiaborazione dei dogma cristoiogico. Per quanto riguarda, 
invece, io stesso primato di san Leone in quanto vescovo di Roma, esso si esprime 
conformemente ai periodo patristico in cui fui stiiato: nei testo, infatti, vediamo due 
vescovi-patriarchi dei tutto uguaii neiia ioro dignita, perfetti sovrani che si rispettano 
reciprocamente e che sono capi autonomi deiie Chiese iocaii a ioro affidate.

Ii terzo e uitimo testo di Giovanni Mosco che si occupa di san Leone Magno 
descrive un fatto awenuto subito dopo iistituzione deii'abba Amos a patriarca di 
Gerusaiemme (eon moita probabiiita nei 594): durante un omaggio fatto ad Amos 
per questa occasione dai monaci deiia sua giurisdizione, ii patriarca confessó che 
quei)o che gii faceva piu paura era ii peso deiie ordinazioni, perche „ii beato Leone, 
capo deiia Chiesa di Roma, rimase quaranta giomi a digiunare e a pregare eon 
insistenza presso ia tomba deii'apostoio Piętro, chiedendogii di intercedere per iui 
presso Dio perche perdonasse ie sue trasgressioni. Ai compimento dei quaranta 
giomi gii apparve i'apostoio Piętro, che gii disse: «Ho pregato per te. Le tue coipe 
ti sono State tutte perdonate , tranne queiie reiative aiie ordinazioni. Soio di questo ti 
sara chiesto conto: se avrai ordinato bene o non". San Leone Magno, citato dai 
patriarca Amos come esempio, viene presentato non come ii capo deiia Chiesa 
universaie, bensi come „ii capo deiia Chiesa di Roma". Tuttavia, ii fatto stesso che 
san Leone funga da paradigma indica ia posizione esempiare e pecuiiare dei vescovo 
di Roma rispetto a tutta ia gerarchia deiia Chiesa. In quanto uomo faiiibiie, san 
Leone pręga san Piętro per ia remissione deiie proprie trasgressioni e ció gii viene 
concesso. Leone dovra soitanto rendere conto se avra ordinato bene o no. In tutto 
questo si vede, senza dubbio, una grandę preoccupazione deiia conservazione deiia 
tradizione apostoiica, deiia successione apostoiica neiia Chiesa. Anche san Leone, in 
quanto vescovo di Roma e successore di san Piętro, ha ii suo sostegno deiia retta fede 
e dei ministero apostoiico neiia persona deiio stesso Principe degii Apostoii e dei 
Primo Discepoio di Cristo. ? io stesso san Piętro, ii cui sepoicro si trova a Roma, ad 
interessarsi direttamente dei suo successore suiia cattedra vescoviie deii'Urbe.

Passando ai brani di Giovanni Mosco riguardanti san Gregorio Magno, consta- 
tiamo che nei primo testo, che reiaziona un racconto dei monaco Giovanni ii Per- 
siano, san Gregorio ć chiamato „ii Grandę Gregorio, ii beatissimo vescovo di Ro
ma". Giovanni ii Persiano conobbe san Gregorio quando si recó in peiiegrinaggio 
a Roma. Ii Persiano ioda i'umiita, ia misericordia e ia carita di Gregorio. Infatti, egii 
per primo si inchina profondamente, fino a terra, davanti a Giovanni e, dato che 
anche quest'uitimo si prostra davanti a Gregorio, non si aiza finchć ii Persiano non io 
fa per primo. Inoitre, san Gregorio anche da ai monaco Giovanni tre monete d'oro, 
ordinando che gii si dia un manteiio e ogni cosa che gii possa servire. Tutto ció 
testimonia una grandę misericordia e carita?in Gregorio.

Ii secondo e uitimo testo riguardante san Gregorio Magno paria di iui come dei 
papa deiia citta?di Roma. L'aggiunta „di Roma" dimostra che i'appeiiativo „papa" 
non viene ancora riservato strettamente ai vescovo di Roma. L'autore di questo 
testo si serve qui dei racconto di un certo presbitero Piętro, „che veniva da Ro
ma". Da questi, infatti, veniamo a sapere che san Gregorio „diventato papa, fondó
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bizantyjskiej, aczkolwiek autor -  jak nas o tym zapewnia -  przekazuje go na 
podstawie świadectwa prezbitera Piotra, który żyje i działa w kręgu kultury 
zachodniej.

VESCOVI DI ROMA NEL PRATI/M SP/R /ri/A LE DI GIOVANNI MOSCO

(Riassunto)

Giovanni Mosco, nel PrafMm spinfMa/e, menziona direttamente i tre vescovi di 
Roma: san Piętro Apostolo, san Leone Magno e san Gregorio Magno. San Piętro, 
peró, viene menzionato soltanto occasionalmente e mai direttamente. Nel presente 
articolo, perció, egli non viene trattato separatamente, ma solo quando e menzionato 
nei capitoli che presentano san Leone Magno o san Gregorio Magno. Conforme- 
mente alla nomenclatura che si e sviluppata nel primo periodo patristico, la parola 
„papa" non era riservata soltanto al vescovo di Roma, ma veniva utilizzata anche da 
altri vescovi, ad esempio: da que!li di Alessandria.

Giovanni Mosco tratta di san Leone Magno fornendo un particolare riguardante 
la composizione del ad F/awianam, secondo il quale san Leone, dopo aver
scritto il Fomtzs, volendo essere certo che la dottrina cristologica in esso contenuta 
fosse ortodossa, si rivolse al suo predecessore sulla cattedra vescovile di Roma, 
cioś?a san Piętro Apostolo, chiedendo a lui di correggere eventuali errori che 
avesse potuto commettere. Passati quaranta giomi di penitenza e preghiera, san 
Piętro Apostolo apparve a san Leone assicurandolo della correzione del 7cwiMS. 
Si vede qui una chiara persuasione di Giovanni Mosco, se non proprio del primato 
di Leone in quanto vescovo di Roma, del primato di san Piętro Apostolo di cui san 
Leone ś il successore e della cui peculiare protezione gode. Perció, secondo Gio- 
vanni Mosco, i vescovi di Roma, essendo uomini, possono commettere e commetto- 
no errori, ma, ció nonostante, la loro dottrina e ortodossa, perchś tutelata da san 
Piętro.

11 secondo brano da noi analizzato, e riguardante san Leone Magno, racconta un 
sogno di Teodoro, il sincello di Eulogio, patriarca di Alessandria. San Leone e 
descritto come „un uomo alto, di aspetto venerabile", che si presenta come „il 
patriarca di Roma" e chiede di essere annunciato al patriarca Eulogio. Teodoro, 
quindi, lo annuncia a Eulogio nel seguente modo: „11 santissimo e beatissimo pa
triarca Leone, capo della Chiesa di Roma". 11 sincello, perció, colloca i due vescovi 
sullo stesso live!lo di dignita: Leone non e il capo della Chiesa universa!e, ma 
soltanto della „Chiesa di Roma". Anzi, il vescovo di Roma arriva al vescovo di 
Alessandria per „rendergli omaggio". San Leone viene per ringraziare Eulogio 
per la difesa del Tomas ad F/awanam. Tale difesa della fede calcedonese, infatti, 
fece si che Eulogio piacesse non soltanto a Leone, bensi anche „a Piętro, principe 
degli apostoli, e soprattutto alla verita che noi predichiamo, Cristo nostro Dio".
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un grandę monastero per uomini, dando ad esso ta regota che nessun monaco 
possedesse nutta, neppure uno spiccioto". Si tratta qui, eon motta probabitita, det 
monastero sut Monte Cetio, ove attuatmente si trova ta chiesa di sant'Andrea eon ta 
comunita dei monaci camatdotesi. It testo testimonia che san Gregorio, diventato 
papa, „fondó un grandę monastero per uomini". Ouesta notizia non esetude, peró, ta 
possibihta che si poteva trattare non det primo monastero, ma di uno dei monasteri 
fondati da Gregorio. Inottre, neppure ta notizia secondo ta quate san Gregorio diede 
a questi monaci una regota, dimostra che essa fu scritta proprio da tui. Infatti, egti 
poteva dare a quei monaci una regota gia esistente, non scritta necessariamente da 
tui stesso. La detta norma detta regota fu trasgredita da uno dei giovani monaci det 
monastero che ebbe conservato presso di sś det denaro regatatogti. La notizia circa 
questa trasgressione fu riferita at priore det monastero, i) quate andó a riferire 
faccaduto „at santo papa" Gregorio. H santo scomunic? it monaco, it quate, poco 
tempo dopo, mori. San Gregorio scrisse attora una preghiera di esorcismo che 
avrebbe dovuto tiberare it monaco morto datta scomunica. Letta questa preghiera 
datfarcidiacono suita tomba det monaco, „quetta notte stessa it priore vide in sogno 
it giovane defunto", it quate gti comunicó che fino at giorno prima si era trovato „in 
prigione" e non poteva essere tiberato.

It testo parta di una „prigione" netta quate veniva tenuto dopo ta morte quet 
monaco infedete. Non si tratta, perció, ne det cięto, ne detfinfemo, perche da 
quest'uttimo non vi e ateun scampo. Potremmo attora, conformemente atfattuate 
nomenctatura cattotica, chiamare questa „prigione" proprio „it purgatorio", ossia 
uno stato intermedio in cui i morti si purificano prima di entrare in cięto. Furono, 
quindi, te preghiere detta Chiesa, scritte inottre e ordinate dat vescovo di Roma, 
a farę si che quet monaco infedete fosse „tiberato datta scomunica e ta sua anima 
sciotta datta condanna". Questo testo e piu interessante ancora perchś si trova netta 
patrotogia bizantina, anche se it suo autore, come egti stesso ci assicura, ce to 
tramanda basandosi sutta testimonianza det presbitero Piętro, it quate vive e opera 
netfambiente detta cuttura occidentate.




