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GENEZA I PIERWSZE ZNACZENIE TERMINU „ŚWIECKI" -  
„LAICUS" W LITERATURZE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Jednym z terminów, który pojawił się dopiero w literaturze wczesnochrześ
cijańskiej i przybrał właściwe sobie znaczenie semantyczne jest słowo ka'txóę -  
/aicMg. Nie występuje on ani w greckiej Sep/Maginc/e Starego Testamentu, ani 
w żadnym piśmie Nowego Testamentu, ałe pojawia się dopiero w literaturze 
wczesnochrześcijańskiej: w greckiej postaci katxóę w formie przymiotnikowej 
pod sam koniec I wieku u Klemensa Rzymskiego, w formie zaś rzeczownikowej 
pod koniec II wieku u Klemensa Aleksandryjskiego, w łacińskiej natomiast 
postaci /a;'cH3 na początku III wieku u Tcrtuhana'.

Nietrudno zauważyć, że termin ka'txóę wywodzi się od kaóę (lud), który 
w Piśmie św. oznacza naród Boży, izraelski naród wybrany przez Boga, 
w przeciwieństwie do narodów pogańskich ( ia  E8vi)), co automatycznie suge
ruje kwalifikację religijną lub teologiczną. Termin kctóę; oznacza w Septuagincie 
również ogół ludzi, tłum, w przeciwieństwie do jego przywódców, królów, 
kapłanów lub tych wszystkich, którzy pełnią funkcje religijne^. Pochodzący

' Por. I. de ta Potterie, L onginę ei .sens- pr/m/i/r da moi „/aić", „NouveHe Revue Theołogi- 
que" 80 (1958) 840-853; J.B. Bauer, D/e Worigejc/ac/ite von „La/caj", ZKTh 81 (1959) 224-228; P. 
Wutf, Ober d/e /7erkan/i and den arjprang//c/ien Ann des Woriej „Lale", „Geist und Leben" 32 
(1959) 61-63; M. Jourion, Lej prem/erj emp/o/j da moi /aic dans' /a //iieraiare pair/ji/qae, „Lumiere 
et Vie" 65 (1963) 37-42; Y. Congar, Der La/e. Lniw ar/ e/nrr 7*/ieo/og/e dej La/eniamj, Stuttgart 
1964, 21-50 (Was versteht man unter einem „Laien"); E. Lanne, Le /a/cai danj /'Zsg/ise anc/enne, 
„Verbum Caro" 18 (1964) 105-126; A. Faivre, Aajr onginej da /aicai, „L'Annee Canonique" 29 
(1985-1986) 19-54; tenże, M ajjance d'an /aicai c/irei/en. Lej enyeajt: d 'an moi, „Freiburger Zeit- 
schrift fiir Phitosophie und Theologie" 33 (1986) 391-429; J. Hervada, La de/Zn/c/on nom/na/ de 
/a/co. Ei/mo/og/a y ajo  pr/mii/yo de/ ierm/no, „Ius Canonicum" 8 (1968) 471-533; tenże, /Voioj jcbre 
e/ ajo de/ ierm/no /a/co en /oj j/g/oj V/ a/ A7, „lus Canonicum" 12 (1972) 351-367; V. Grossi, Per 
ana n/eiiara de/ „/a/co" ne//e/oni/ cr/ji/ane ani/c/ie, „Lateranum" 53 (1987) 281-293; E.M. Synek, 
La/c/ -  v/r/ aai ma/Zerej. Bemerkangen zam pair/ji/jc/ten La/endegr/y, „Osterreichisches Archiv fiir 
Kirchenrecht" 43 (1994) 102-134; H. Bietenhard, Z ar Eiymo/og/e dej gr/ec/i/jcden Woriej żad$/ 
Po/k, „Museum Helveticum" 59 (2002) 1-11; S. Longosz, La/kat w jiarożyinojc/ c/irzejcZ/ańjk/e/. 
Afaier/a/y d/d//ogra//czne, zob. niżej.

Por. Kittel, TWNT IV 29-39; zob. Wj 19, 24: „Potem Pan powiedział do Mojżesza: [...] 
kapłani i łud (ot repetę; xat ó kaóg) nie mogą przejść tej granicy"; Jer 26, 7: „Kapłani, prorocy
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od Xctóę derywat Xa'txóę ma poświadczony w języku greckim od V wieku przed 
Chrystusem sufiks przymiotniki zaś zakończone na -:7cos wyrażają, jak
stwierdzają językoznawcy (np. P. Chantraine), przynależność do jakiejś okreś
lonej grupy, przynależność do jakiejś specyficznej kategorii określonego cha
rakteru^. W konsekwencji -  w kontekście biblijnym Xa'txó$, choć w Biblii nie 
występuje, oznaczałoby kogoś, kto należy do ludu Bożego, a w kontekście 
pozabiblijnym -  kogoś, kto przynależy do jakiejś kategorii ludzi. I w tym właś
nie ogólnym, pozabiblijnym świeckim kontekście spotykamy interesującą nas 
terminologię już w III wieku przed Chrystusem w greckich papirusach egip
skich, gdzie Xctó$ oznacza wieśniaków, fellachów i ludność wiejską, w przeci
wieństwie do ludności miejskiej"*, lub w kontekście kultowym -  ludzi przycho
dzących asystować w ceremoniach religijnych^. Najstarszymi zaś zachowanymi 
papirusami, gdzie występuje przymiotnik Xa'txóę, w trudnym jednak do zrozu
mienia wyrażeniu Xcttxa reOpappeya, są papirusy: z Lille z III wieku (przed 
Chrystusem)^ i ze Strasburga z ok. 120 r. przed Chrystusem?; termin ten zdaje 
się w nich oznaczać tego, kto należy do populacji wieśniaków, w odróżnieniu od 
administracji oficjalnej^. Warto tu też może przypomnieć formułę, która przy
brała charakter techniczny w czasach rzymskich -  Xcttxćt o tw ia^n (captnńo), 
która oznaczała pogłówne, taksę na głowę, jaką powinni płacić wszyscy człon
kowie populacji dla administracji cywilnej^. Z powyższych papirusowych da
nych wynika, że Xaóę ma w nich sens specyficzny i ograniczony, podobnie jak 
i Xa'txó$ -  charakter klasyfikujący i kategoryzujący; w pierwszym wypadku nie 
oznacza więc ludu traktowanego jako całość łub jako grupę etniczną, ale jako 
pewną jej część dła odróżnienia od tych, którzy rządzą.

i cały tud (ol koelę xai ipEuóonpottmiat xai nag ó kaóg) słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa"; 
inne przykłady: Neh 7, 72; Iz 24, 2; Jer 23, 34: 26, 11; 29, 1; 36, 9; A. Heubeck, Gedanken znm 
grtec/tŁrc/ten „/aos", „Studi Linguistici" 5 (1969) 535-544; A. Dahie, „Laos, edtnos, demos". Bedrag 
zar Rdwdc/dnngsgesc/ac/de des Vo/ds6egr;//ś dn/ra/tc/trisddrden DenA:en, Góttingen 1947; tenże, 
Das Fodc Godes. R n  Gnfersacdnng zant Mrcdenbewasstsed, der Grcdnsfentanw, Osło 1941, 
Darmstadt 1963; H. Bietenhard, Z ar Etymologie des griecdisc/ien Wortes iaos/folk, „Museum 
Hełveticum" 59 (2002) 1-11.

3 Por. P. Chantraine, ń a d e s  sar /e focaha/aire grec. Partie 3: Ee sa//lre grec -ikds. Paris 1956, 
105-121; I. de ła Potterie s. 841-842.

** Por. F. Preisigke, Eacdwdrter des o//ent/icden Ferwa/tangsdientes Agyptens, Góttingen 1915, 
116; tenże, Worterhacd dergriec/tisc/ten Papyrasarl:anden, Berłin 1958; C. Vandersieyen, Łemot 
„/aos" dans /a /angae despapyras grec, „Chroniąue d'Egypte" 48 (1973) 339-349; I.de ła Potterie s. 
842; A. Faivre, Aa.r origates, s. 21.

Por. Kitteł, T W N TIV  s. 31, ww. 33-37 i w. 7.
6 Por. P. Jouguet, Papyras grecs de Ed/e, Paris 1928,1 10, w. 4 i 7.

Por. F. Preisighe, Griec/ascAe Papyrtes' za Btrasbarg, 93, 4: [...] n av ra  r a  ev rotg x a ia  OE
ró jion  katxa TE0pappćva.

Por. I. de Potterie s. 843; J. Faivre, Aa.r origines, s. 21.
Por. J.A.S. Evans, 77te Pod-7aj: in Egypt, „Aegyptus" 37 (1957) 259-265; Daremberg- 

Sagiio, DA GR I; I. de ia Potterie s. 843; A. Faivre, A aj: origines, s. 20.
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Gdy w II wieku część Żydów z niezadowoleniem odrzucała przekład Sep- 
tuaginty, dokonano nowego greckiego tłumaczenia Starego Testamentu 
(ok.120-140 r. -  Akwiia, ok. 180 r. -  Theodotion, ok. 200 r. -  Symmach), 
zachowanego jedynie we fragmentach^. Otóż w zachowanych fragmentach 
tych przekładów tłumacze w trzech miejscach użyłi terminu Xa'txóę, a miano
wicie -  lSm 21,5 (wszyscy trzej), Ez 48,15 (Symmach i Theodotion) i Ez 22,16 
(sam Symmach).

W pierwszym przypadku (lSm 21, 5) chodzi o epizod, gdzie Dawid przy
chodzi do sanktuarium w Nob i prosi kapłana Achimełeka o podanie mu chłeba 
do jedzenia. Ten zaś odpowiedział: „Zwykłego chłeba pod ręką nie mam: jest 
tyłko chłeb święty". Przymiotnik „zwykły" w języku hebrajskim wyrażony był 
przez Ac/, w Septuagincie zaś przez PepTjkoę (oux r.i.oiv aę io t pe[3T]XoL unó if]v 
XELQa pou, o n  akk' fj aprot aytoi eknv). Tłumacze II wieku zastąpili więc 
hebrajski Ao/ i z Septuaginty pE^Ekot nowym terminem ka'ixóę, ałe myśł za- 
chowałi tę samą: że nie chodzi tu o chłeb poświęcony i zarezerwowany dła 
kułtu, ałe o chłeb zwykły, przeznaczony dła codziennego użytku. Tak to rów
nież będzie później rozumiał Orygenes". Dałsze wiersze wskazują, że chodzi tu 
ciągłe o kontekst kultowy: kapłan chce dać Dawidowi i jego ludziom chłeb 
święty, ałe pod warunkiem, że są oni wszyscy rytuałnie czyści, nie splamieni 
współżyciem z kobietami. Na co Dawid zapewnia (lSm 21, 6): „ciała tych 
młodzieńców są czyste, choć to wyprawa zwyczajna" (LXX: óóó$ [3EPi)koę). 
Symmach i jego towarzysze użyłi tu wyrażenia óóóę kaixf). Podobnie przetłu
maczył to miejsce 200 łat później Pseudo-Hieronim: „via haec łaica est"^. Ta 
„wyprawa zwyczajna" nie wymagała specjalnej świętości ani rytuałnej wstrze
mięźliwości. W całym tym fragmencie mamy w opozycji dwa terminy: „święty" 
łub „poświęcony" oraz „zwyczajny", „codzienny", inaczej „świecki".

Dwa pozostałe miejsca pochodzą z Księgi Ezechiela. Najpierw Jahwe usta
mi proroka wypomina kapłanom świątyni jerozolimskiej, że zamiast „pouczać 
łud o różnicy między tym co święte, a tym co zwyczajne (Ez 44, 23, LXX: ćtva 
pśoov ayiou xai [3E[3r)kou) przekraczają prawo [...] nie rozróżniają między tym, 
co święte, a tym co świeckie" (Ez 22,26), co Symmach zachowując ten sam sens 
przetłumaczył: ava pścov ayiou xai ka'txou, Akwiła zaś i Theodotion tak, jak 
Septuaginta (ava peoov ayiou xai )3E]3f)kou ou §teoiEXkov).

W drugim zaś miejscu Ezechieł opisuje w symbolicznej wizji przyszłą od
nowę Palestyny oraz jej podział między pokolenia, które otrzymają tereny-

Fragmenty te zebrane są przez F. Fielda, Orlgenls 77exap/oram gaae sapersanl w e  yefernm 
interprelam Graeeoram In lolas felas Testamentom /ragmenta, vo). I- 11, Oxford 1875; J. Reider, 
Prolegomena to a Gree^-Z/ebrew and /Zebrew-GreeA indejr lo Amalia, Filadelfia 1916; Th. Zahn, 
77er7:an/( and TeArricAlang des Sibelabersetzers 5ymmac/tos, „Neue Kirchiiche Zeitschrift" 34 
(1923) 197-209; A.E. Siivestrone, Amalia and On%e/os, Manchester 1931.

"  Objaśnienia Orygenesa zob. Fieid I 525, n. 7.
Por. ganesnones bebraicae In /Ibram 7 Regom 21, PL 23, 1342C .
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działy po 25 tysięcy [prętów] długie. „A pięć tysięcy [prętów], które jeszcze 
pozostają z szerokości z dwudziestu pięciu tysięcy [prętów], będą terytorium 
zwykłym dła miasta dła jego mieszkańców i na pastwiska" (48, 15). Tekst 
hebrajski przymiotnik „zwykły" oddał ponownie terminem ho/, Septuaginta 
wyrazem npoTEtKtopct (przedmurze)^, Akwila wołał przekład łiterałny -  
PeP^koę, Symmach natomiast i Theodotion użyłi tu terminu kabtóę -  „tery
torium świeckie". Przymiotnik ka'txóg dła tych ostatnich oznaczał teren usytuo
wany poza terenem świętym, nie zarezerwowany dła rzeczy świętych, teren, na 
który wszyscy (kctóę) mogą wchodzić^.

Ze wszystkich wyżej omówionych miejsc bibłijnych wynika, że termin 
kctLKÓę; używany był zawsze w kontekście kułtowym: kańtóę -  „świecki" 
w przeciwieństwie do „świętego", „poświeconego Bogu" (<ycdarz , aytoę) oraz 
oznacza to, co może być używane przez wszystkich, do czego wszyscy mają 
dostęp. Godne uwagi jest również i to, że terminu kaótóę nie użyto nigdy 
dotąd w odniesieniu do osób, jak to będzie miało miejsce w języku chrześci
jańskim, ałe zawsze tyłko do rzeczy nieożywionych (chlebów, drogi, teryto
rium). Przytoczone miejsca biblijne z terminem katKÓę są dła nas ważne, po
nieważ stanowią one bezpośrednie przygotowanie do jego zastosowania 
w kułturze chrześcijańskiej, tym bardziej, że był on używany zawsze w kontekś
cie religijnym. Wydaje się więc, że chrześcijanie przejęli go z judaizmu helle
nistycznego i poszerzyli nieco jego zastosowanie, bo odnieśli go do osób.

Pierwszym autorem chrześcijańskim, który użył terminu ka'txóę, i to trady
cyjnie w formie przymiotnikowej, był, jak wspominaliśmy na wstępie, wywo
dzący się prawdopodobnie z judaizmu hełłeńskiego papież Kłemens Rzymski 
(92-101). On to w skierowanym ok. 96-98 r. Liście do Koryntian, opisując stary 
kult świątyni jerozolimskiej, podobnie jak tłumacze żydowscy II wieku, prze
ciwstawia świeckich (katMot) tym, którzy zajmują się kultem:

„Arcykapłanowi złecona została właściwa służba Boża, kapłanom (iot$ tepEuotv) 
zostało wyznaczone właściwe miejsce, a lewitów powołano do właściwej im posłu
gi. Człowieka zaś świeckiego wiążą prawa właściwe świeckim (ó Xct'txóg av0pa,jto$ 
rotę; Xa'txóę ttpooiaypaow óżógiat)"^.

'3 Por. Ez 48, 15: npoiEtxtapct Eorat irj jtóXet Etę njv xaiotxtav xai Etę Staoiąpa atiioń. 
Terminu npoiEtxtapa użyła Septuaginta również w Ez 2,20: „Mur długi na pięćset łokci i szeroki 
na pięćset łokci, by oddzielić święte od nieświętego" (ava pćoov iórv etylów xa't ava  pćoov roń 
npoiE^tapctioę).

'4 Por. I.de la Potterie s. 845.
*3 Epistoła ad Ccrinl/,ioj 40, 5, SCh 167, 166, tłum. A. Świderkówna, BOK 10, 69; por. 

Jourion, Ecj preta/ers etap/oij da a,ot /nic, s. 37-38; Lanne, Enicnt dam  i 'Zsgiise aacicaac, s. 107- 
110; Hervada, Ea de/iaicida aotaiaa/ dc /aico, s. 490-493; a zwłaszcza Faivre, /lar: origiaes da /aicat, 
s. 23-31; tenże, A/aissaate d 'aa  /aicat c/trćtiea, s. 392-403; V. Loi, „Popa/aj D c i-  P/c/tj Dci". Stndio 
.storico /iaga/rtico ae//a denata iaozioae dc/popo/o di Dio ac/ /atiao pa/eocristiaao, „Salesianum" 27 
(1965) 608-628; M.Guerra, Et, „P/c/zs" y /os „ Ordiaes" dc /a sociedad rotaaaa y ja  traspaso a/ 
pae/t/o cristiaao, w: 77,eo/ogia de/ Saccrdocio, łV, Burgos 1972, 253-293; A. Jaubert, P/,ćtacj
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Autor użył tu, jak widać, dwukrotnie przymiotnikowo terminu ka'txó$, 
z tym, że raz odniósł go tradycyjnie do rzeczy -  do „praw świeckich" (Xctlxa 
npooraypaia), a drugim razem po raz pierwszy w piśmiennictwie chrześcijań
skim do osoby -  „człowieka świeckiego" (Xct'txóę avQQMno$), przeciwstawiając 
go wyraźnie łudziom wybranym, poświęconym Bogu (arcykapłanowi, kapła
nom i łewitom); człowiek świecki oznacza tu członka wybranego narodu ży
dowskiego, który nie nałeży do stanu kapłańskiego ani łewickiego, którego po 
prostu charakteryzuje świeckość. Łatwo tu też dostrzec podobieństwo do prze
kładów Symmacha i Theodotiona księgi proroka Ezechiela (48, 15), gdzie 
również mamy opis terytorium zarezerwowanego Jahwe w przyszłej Pałesty- 
nie, rozróżniający trzy sekcje: kapłanów ze świątynią w środku, na północy 
lewitów, i na południu teren „zwykły", „świecki", przeznaczony dla miasta 
i wszystkich jego mieszkańców^. Y. Congar widzi w wymienieniu tu „czło
wieka świeckiego" obok stanów poświęconych Bogu, dowód dła swojej tezy, 
że ka'txó$ oznacza również przynależność do łudu świętego, opierając się przy 
tym na fakcie, że stary odkryty 100 lat temu przez G. Morina łaciński przekład 
tego Kłemensowego łistu termin katxóę oddaje przymiotnikiem piebeitry^, 
rezerwując termin faicm do przykazań; wszystko to ma świadczyć o przynależ
ności „człowieka świeckiego" do świętego łudu chrześcijańskiego^. Widać tu 
również jakby wahanie się Klemensa w odniesieniu terminu ka'txóę do osób, 
a także praktykę, że ten grecki termin tłumaczono początkowo na łacinę nie 
tylko jako /rrrcrr ,̂ ałe i pfebeiMS -  jako należącego do łudu (piehy) w przeciw
ieństwie do kleru; w języku Rzymian p/eberny oznaczał także tego, kto nie 
nałeżał do stanu patrycjuszowskiego. W tym znaczeniu spotykamy ten termin 
również w powstałym niedługo po 250 r. Cyprian: autorstwa Poncjusza 
Diakona, na oznaczenie wiernych chrześcijan nieduchownych^.

Poza Kłemensem Rzymskim terminu kaixó$ nie znali pozostali Ojcowie 
Apostolscy ani apologeci greccy. Pierwszym znów autorem chrześcijańskim,

/ewdquey daay /a Prima C/emeady, VigCh 18 (1964)193-203: M. Jourion, 7?emarqaej ja r  /a foca- 
ba/a/re yacerdota/ dany /a /  C/eaready, w: EpeEray/y. Me/aagey 7. Daa/e/oa, Pańs 1972, 107-110.

'6 Por. I.de ta Potterie s. 847-848.
Por. G. Morin, Saacd C/eaready Poaraa/ ad Cor/addoy epryddae ^eryro /adaa aa/dya/yy/ara, 

w: Anecdcra Maredyo/aaa, II, Maredsoti 1894: „Ptebeius homo iaicis praeceptis datus est"; Th. 
Schafer, S. C/eaready /toaraar E/ujdr/a ad Cor/ar/t/oy graece er /adae (Ftoritegium patristicum 44), 
Bonn 1941; A. Btaise, D/cdoaaa/re /ar. Jraaca/ye dej aarearj c/rredeaj, Strasbourg 1954, 629.

Por. Y. Congar, Der Eare. Earwar/ eraer 77teo/og/e dej Ea/earaary, Stuttgart 1964, 21; F. 
Wutf, Cber d/e DerEaa/r and den arypraag/rc/tea Sraa dey Wartej „Ea/e", „Geist und Leben" 32 
(1959) 61 i 63.

Por. Uda Cyprrna: 1, CSEL 3, s. XC: „cum maiores nostri ptebeis et catechumenis marty- 
rium consecutis tantum honoris [...] dederint [...] Cypriani tanti sacerdotis et tanti martyris passio 
praeteriretur ; tamże, 3, CSEL 3, s. XCIII, ww. 19-20: „Mutta sunt quae adhuc ptebeius muttaque 
iam presbyter fecit", tłum. J. Czuj, PO K 19,56 i 59; Hervada, La de/rarcróa aoarraa/ de /arco, s. 493- 
494.
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który 100 )at później użył terminu 7a'txóę rzeczownikowo, był Klemens Ałek- 
sandryjski ( t ok. 120), u którego dokonało się już przejście z kontekstu żydow
skiego do właściwego chrześcijańskiego. I on przestrzega, jak wyżej papież, 
potrójnego podziału stanów w Kościele, z tym, że zamiast czysto żydowskiego 
-  kapłani, lewici i świeccy, on go uchrześcijania i pisze: „kapłani, diakoni 
i świeccy". Nie przeciwstawia ich jednak sobie, ałe stawia ich na równi wobec 
obowiązującej wszystkich chrześcijan dyscypliny małżeńskiej: na pytanie, czy 
chrześcijanin może się żenić i rodzić dzieci, odpowiada twierdząco, ałe z zastrze
żeniem, że ich wszystkich jednakowo obowiązuje nienaganne jednożeństwo:

„Apostoł [...] pozwała sprawować funkcje prezbitera, diakona, czy łaika tytko 
mężowi żyjącemu w jednożeństwie, i to nienagannie zachowującemu się w małżeń
stwie (xav jtpeoPóiEgoę tj xav &taxovog xćtv Xdtxó$, avEJttXf)JtiMg yagM 
Xpd)pEvoę)"2°.

Termin Xa'txó$ oznacza tutaj nieduchownego członka społeczności chrześcijań
skiej, którego na równi z duchownymi obowiązują te same prawa.

Obok powyższego miejsca Klemens Aleksandryjski użył jeszcze dwukrot
nie terminu Xa'txó$, ałe już przymiotnikowo: raz w kontekście żydowskim i raz 
w sensie pejoratywnym. Do kontekstu żydowskiego, i to kultowego, nawiązuje 
przy opisie świątyni jerozołimskiej, używając tego terminu na oznaczenie rze
czywistości różnej od świętej i poświęconej, w świątyni, w której zasłona je 
rozdziela (Wj 27, 16); zwykłą, codzienną i nie zawsze wierną Bogu, od świę
tej, najświętszej i poświeconej wyłącznie Bogu. Tę pierwszą określa Kłemens 
XcttMT] ĆtJttoita -  niewiernością świecką, zwykłym niewiernym łudem:

„Tamto miejsce znajduje się miedzy częścią zasłoniętą przez kotarę, dokąd wołno 
było wchodzić jedynie arcykapłanowi, i to w okreśłonych dniach, a dziedzińcem 
położonym na zewnątrz, dostępnym dła wszystkich Hebrajczyków. Powiadają, że 
jest to sam środek między niebem i ziemią^'. Inni znowu, że jest to wyobrażenie 
świata umysłowego i świata postrzegałnego. Zasłona była rozpostarta przed pię
cioma. kołumnami, aby nie dopuścić łudu niewiernego -  świeckiej niewierności (ló 
pEv ouv xaXuppa kdótfję antoitaę) zatrzymując go (ją) w okręgu świątynnym. Tu 
w sposób mistyczny odbywa się łamanie pięciu chłebów przez Zbawicieia i roz
mnażanie między tłum słuchaczy"^.

Słowa Xa'tMT) ćtJttoita są tu wzięte przenośnie i oznaczają Xaó$ ajttcrtog -  
niewierny łud nieduchowny, który nie jest bezpośrednio związany z kułtem.

W trzecim Klemensowym miejscu, które niestety jest źłe zachowane i rę
kopisy podają różne jego warianty, termin Xatxó$ użyty jest w nieznanym dotąd

ófromata III 12, 90, 1, GCS 52, 237, tłum. J. Niemirska-Płiszczyńska: Kłemens Ałeksan- 
dryjski, Kobierce, I, Warszawa 1994, 281.

2' Por. Phiło Ałexandrinus, Dc wta Moysts 11 101.
22 AromaM V 6, 33,1-3, GCS 52, 347 łub SCh 278, 78-81, Niemirska-Płiszczyńska 11 30.
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kontekście pejoratywnym i oznacza to, co jest właściwe łudziom niekultural
nym -  prostakom: wulgarność, rubaszność, grubiańskość lub chamstwo:

„Hybrys zaś ma różne nazwy i przedstawia się w różnych postaciach; nazywa się 
rozpustą iub iubieżnością, czymś wuigarnym iub rubasznym, iudowym, skalanym 
i występnym (Xayveia XExXt]icu 10 Xatxóv xai óąptoÓEg xai ró avayv<3)v)"^ .̂

Nie ma tu, jak widać, żadnej relacji kultowej, ani odniesienia do świętości 
lub zwyczajności czy też do duchownego lub nieduchownego, ale sens wysnuty 
z samej nazwy -  ludowość, wulgarność.

Również inny Aleksandryjczyk -  wielki Orygenes (185-254) używał termi
nu Xa'txóę; uczynił to zaś aż 6 razy i zawsze w formie rzeczownikowej. Posłu
giwał się nim jednak w dotychczasowej tradycyjnej interpretacji idąc po linii 
Klemensa Rzymskiego i Klemensa Aleksandryjskiego, czyli na oznaczenie 
chrześcijanina nieduchownego w przeciwieństwie do kapłanów, lewitów lub 
diakonów, będąc niewątpliwie pod wpływem egzegezy żydowskiej. Dwukrot
nie /aiktem nazywa Izraelitę -  nie będącego kapłanem członka narodu wybra
nego^. Tego rodzaju świecki stoi w społeczności chrześcijańskiej najniżej -  po 
biskupie, prezbiterze i diakonie, ale wyżej niż poganin^; winien on jednak 
wspomagać duchownych^. W relacji do zbawienia wszyscy jednak są równi; 
bycie duchownym, od którego mimo wszystko zawsze więcej się wymaga, 
bynajmniej nie zapewnia zbawienia, które niekiedy łatwiej osiągną świeccy:

Paedagogtzs II 10, 93, 2, SCh 108, 178.
2" Por. J/t Nameroj /tom. 10,1, PG 12,635D, tłum. S. Kałinkowski, PSP 34/1,92: „Jeśłi grzeszy 

Izraełita, to znaczy człowiek świecki (/rrae/da s; peccef, a/ ejf /nicuj, tpje .suam /ton po/csf uu/erre 
peccafam), sam nie może usunąć swego grzechu, łecz szuka łewity, potrzebuje kapłana [...], aby 
uzyskać odpuszczenie grzechów. Jeśłi zaś zgrzeszy kapłan ałbo arcykapłan, sam może oczyścić swój 
grzech"; /u Tcy/dcam /tom. 5,3, PG 12,452C, tłum. S. Kałinkowski, PSP 31/2, 56: „Istnieją jeszcze 
inne nauki kościełne, do których mogą dotrzeć także łewici. Te tajemnice są jednak niższego rzędu, 
aniżełi te, do których pozwołono zbłiżać się kapłanom. Wiem, że istnieją i inne nauki, do których 
mogą przystępować synowie Izraeła, to znaczy łudzie świeccy (poysu/t/ uccedere edam /da /srne/, 
/toc ert /atct ade/ttge/tae). Nie mogą zaś cudzoziemcy (a/temge/tae), chyba że zostaną zapisani 
w Kościełe Pańskim".

Por. Co//ad<? cum /Jerac/idc 5, SCh 67, 64: Enioxonoę tj npEopóiEgog ońx eouv Emaxoxoę, 
onx Eonv ttpEopńiEpoę Et ói.axovoę ońx eonv Ótaxovoę ouSe Xaixóę' Et katxóę Eonv, oux Eonv, 
ońÓE onvayEiat; 7/t &odum /tom. 11, 6, PG 12, 380-381, tłum. S. Kałinkowski, PSP 31/1, 261: „A 
dzisiaj -  któryż z przywódców łudu [...], który z nich pytam, zechce przyjąć radę choćby niższego 
kapłana, nie mówiąc już o człowieku świeckim czy poganinie (m/e/tor/s ja/tem .sacerdodj ncctpere, 
aecdam dćrfrtm /atct cc/ ge/itt/ó)" .

23 Por. //t Jera Wafe /tom. 17, 3, SCh 71, 381, tłum. S. Kałinkowski, PSP 34/2, 100: „Prawo 
zostało powierzone kapłanom i łewitom, aby tyłko nim się zajmowałi i wołni od trosk doczesnych 
poświęcałi czas słowu Bożemu. Aby jednak mogłi mieć na to czas, muszą korzystać z usług łudzi 
świeckich (a/ racare pojjm/ /atcoram ad mm/r/ertM dc/tert/). Jeśłi bowiem człowiek świecki nie da 
kapłanom i łewitom tego, co jest im niezbędne (A e/ttm /atcuj, paae /tecejjarta ja/t/ /to/t prachucrU 
jacerdodhaj et /ewdt), oni zajęci troskami matenałnymi, mniej czasu poświęcać będą Bożemu 
Prawu".
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„Wiedzcie jednak, że godność nie musi przynieść zbawienia tyiko diatego, że 
jesteśmy duchownymi; wielu bowiem prezbiterów będzie potępionych, a wieiu 
iaików okaże się błogosławionymi (jrokkoł yćtp xai npEopuregot ajrokouviat, 
jrokkot xa't katnoi paxaotoL ajroÓELx6f)ooviat) [...]. Słowo więcej żąda ode mnie 
niż od diakona, więcej żąda od diakona niż od łaika (itkEtoy syto ajratioOpat Jtapa 
ióv 5taxovov, nXEiov ó 6taxovo$ Jtapa róv Xa'txóv)"^.

Pochodząca z 1. poł. III wieku Tradycja Apostolska św. Hipolita również 
używa terminu kabtóę; w formie rzeczownikowej (3 razy) na oznaczenie niedu- 
chownego w społeczności chrześcijańskiej. Katechizując może on tak samo jak 
duchowny wkładać ręce na katechumenów i modlić się nad nimi^, oraz jak 
duchowny może pościć, kiedy zechce^, nie może jednak udzielać błogosła
wieństwa ani eulogiP". Obok terminu kcuxóę na oznaczenie nieduchownych 
w Kościele 7ratfyc/n Aposto/s^a o wiele częściej używa zamiennie biblijnej 
(Dz 10, 45) nazwy „wierni" (jttorot, /tż/e/es).

Do języka łacińskiego termin /atcus, będący transpozycją greckiego kctńtóę; 
wprowadził i upowszechnił kartagiński retor Tertułian (155-220), który w swoich 
pismach użył go w formie rzeczownikowej aż 12 razy^*. On również przyczynił 
się w zasadniczy sposób do ustalenia jego treści w Kościełe Zachodnim, rozu
miejąc przez niego, podobnie jak na Wschodzie, chrześcijanina nieduchownego. 
Jego dzieła są pierwszymi pismami chrześcijańskimi, które jasno prezentują 
dychotomię: c/ertcns -  /aicus (duchowny -  świecki), ukazując strukturę Kościoła 
podzieloną na dwa zasadnicze stany: duchownych (biskupów, prezbiterów, dia
konów) i ogół świeckich wiernych (płebs), dła których pierwsi są przywódcami 
(tfuces, actcres) łub pasterzami (pastores). Od czasów Tertułiana wyodrębnia się 
już jasno stan świeckich, odróżniany od stanu kapłańskiego łub duchownego^.

Wspominaliśmy wyżej, że termin /aicus pojawił się po raz pierwszy w łacinie 
w 1. poł. II wieku w łacińskim przekładzie Listu <Jo Koryntian Klemensa 
Rzymskiego, ałe tam tłumacz odniósł go jeszcze w formie przymiotnikowej 
do rzeczy nieożywionych -  do praw (praecepta), jak gdyby bał się jeszcze

27 /„ deretniatu /tom. 11,3, PG 13, 369CD, tłum. S. Kałinkowski, PSP 30, 93.
2" Por. 7*raJ;ho Apostotlcu 19, l,SCh llbis, tłum. H. Paprocki, STV14 (1976) z. 1,100: „Kiedy 

nauczycie] (doktor) po modłitwie włoży ręce na katechumenów, to niech się pomodłi i odeśłe ich. 
Ten, kto uczył, czy to jest duchowny czy świecki, niech tak czynią (.swe ctertcas /Exxżpota<7Ttxó^ erf 
<yat dat doctnaam stTe taicas /żaixóę/ /aciat r;c)".

2̂  Tradttto 23, SCh llbis, 96, tłum. Paprocki s. 162: „Wdowy i dziewice niech poszczą często 
i mod]ą się w kościełe. Także kapłani i świeccy niech poszczą, kiedy pragną (Preshytert sitni/tler et 
/atct f2aixóę/ tetnpore ąao yo/aat tetanent -  npEopóiEgot, EJtav pońkotro, ttai katłtoi ópoiwę 
vąoiEOETh)Oav)".

2° 7raditto 28, SCh llbis, 108: „Si łaici fuerint in unum cum moderatione agant. Laicus autem 
benedictionem iacere non potest". [SAE] „Laici (katxoł) autem qui sunt simuł sine cłerico come- 
dant cum discipłina. Laicus non potest dare eułogiam (EÓkoyta)".

2* Por. G. Cłaesson, /ndes Terta/dattas, Ił, Paris 1975, 884.
22 Por. Faiyre, A/ah.saace s. 406.
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odnieść go do osoby -  człowieka, do którego odniósł tylko p/eherrzy (p/phertry 
/iowro)33; Tertułian zaś po raz pierwszy na Zachodzie zaczął odnosić termin 
/nrcrzy w formie rzeczownikowej do osoby, na oznaczenie chrześcijanina niedu- 
chownego; użyty tam natomiast przymiotnik p/eberny nie przyjął się później na 
oznaczanie nieduchownego członka wspólnoty chrześcijańskiej (nie zna go 
również w tym kontekście Tertułian); natomiast jako synonim terminu /rrfcrzy 
przyjmuje się coraz częściej wspomniany przymiotnik „wierny" (/rdc/ry./rdc/ey), 
używany podobnie jak pierwszy w formie rzeczownikowej^.

Tertułian wyraźnie rozróżnia, jak wspominałiśmy, w Kościele duchownych 
(biskupów, prezbiterów, diakonów) i świeckich (/arci)^ stwierdzając, że „róż
nicę tę między stanem kapłańskim a ludem ustanowiła władza Kościoła"^. 
Mimo iż w Kościeie wszyscy są równi, wszyscy są swego rodzaju kapłanami, 
to jednak każdemu z tych stanów Tertułian przydziela łub ogranicza pewne 
funkcje. Tak na przykład każdy w Kościeie ma prawo udzielać chrztu, ale 
w pierwszym rzędzie ma to czynić biskup, a potem z jego upoważnienia prez
biter i diakon, świeccy zaś dopiero z braku lub z upoważnienia duchownych, 
którym zawsze winni okazywać szacunek:

„Prawo udzielania chrztu posiada ze swej istoty najwyższy kapłan (summay yacer- 
do.s), którym jest biskup (eprycopay). Następnie prezbiterzy i diakoni, jednakże nie 
bez upoważnienia biskupa (de/rmc prey&yrer; er dracen; non ramen .sine eprycop; 
aacrordare) [...]. Prawo to również przysługuje i łaikom, ponieważ co otrzymuje się 
równym prawem, równym też można przekazać. Oczywiście, prawo to przysługuje 
łaikom wówczas, jeśłi już nie są wezwani biskupi, prezbiterzy czy diakoni (aiiorpdn 
/uicis itry eyr ni.yi y; episccpi ram ani preydyrert aur diaconi yccabanrar dłycenrey 
Domini). Nauki bowiem Pana nie powinno się ukrywać przed nikim. Stąd też 
i chrzest może być przez wszystkich sprawowany. Jeśłi jednak wyższym stopniom 
hierarchicznym nie przystoi przywłaszczać sobie funkcji biskupich, to tym bardziej 
łaików obowiązuje prawo szacunku i skromności (.red ryaanro magry /aicis diycip/ina 
uerecrmdrae er modeydae incnm&ir)"^.

Przeciwnie, pewne zasady moralne, jak na przykład zakaz powtórnego małżeń
stwa, obowiązują przede wszystkim duchownych i kandydatów do tego stanu, 
a dopiero później świeckich, mimo iż w Kościele wszyscy są równi:

Por. notę 17; Ch. Mohrmann, Ley orrgmey de /a /arńare c/rredenne a Romę, VigCh 3 (1949) 
spec. 86-92; 1. de ta Potterie s. 849-850.

34 Por. u Tertułiana: Cłaesson, /nde.x Terradraneay, 11 602 (kiłka razy rzeczownikowo); H. 
Tescari, /n 7errn//;am Apo/ogetrcam 46, 14, RivAc 23 (1947-1948) 349-352; H Lecłercą, P;de/;y, 
DACL V 1586-1593; Tertułłianus, De praeycripdone 41; tenże, De rdo/o/atrra 10.

33 Por. De /aga 11, 1, CCL 2,1148: „Sed cum ipsi actores, id est ipsi diaconi et presbyteri et 
episcopi, fugiunt. ąuomodo łaicus intełłigere poterit, qua ratione dictum est: «Fugite de civitate in 
civitatem?,'".

36 De ejdrortadoae cayrdariy 7, 2, CCL 2,1024, tłum. K. Obrycki, PSP 29, 172.
33 De haprómo 17,1-2, CCL 1, 291, tłum. E. Stanuła, PSP 5, 149-150.
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„Próżni będziemy, gdybyśmy uważati, że iudziom świeckim woino jest to, czego nie 
woino kapłanom (Q aod sacerdottbus non iiceat, iaicis iicere). Czyż i my jako łaicy 
nie jesteśmy kapłanami (Notttte et /nici sacerdotes samus). Napisane jest: «Uczynił 
także z nas krółestwo kapłanów, mających służyć Bogu i Ojcu swojemu* (Ap 1,6). 
Władza Kościoła ustanowiła różnicę między stanem kapłańskim a łudem (Di^e- 
rentiam Inter ordinem et piebem con.stitttit jEcciesiae attctoritos) [...]. Gdzie miano
wicie są trzej, jest Kościół, chociażby to byłi łudzie świeccy (ttbi tres Ecciesia est, 
iicet /alei) [...]. Skoro nawet kapłana po powtórnym ożenku wyłącza się od spra
wowania funkcji kapłańskiej, to o iłeż bardziej będzie ta występkiem dła człowieka 
świeckiego (Qaanto magis iaico dtganto gaod ad  saiatem capitaie erif agere pro 
sacerdote), który po raz drugi się ożenił, wykonywanie w zastępstwie kapłana tego, 
co odnosi się do zbawienia [...]. Jeżełi łudzie świeccy nie przestrzegałiby tego, przez 
co dobiera się kapłanów, to w jaki sposób będą kapłanami ci, którzy spośród 
świeckich są dobierani? Winniśmy więc wałczyć o to, żeby najpierw połecono 
świeckiemu powstrzymanie się od powtórnego małżeństwa, jak długo kapłanem 
nie może zostać inny człowiek świecki jak ten, który był raz jeden żonaty (t/na sit 
discipiinn ttsgae adeo, nisi et iaici ea ohsert/ent per tyttae presbyteri adiegantar, 
gaomodo erant pre.rt,yfert, gai de iaicis- a/iegatttar. Ergo pagttare debemas antę 
/aieatw iassttm a secandc matritnottio ab.sttaere, dam presbyter esse non aiias potest 
iaicas gttam semei /aerit maritas)"38.

Owszem, Tertułian jest oburzony faktem, że u heretyków nie tylko zbyt szybko 
się awansuje ze stanu świeckiego do duchownego, ze stopnia lektora na bisku
pa, ale że i laikom powierza się funkcje kapłańskie:

„Nigdzie tak szybko się nie awansuje, jak w obozie buntowników (heretyków), 
gdzie już sam pobyt uważa się za zasługę. I dlatego dzisiaj jest ten biskupem, jutro 
już kto inny, dziś diakonem ten, co jutro lektorem, dziś prezbiterem ten, co jutro 
laikiem (hodie presbyter, gai cras iaictzr). Trzeba bowiem pamiętać, że i łaicy 
sprawują funkcje kapłańskie (Nam et iaicis sncerdotafin manera iniangant)"^.

Warto tu dodać, że Tertułian odmawiał prawa udzielania ważnego chrztu 
nie tylko heretykom uzasadniając to tym, iż nie mają oni Chrystusa, ani nie są 
jego prawdziwymi uczniami, a nie można udzielać tego, czego się nie posiada"", 
ale i kobietom"!.

Do utrwalonej przez Tertuliana dychotomii w Kościele -  duchowni i nie- 
duchowni czyli świeccy, nawiązuje również późniejszy biskup Kartaginy

38 De ejrbortctione castitatis 7,2-3, tłum. K. Obrycki, PSP 29,172-173; por. De monogamia 11, 
4, CCL 2,1244: „Si vułt nos iterare coniugia [...]. Quomodo totum ordinem Eccłesiae de monoga- 
mis disponit, si non haec discipłina praecedit in łaicis, ex quibus Eccłesiae ordo proficit"; 12,5, CCL 
2, 1247-1248: „[...] etiam cetera quae monogamiae accedere opportebit episcopis erunt scripta. 
Laicis vero, queis monogamia non convenit, cetera quoque ałiena sunt".

39 De praescriptione 41, 7-8, CCL 1, 222, tłum. E. Stanuła, PSP 5, 76.
4" Por. De baptismo 15.
4' Por. tamże 17, 4.
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św. Cyprian (200-258), gdy wydaje polecenia „kierowi i iudowi (c/ero ef p/e- 
bt)^, gdy zapewnia swoich prezbiterów i diakonów, że „postanowił od począt
ku swoich rządów biskupich bez ich wiedzy i zgody iudu" (sine ccwi/ic ves7ro ef 
sine p/eh;\) niczego nie czynić"^, gdy przypomina, że „biskupi razem
z kierem i w obecności iudu" (praepoMfi cnm c/ero praarenfe eńnm
ylunlmm p/ebe) powinni wspóinie rozstrzygać sprawy kościelne"*'*. Ogół świec
kich wiernych w przeciwieństwie do duchownych nazywał przeważnie „iudem" 
(p/ełM), rzadko iaikami, choć znał i ten termin, gdy w r. 251 informował papieża 
Korneliusza, że po swej apostazji „Ewaryst z biskupa stał się tyłko laikiem, 
utracił swą stolicę i lud (EtwMfMMi de eplrcopo mm /nicnm cafAed-
rae et p/eb^ ejcforrem), pozostał wygnańcem Kościoła Chrystusowego"^, lub 
gdy wskazywał sposób postępowania z upadłymi biskupami, wspominając m.in. 
niejakiego Bazyłidesa, który „trapiony wyrzutami sumienia dobrowolnie zrzekł 
się biskupstwa i zabrał się do pokuty, prosząc tylko, że będzie szczęśliwy, jeśli 
mu będzie wolno, choćby jako świeckiemu, pozostać we wspólnocie"^. Przez 
„świeckiego" rozumiał więc Cyprian nieduchownego chrześcijanina, pozosta
jącego we współnocie kościelnej.

Z zebranych wyżej świadectw wynika, że termin ka'ixóę -  /aicm, wywodzą
cy się treściowo z judaizmu, do połowy III wieku był stosunkowo rzadko 
używany. Do skrystalizowania jego semantycznej treści przyczynił się w Koś
ciele greckim Klemens Aleksandryjski i Orygenes, w Kościele zaś łacińskim 
przede wszystkim Tertulian. Potem zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie 
oznaczał on przeważnie żyjącego we wspólnocie kościelnej wiernego, nie na
leżącego do stanu duchownego, czyli nie poświęconego Bogu członka ludu 
Bożego. Pięknie to wyrażają posługujące się już często tym terminem powstałe 
w Syrii pod koniec IV wieku, ale zawierające wcześniejsze tradycje, D/dns&n/ie 
i AomtyMę/e AposfoIsMe:

„Słuchajcie tego, także wy świeccy, wybrany Kościele Boży ('AxouoctiE ra u ia  xai 
u^Etę, ol kctótOL, łj ExXEXif) 'Exxkł]oia tou  OEou). Albowiem lud pierwej był 
nazywany łudem Bożym i narodem wybranym, wy zaś jesteście świętym i uświę
conym Kościołem Boga, zapisanym w niebie (H br 12, 23), krółewskim kapłań
stwem, narodem świętym, łudem wybranym (1P 2, 9), obłubienicą przyozdobioną 
dła Pana Boga, wielkim Kościołem, wiernym Kościołem [...]. Posłuchaj, Kościele 

"2 Por. Epirta/a 45, 2, CSEL 3, 602.
"3 Eptrm/a 14, 4, CCL 3B, PSP 83, tłum. W. Szołdrski, PSP 1, 63.
44 EpEm/a 19, 2, 2, CCL 3B, PSP 1, 72.
43 EpEfa/a 52,1, 2, CCL 3B, 244, PSP 1, 137.
43 EpEfa/a 67, 6, CSEL 3, 740, PSP 1, 231.
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święty i katoiicki, który uniknąłeś 10 piag, a przyjąłeś Dekałog, nauczyłeś się 
Prawa, dotrzymałeś wiary i uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa"^.

Również to pismo przypomina utrwaloną już wcześniej dychotomię w Kościele: 
duchowni -  świeccy (wierni), zaznaczając, kim dla tych drugich są pierwsi:

„Biskupi, jesteście dła swego tudu kapłanami Dla świeckich, którzy są z wami, 
jesteście prorokami (upalę rotę ev up.lv Xatxolę eoiE nęoijifjicu.), archontami, 
wodzami i krółami, pośrednikami pomiędzy Bogiem a jego wiemymił (jttoiot), 
depozytariuszami i głosiciełami słowa, ekspertami w Piśmie świętym, przynoszą
cymi Boga i świadkami Jego wołi, wy nosicie grzechy wszystkich i wy rozłiczacie 
wszystkich "48.

Między tymi dwoma stanami winny być zachowane odpowiednie relacje: bis
kup nie może ulegać złym niekiedy i dbającym tylko o siebie świeckim^, ale 
winien ich kochać jak własne dzieci:

„Biskup niech kocha świeckich jak dzieci (ó emoxonoę (hę iźxva touę Xalxouę 
ayanaio), wysłuchuje i otacza ich swą miłością jak kwoka jajka, z których rodzą 
się kurczęta"3°.

Również i świeccy winni kochać swych duchownych, zwłaszcza biskupa jak 
ojca, pana i władcę oraz nic nie czynić bez jego wołi:

„Dobrego pasterza świecki niechaj czci (noipavct ióv aya9óv ó Xalxóę npaio ) 
i kocha, niechaj łęka się go jak ojca, jak pana, jako arcykapłana Bożego i jako 
nauczycieła pobożności"^.

Na tłe tego pierwotnego znaczenia terminu Xatxóę warto na zakończenie 
umieścić określenie „świeckich" sformułowane przez Sobór Watykański II 
i powtórzone w Adhortacji Apostolskiej „Christifidełes łaici" Jana Pawła II:

„Pod nazwą świeckich rozumie się wszystkich wiernych chrześcijan nie będących 
członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w Koś
ciele, mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako wciełeni przez chrzest 
w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami 
kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony 
sprawują właściwe całemu ludowi posłannictwo w Kościełe i świecie"^.

47 ConsńfMńones złposfo/icae II 26, 1-2, Funk s. 103, SCh 320, 234-236.
48 Tamże II 25,7, Funk s. 97, SCh 320, 230.
44 Por. tamże I I 14,12 i 18, 6, SCh 320,179 i 192.
4° Tamże II 20, 2, Funk s. 73, SCh 320,198.
5' Tamże II 20,1, Funk s. 71, SCh 320,196.
52 Por. Ltanen genham 31; C/ir/sń/Me/as /alei 9.
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DE GENESI ET ANTIQUISSIMA NOTIONE CHRISTIANA VOCIS „LAICUS" 
IN LITTERIS PALEOCHRISTIANIS

(Argumentum)

Hac in dissertatiuncula primum vocis Xaixóę -  iaicaj genesis, quae radices in 
traditione veterotestamentaria (lSm 21, 5; Ez 48, 15 et 22,16) necnon in traductio- 
nibus biblicis Aquilae, Theodotionis et Symmachi habet, exponitur. Deinde eiusdem 
vocis antiquissima Christiana notio, quae imprimis christianum non-sacerdotem sig- 
niScat, iocis ex scriptis Ciementis Romani (Ep. Corint/noy 40, 5), Ciementis 
Aiexandrini (StroMa/a III 12, 90, 1; V 6, 33, 1-3; Eaedagoga^ II 10, 93), Origenis 
(/n M/mercs Aom. 10, 1; /n EepiiicMW Eom. 5, 3; /w E^odam /:o/w. 11, 6; /n Jo^ae 
Nare /łom. 17, 3; /w Jeremiam Aom. 11, 3; Co/iaho cam Derac/ide 5), Hippolyti 
Romani (Tradiiio Apo^ioiica 19, 1; 23; 28), Tertuiiiani (D e/aga 11, 1; De ex/:orfa- 
tiane cashm/M 17, 2-3; De baplEmo 7, 2-3; De prae^cripiioae 41, 7-8; De moaoga/nia 
11,4 et 12,5), Cypriani Carthaginiensis (Ep. 45,2; 14,4; 19,2,2; 52,1,2; 67,6), Pontii 
Diaconi (Rita Cyprian; 1 et 3) et Cowfiiaaonam Apo^To/icaraw III 26,1-2; I I 25,7; II 
20,1-2) excerptis illustratur.




