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Wprowadzenie

Niniejsza książka jest próbą ukazania poglądów filozoficznych i teolo-
gicznych Arnobiusza z Sicca – oratora pochodzącego z Afryki Prokon-
sularnej, a  po nawróceniu również apologety chrześcijaństwa, autora 
dzieła Adversus Nationes napisanego na przełomie III i IV wieku naszej 
ery 1. Apologetyka Arnobiusza należała do nowego rodzaju, a mianowi-
cie nie była wykładem poglądów chrześcijańskich, ale krytyką filozo-
fii i religii pogańskiej. Polegała na odpowiadaniu na konkretne zarzuty 
i oskarżenia określonych osób czy też grup 2. Arnobiusz w dziele Adver-
sus Nationes 3 daje przykład wykorzystania myśli klasycznej w polemice 
ze słuchaczami pogańskimi.
 Jako nawrócony na chrześcijaństwo orator i  nauczyciel retoryki, 
z  całą energią walczył z  poglądami pogańskimi, zachęcając adwersa-
rzy – wśród których znajdziemy przedstawicieli praktycznie wszystkich 
kierunków filozoficznych – do poddania umysłów światłu, które przy-
niósł Chrystus. Arnobiusz nie tworzył nowej filozofii, która mogłaby 
przekonać pogan. Zachęcał do wiary, pokazując ograniczenia poznania 
ludzkiego.
 W  dziele tym odczuwa się pewną niechęć do poznania (γνῶσις), 
do wiedzy ludzkiej (ἐπιστήμη) lub przesadnego racjonalizmu. Widząc 
tak wiele sprzecznych doktryn filozoficznych i  religijnych, Arnobiusz 
doszedł do wniosku, że tylko wiara oparta na właściwym pojęciu Boga 
może dać odpowiedź na najważniejsze pytania ludzkości. Nie odmawiał 

1  Por. O.P. Nicholson, The Date of Arnobius “Adversus gentes”, StPatr XV, =TU 
128, s.  100-107. Nicholson przedstawia problem z  określeniem daty napisania 
Adversus Nationes. Jedną z  istotnych hipotez rozpatrywanych przez autora jest 
związek Arnobiusza z  Porfiriuszem. Autor zastanawia się, czy Arnobiusz pisał 
swoje dzieło jako odpowiedź na De regressu animae Porfiriusza. M.J. Edwards, 
Dating Arno bius: Why Discount the Evidence of Jerome?, „Antiquite Tardive” 
2004, nr  12, s.  263-271, uważa, że wspomniane przez Arnobiusza zwycięstwo 
nad Scytami wskazuje na późniejszy czas powstania Adversus Nationes (I, 16).

2  M. Fiedrowicz, Christen und Heiden. Quellentexte zu ihrer Auseinandersetzung 
in der Antike, Darmstadt 2004, s. 44-94.

3  Dalej będę stosował skrót: Adv. Nat. Wszystkie cytaty podaję w  przekładzie 
własnym.
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wartości poznawczych rozumowi; w  swej argumentacji posługiwał się 
kategoriami filozoficznymi, stosował metody wypracowane w  różnych 
szkołach filozoficznych i oratorskich. Uważał, iż umysł pyszny, bez ot-
warcia na wiarę, a  przez nią na Boga, błądzi, poruszając się w  świecie 
mniemań i opinii. Arnobiusz wzywał do czystej wiary i czystego kultu, 
czynił to w sposób bardzo gorliwy, a czasami gwałtowny. Wspomniane 
dzieło ma charakter raczej mowy oratorskiej niż spokojnie napisanego 
traktatu, dlatego jest chaotyczne, a  język stosowany przez Arnobiusza 
dość trudny 4 z  powodu licznych powtórzeń i  rozbudowanych zdań. 
Dzieło to nadaje się bardziej do słuchania niż czytania.
 Arnobiusz zdaje się utożsamiać prawdziwą filozofię z  wiarą bu-
dowaną na aksjomatach, spośród których najważniejszy dotyczy idei 
Boga jako twórcy tego, co dobre. Wbrew pozorom autor nie był wro-
giem wszelkiej filozofii, lecz dążył do filozofii pobożnej, takiej, która 
może nas doprowadzić do nieśmiertelności. Pojęciem fundamentalnym 
jego filozofii jest media qualitas, jakość pośrednia: wszystko, co istnie-
je, jest średniej jakości, zawieszone w  bycie pomiędzy życiem i  śmier-
cią. Drogę do życia i  światła Arnobiusz znalazł w  mistrzu, nauczycie-
lu prawdy  – Chrystusie. Chrześcijaństwo jest sposobem życia, jakiego 
nauczył Chrystus, stąd Arnobiusz zachęca przyjaciół, by poszli tą dro-
gą i w Chrystusie złożyli swoje troski. Filozofia Arnobiusza to filozofia 
quaerens  – poszukująca. Jest to jednocześnie filozofia dialogu  – autor 
poszukuje prawdy w dialogu z wiarą. Można mówić o nim jako o  pre-
kursorze filozofii średniowiecznej, gdyż celem poznania jest Bóg.
 Wiara stała się dla Arnobiusza pewniejszym stopniem poznania, któ-
re nie jest tylko wysiłkiem rozumu, ale także przyjęciem tego, co wiąże 
się z autorytetem Chrystusa. Takim sposobem widzenia przypominał po-
dejście reprezentowane przez philosophia pia, której przedstawicielem był 
Hermes Trismegistos 5. Mówiąc o  wykorzystaniu przez Arnobiusza ele-
mentów filozofii epikurejskiej, niektórzy próbowali w opisanej przez nie-
go postaci Chrystusa widzieć Epikura z  dzieł Lukrecjusza 6. Zobaczymy 
jednak, że mimo wielu podobieństw Arnobiusz kroczył własną drogą.

4  J. Scharnagl, De Arnobii Maioris Latinitate, Gorz 1895.
5  Por. A.-J. Festugière, Hermétisme et mystique païenne, Paris 1967.
6  Por. F. Dal Pane, Se Arnobio sia stato un Epicureo, „Rivista di Storia Antica” 1906, 

nr 10, s. 403-435; 1907, nr 11, s. 222-236.
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 Książka ta jest także próbą przybliżenia postaci i myśli Arnobiusza 
w  tym, co dotyczy jego dochodzenia do prawdy, mądrości życia, czyli 
filozofii w okresie, kiedy proponowano różne drogi, jak choćby herme-
tyzm 7. Poimandres Hermesa Trismegistosa pokazuje, jak odmiennym 
podejściem do problemu wiary i wiedzy był hermetyzm. W porównaniu 
z  poetyckim i  wyrafinowanym Hermesem, Arnobiusz wydaje się mało 
wyszukany. Co jest jednak ważniejsze? To, co ładne (fucatus) i szokują-
ce, czy to, co proste (vulgus), oczywiste i  prawdziwe? Hermes Trisme-
gistos – podobnie jak i Epikur czy też inni filozofowie – był dla Arno-
biusza fałszywym nauczycielem, gdyż nie potrafił doprowadzić ludzi do 
nieśmiertelności i  przezwyciężenia praw fatum. To Chrystus był jedy-
nym filozofem, który nie tylko to obiecywał, ale również tego dokonał. 
Arnobiusz, szczególnie w pierwszej i drugiej księdze, pokazywał, iż za-
warte w wymienionych filozofiach koncepcje Boga, świata i  człowieka 
były nie do przyjęcia. Były one antyfilozoficzne, gdyż nie pomagały żyć 
mądrze. Wprowadzenie przez Arnobiusza zasady medietas miało pomóc 
w odrodzeniu filozofii, która jest nie tylko wiedzą, ale mądrym życiem, 
wyrażającym się także praktykowaniem mądrej religii.
 To, co niebezpieczne w  hermetyzmie, to pozorna zgodność z  obja-
wieniem, zachęta do życia moralnego i mądrego, która mogła sprawiać 
wrażenie bycia pewną formą mistyki chrześcijańskiej. Nie było tam jed-
nak miejsca dla Chrystusa. Nie było miejsca na odkupienie. Wszystko 
dokonywało się na zasadzie pewnych wewnętrznych, ewolucyjnych pro-
cesów. Nie oznacza to, że w  hermetyzmie nie można wskazać cennych 
intuicji. Takich intuicji było wiele, dlatego hermetyzm mógł być zagro-
żeniem dla chrześcijaństwa, stając się alternatywą dla umysłów bardziej 
oświeconych 8.
 Z tego też powodu Arnobiusz akcentował te prawdy chrześcijańskie, 
które według niego były zagrożone przez wyznawców Hermesa. Nie 
była to jednak tak systematyczna obrona, jak systematycznym był Cor-
pus Hermeticum. Arnobiusz nie potrafił dokonać syntezy, jakiej auto-
rem był Klemens Aleksandryjski czy później św. Augustyn. Wynikało to 

7  Por. W. Myszor, Poimandres (wstęp, przekład, tłumaczenie), STV 1977 (15), 
nr 1, s. 205-207.

8  T. Zieliński, Hermes Trzykroćwielki, Zamość 1921. Zieliński uważa, że herme-
tyzm był jednym z prądów, które współzawodniczyły z chrześcijaństwem.
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zapewne z jego sytuacji życiowej: nie wzrastał on bowiem w środowisku 
rodziny chrześcijańskiej, nie miał także bezpośredniego kontaktu z re-
ligią żydowską. Jego korzenie i atmosfera, którą oddychał, to pogański 
synkretyzm północnej Afryki, pełny ciekawości (curiositas) 9. Dzieło Ar-
nobiusza nie poszło jednak na marne, gdyż pośród jego słuchaczy zna-
lazł się Laktancjusz, który być może pod wpływem swego nauczyciela 
nawrócił się i napisał Divinae Institutiones. Jeśli więc chociaż jedna oso-
ba skorzystała z twórczości Arnobiusza, to trud ten nie był daremny.
 Być może Arnobiusz nie marzył też nigdy o tym, że blisko 1500 lat 
później inny wielki konwertyta Kościoła katolickiego  – teolog, filozof 
i apologeta, kardynał i błogosławiony – John Henry Newman 10 napisze 
powieść inspirowaną jego dziełem. Callista  – powieść autorstwa New-
mana – daje piękny obraz Sicca oraz opisuje fragment z życia Arnobiu-
sza. W  dialogach Arnobiusza z  Callistą oraz w  jej męczeństwie widać 
wyraźny wpływ Adversus Nationes. To ciekawe, że Newman, jako były 
anglikanin, napisał tę powieść, odwołując się do Sicca i Arnobiusza, a nie 
do Hippony i Augustyna. Wydaje się, że Arnobiusz i jego poszukiwanie 
prawdy było bliskie Newmanowi. Ten autor był lepiej znany w środowi-
sku protestanckim niż katolickim, co zobaczymy, analizując w końcowej 
części pracy recepcję Adversus Nationes. Przykład kardynała Newmana 
pokazuje, że nie było to przeszkodą w jego odnalezieniu się w Kościele 
katolickim, dzięki zaś Newmanowi z kolei Sicca i Arnobiusz stali się na 
nowo obecni w tradycji katolickiej. Być może do Arnobiusza doprowa-
dzili Newmana Laktancjusz i Cyprian, którzy także zostali opisani w po-
wieści. Newman w  doskonały sposób ukazał, jak Arnobiusz ze swoim 
sposobem filozofowania i  bezkompromisowego szukania prawdy może 
być pomocą w  przyjęciu Chrystusa. W  pewien sposób błogosławiony 
Newman zrehabilitował podejrzewanego o różne herezje Arnobiusza.
 Oryginalność Arnobiusza polegała nie na tym, że stworzył dzieło 
teo logiczne lub filozoficzne, ale że swoją apologię chrześcijaństwa oparł 
na zasadach filozofii klasycznej oraz na wierzeniach panujących w Im-
perium Rzymskim. Nie można analizować autora Adversus Nationes 

9  Por. W. Turek, Tertulian, Kraków 1999, s. 29. Przedstawiając sytuację w Afryce 
w czasach Tertuliana, autor dostrzega podobny problem.

10  J.H. Newman, Callista, London 1901. Powieść została napisana w  1855 roku, 
dziesięć lat po konwersji na katolicyzm.
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z punktu widzenia ortodoksji, gdyż pisał on przed Soborem Nicejskim 
(rok 325), kiedy wiele kwestii było jeszcze nierozstrzygniętych. Miał 
więc prawo mylić się w sprawach, w których błądzili nawet wybitni teo-
lodzy chrześcijańscy 11.
 Arnobiusz był poganinem, który pod wpływem licznych wątpliwo-
ści i  wahań dostrzegł pustkę pogaństwa 12 i  porzucił je. Był oratorem, 
który  – zmęczony powierzchowną argumentacją  – odszedł od niej 13. 
Jako filozof 14 wierzył w  moc intelektu, a  doświadczając nieskończonej 
ograniczoności filozofii, porzucił ją i  szukał schronienia u  Chrystusa. 
Idąc drogą Sokratesowego samopoznania, doszedł do wniosku o  prze-
ogromnej słabości człowieka. Była to także cecha gnostycyzmu i  mar-
cjonizmu 15. Pisma Arnobiusza są pełne znaków zapytania. Mniej jest 
odpowiedzi, chociaż te, które są, pozwalają zobaczyć człowieka z  en-
tuzjazmem neofity przepowiadającego Chrystusa, nauczyciela prawdy 
i wybawiciela od śmierci 16.
 Zapewne tak jak twierdzi George McCracken 17, w  dziełach Arno-
biusza można dostrzec wpływy pisarzy czy też filozofów, zarówno zwią-
zanych z chrześcijaństwem, jak i dalekich od niego. Postaram się prze-
śledzić także warsztat filozoficzny 18 Arnobiusza, zwracając uwagę na 

11  Por. R. Laurenti, Spunti di teologia arnobiana, „Orpheus” 1985, nr 6, s. 270-303. 
Nauczanie Tertuliana i Cypriana odnośnie do Ducha Świętego pozostawia wiele 
do życzenia. W  dziele De Iudaica incredulitate, przypisywanemu Cyprianowi, 
czytamy: etiamque spiritus sanctus i.e. Christus dominus noster qui profectus ex 
Deo patre venit ut salvum faceret quod perierat Israelis, CSEL III, s. 128.

12  Adv. Nat. I, 39: „Jeszcze nie tak dawno, ja, ślepy, czciłem figury, tyle co wyciąg-
nięte z pieców, bóstwa wykute na kowadle (...) kiedy widziałem kamień namasz-
czony oliwą, wierzyłem, jakby tam mieszkała jakaś moc życiodajna”.

13  Por. Adv. Nat. II, 38.
14  Por. Adv. Nat. II, 9-10.
15  Por. W. Myszor, Gnostycyzm, manicheizm i  mandaizm, w: Religie starożytnego 

Bliskiego Wschodu, red. K. Pilarczyk, J. Drabina, Kraków 2008, s. 537.
16  Por. R. Laurenti, Spunti di teologia arnobiana, op. cit., s. 275-276.
17  Por. G. McCracken, Arnobius of Sicca: The Case Against The Pagans. Introduc-

tion, Westminster 1949, s. 3-4.
18  Por. P. Krafft, Beiträge zur Wirkungsgeschichte des Älteren Arnobius, Wies-

baden 1966, s.  16. Jeżeli chodzi o  orientację filozoficzną Arnobiusza, to jest 
ona bardzo zróżnicowana w  zależności od traktowanych poszczególnych 
problemów. Niektórzy z  jego wydawców dostrzegają mocne wpływy doktryn 
sceptyczno-fideistycznych.
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krytykę różnych szkół filozoficznych 19, by w  ten sposób lepiej poznać 
myśl jego samego.
 Celem pracy jest także ukazanie przenikania się kultury klasycznej 
i  chrześcijańskiej. Przenikanie to jest widoczne w  życiu i  dziele Arno-
biusza. Istnieje wiele opracowań na temat wzajemnych związków kultu-
ry klasycznej i chrześcijaństwa, a także wielu wspaniałych przedstawicie-
li pojednania świata klasycznego z chrześcijaństwem, jak już wcześniej 
wspomniany Klemens Aleksandryjski, Orygenes czy św.  Augustyn. 
 Arnobiusz należy do tych pisarzy starochrześcijańskich, którzy korzy-
stali z dorobku kultury klasycznej, ale jej nie dowierzali. Jego krytyczne 
nastawienie było związane z sytuacją, w której się znalazł: będąc neofitą, 
pragnął zyskać przychylność biskupa rodzinnego miasta Sicca. Zaufanie 
chciał wzbudzić poprzez ostrą krytykę filozofii i  religii starożytnych. 
Udało mu się to osiągnąć, lecz krytyka czasami szła zbyt daleko. Arno-
biusz nie widział niczego dobrego ani w  tradycji klasycznej, ani w  sa-
mym człowieku. Jego spojrzenie można przyjąć o  tyle, o  ile było ono 
zabiegiem metodycznym, retorycznym, można by rzec kaznodziejskim, 
służącym do przekonania słuchaczy do Chrystusa.
 Nie można także zapominać o czasie, kiedy pisze Arnobiusz. Przełom III 
i IV wieku to czas prześladowań chrześcijan, czas chylenia się kultury antycznej, 
kiedy na jej gruzach zaczynała wyrastać kultura chrześcijańska. Narodziny do-
konywały się w  bólach, towarzyszyło im również wiele błędów, niejasności 
związanych z  rozwojem teologii i  filozofii chrześcijańskiej 20. Arnobiusz pod 
tym względem nie był wyjątkową postacią w środowisku afrykańskim. Oko-
ło pół wieku wcześniej w Kartaginie św. Cyprian napisał dzieło zatytułowane 
Ad  Donatum. W  dziele tym jako neofita dowodził swojej ortodoksji, opisu-
jąc porzucenie błędów wcześniejszego życia oraz odkrycie prawdy i wolności 
w Bogu. Wydaje się, że Arnobiusz naśladował świętego biskupa i męczennika. 
Podobieństwo to było jednak bardziej formalne niż rzeczywiste 21.

19  Por. B. Amata, Problemi di antropologia arnobiana, Roma 1984; L’apologia cri-
stiana di Arnobio di Sicca come ricerca della verita assoluta, „Salesianum” 1989, 
nr 51, s. 47-70; Dubbio e certezza in Arnobio di Sicca, StPatr 1989 (XXI), s. 217-
245. W cytowanych opracowaniach podana jest aktualna bibliografia dotycząca 
poruszanego problemu.

20  Por. A. Hamman, Portrety Ojców Kościoła, tłum. A. Guryn, U. Sudolska, War-
szawa 1978, s. 74 nn, oraz tegoż autora, Życie codzienne pierwszych chrześcijan, 
przekład zbiorowy, Warszawa 1990, s. 117 nn.

21  Por. J. Quasten, Patrologia I, Casale Marietti 1980, s. 580.
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 Arnobiusz należał do pisarzy, którzy mocno podkreślali wartość wiary jako 
sposobu poznania w miejsce wiedzy. Πίστις czy γνῶσις? Na ten dylemat odpo-
wiadał: Πίστις, ale nie mniemania (opinio) – wiara w Chrystusa i w to, co On 
objawił. Dla Arnobiusza wiara była sposobem poznania dającym to, co najważ-
niejsze, czyli dostęp do prawdy, rozumianej nie tylko jako system twierdzeń, 
lecz prawdy rozumianej jako sposób życia prowadzący do wieczności. Filozo-
fia Arnobiusza to nie spekulacja, lecz właśnie szukanie sposobu mądrego ży-
cia. To nie zabawa pojęciami, definicjami, sylogizmami, to nie szukanie tego, co 
przyjemne dla ucha, lecz tego, co może być medicina animae. Leczy tylko wiara 
w Chrystusa. Filozofia Arnobiusza była formą pobożnej filozofii – philosophia 
pia, która szczególnie mocno objawiła się w hermetyzmie i gnozie. Czy Arno-
biusz był przedstawicielem tego kierunku? Również na to pytanie będę się starał 
odpowiedzieć, wskazując na jego podobieństwa i różnice z Hermesem Trisme-
gistosem. W tym okresie starożytności filozofia była traktowana jako głębsza 
forma religii; nie było zasadniczo rozgraniczenia między religią a filozofią. Taki 
sposób myślenia widzimy jeszcze w twórczości Arnobiusza.
 Podsumowując, zobaczmy jeszcze raz, na czym polega oryginalność 
Arnobiusza. Dlaczego Arnobiusz jest wartościowym autorem? Oprócz 
wcześniej wymienionych elementów twórczości warto także zwrócić 
uwagę na prekursorski charakter jego dzieła.
 Był pionierem odnośnie do zastosowania teorii języka do apologe-
tyki chrześcijańskiej. Wskazując na ograniczenia języka, prawa rządzą-
ce gramatyką, interpretacją alegoryczną 22, zachęcał oratorów i  poetów 
do większej pokory. Na podstawie analizy języka doszedł do wniosku 
o a-płciowym charakterze Boga. Można w tym stwierdzeniu dopatrywać 
się początków teologii feministycznej. Arnobiusz posługiwał się sztuką 
oratorską w celu szukania prawdy, a nie łechtania ucha.
 Apologetyka Arnobiusza miała charakter sporu wiary rozumnej 
z  pysznym rozumem. Nie starał się dać pozytywnego wykładu chrześ-
cijaństwa, lecz obnażał słabości starożytnych wierzeń czy filozofii. Pod-
ważał autorytety pisarzy i poetów. Potrafił dobrze posługiwać się źród-
łami historycznymi, aby osiągnąć zamierzony cel retoryczny 23, a  jego 

22  Adv. Nat. V, 32-45.
23  Por. S. Filion, Histoire de Rome et providence divine selon Arnobe de Sicca, 

Montreal 2011. H. Inglebert, Arnobe et l’histoire de Rome, w: J. Peyras, G. Ti-
rologos  (ed.), L’Afrique du Nord antique: cultures et paysages, Besançon 1999, 
s. 151-164.
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apologetyka była mocno związana z  argumentacją filozoficzną. Po-
dobnie jak średniowieczni filozofowie, dążył do uwzględnienia wiary 
w  procesie poznania. Jego filozofia była filozofią poszukującą prawdy, 
filozofią dialogu; stawiała więcej pytań, niż dawała odpowiedzi. Można 
także określić filozofię Arnobiusza jako negatywną, jako docta ignoran-
tia, jak to później zobaczymy u  Mikołaja z  Kuzy. Podkreślając znacze-
nie wiary, zachęcał do podjęcia ryzyka i zawierzenia Chrystusowi. Tym 
samym „zakład” Arnobiusza 24 o  kilkanaście wieków wyprzedził słynny 
„zakład” Blaise’a Pascala.
 Poszukiwanie przez Arnobiusza prawdy, kwestionujące w  świetle 
nauczania Chrystusa dotychczasowe przekonania, mogło inspirować 
wielkich konwertytów, takich jak wspomniany John Henry Newman. 
Arno biusz w oryginalny sposób wpisał się w dyskusję o nieśmiertelności 
duszy, proponując jako rozwiązanie nadanie duszy średniego charakteru 
(media qualitas). Nieśmiertelność duszy ex natura prowadziła, według 
Arnobiusza, do upadku filozofii i moralności 25. Krytykował więc on te 
filozofie, które dzięki swojej fizyce lub psychologii nadawały duszy cha-
rakter nieśmiertelny albo z góry skazywały ją na niebyt. Arnobiusz szu-
ka rozwiązania w złotym środku, który pozostawia miejsce na wolność 26 
człowieka i działanie Boga. 
 Pesymizm antropologiczny Arnobiusza sprawił, że broniąc środo-
wiska przed człowiekiem, stał się prekursorem ruchu ekologicznego. 
Mocno atakował niszczenie Ziemi przez człowieka. Uważał, że ta chęć 
niszczycielska była wręcz celebrowana i  świętowana podczas igrzysk, 
w  teatrach i  w  świątyniach. W  polemice z  hermetyzmem i  gnozą ak-
centował darmowy charakter zbawienia. Nie przez inicjacje i nie przez 
ascezę człowiek doświadcza zbawienia, ale jest nim obdarowany przez 
Chrystusa. Takie spojrzenie na zbawienie mogło służyć jako inspiracja 
dla ruchów reformacyjnych w Kościele. Arnobiusz podważył sens ofiar 
i kultu z nimi związanego. Jego postawa miała coś z ikonoklazmu, przy-
pominała późniejszą sola fide Marcina Lutra. Może właśnie to sprawiło, 
że Arnobiusz był bardziej popularny wśród protestantów niż katolików. 

24  Adv. Nat. II, 4.
25  Adv. Nat. II, 30.
26  Problem przeznaczenia i  opatrzności jest tematem pracy S. Filion, Histoire 

de Rome, op. cit., s. 64-86.
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Podkreślanie znaczenia wiary nie miało charakteru protestu, ale było 
przejawem uczciwości intelektualnej. Dostrzegał, iż rozum ludzki jest 
słaby, dlatego szukał światła i  wzmocnienia w  wierze, rozumianej jako 
najdoskonalszy przejaw aktywności rozumu. Wiara nie jest rezygnacją 
z  myślenia i  racjonalności, ale oparciem rozumu na stałym fundamen-
cie. Arnobiusz jest także prekursorem pewnych rozwiązań trynitarnych. 
Można mówić o elementach relacjonalnej teologii trynitarnej. Nasz au-
tor posiada także swoją teologię historii: interpretuje historię z punktu 
widzenia wiary i wykorzystuje wiedzę historyczną jak orator, aby obro-
nić prawo chrześcijan do wiary w Chrystusa.
 Oryginalność Arnobiusza w  kwestiach etycznych  – mocno związa-
nych z  pojęciem średniości duszy  – dotyczy pacyfizmu, ekologii oraz 
ewolucjonizmu moralnego i  poznawczego. Arnobiusz dotykał także 
problemu wolności człowieka i jego odpowiedzialności. Wolność czło-
wieka nie jest tutaj budowana w oparciu o fizykę, jak u stoików czy epi-
kurejczyków. Wolność ma także charakter relacjonalny; zależy od relacji 
człowieka względem Boga. Fizyka i  metafizyka łączą się u  Arnobiusza 
(podobnie jak w  medioplatonizmie). Jego etyka w  jakiejś mierze była 
kultem sprawowanym w życiu codziennym.





Metoda pracy

Aby w  pełni zrozumieć jakiegoś autora, należy umieścić go w  kontek-
ście historycznym oraz poznać jego myśl, sięgając do źródeł i nie ogra-
niczając się do komentarzy badaczy. Źródłami dla poznania kontekstu 
historycznego życia Arnobiusza były dzieła historyków, między innymi 
Historia Augusta, dzieła Pliniusza 1, Ptolemeusza 2, Polibiusza 3 i  Salu-
stiusza 4, Historia Kościoła Euzebiusza, O  mężach sławnych Hieronima, 
Akta Męczenników oraz Akta Synodów Afrykańskich. 
 Aby zasmakować tekstu Arnobiusza, przetłumaczyłem na język pol-
ski Adversus Nationes, Liber Secundus oraz Poimandresa, będące osobną 
publikacją. W pracy korzystałem głównie z wydania Marchesiego z serii 
Corpus Scriptorum Latinorum Paravianum oraz tłumaczenia włoskiego 
Biagio Amaty, Difesa della vera religione. Dużą pomocą był intratex oraz 
Index Arnobianus Berkowitz.
 Arnobiusz z Sicca żył na przełomie III i IV wieku naszej ery 5 w Afry-
ce Północnej w  koloniach rzymskich, dlatego ważne było spojrzenie 
na pisarzy afrykańskich tworzących w  tym właśnie okresie. Chodziło 
o sprawdzenie, na ile Arnobiusz jest przedstawicielem swego czasu i śro-
dowiska. Przy analizie ograniczyłem się do pisarzy chrześcijańskich i po-
gańskich, których Arnobiusz wykorzystywał w  swojej pracy. Spośród 
pisarzy chrześcijańskich byli to głównie Minucjusz, Tertulian, Cyprian, 
Klemens Aleksandryjski i  Orygenes. Wśród pisarzy pogańskich należy 
wymienić Apulejusza, Celsusa oraz Porfiriusza, chociaż ten ostatni nie 

1  Pliniusz, Naturalis Historiae. 5, 22, ‹http://www.thelatinlibrary.com/pliny1.html›.
2  Ptolemeusz, Geografia, 4, 3, 30, ‹http://penelope.uchicago.edu/_Texts/Ptole-

my/4/4*.html›.
3  Polibiusz, Dzieje, 1, 66, tłum. S. Hammer, Wrocław 2005.
4  Salustiusz, Wojna z Jugurtą, tłum. K. Kumaniecki, Wrocław 1971.
5  Por. O.P. Nicholson, The Date of Arnobius..., op. cit., s. 105. Autor sugeruje, że 

Arnobiusz napisał swoje dzieło po 306 roku, gdyż w tym czasie mniej więcej uka-
zało się De regressu animae Porfiriusza. Natomiast T.D. Barnes, Lactantius and 
Constantine, JRS 1973 (LXIII), s.  43, uważa, że Arnobiusz pisał dzieło przed 
przyjściem do władzy Maksencjusza, gdyż on zaczął bronić chrześcijan, por. Eu-
zebiusz, HE VIII, 14.1. McCracken uważa, że Arnobiusz napisał Adversus Natio-
nes przed 311 rokiem, czyli jeszcze w czasie prześladowań.
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był bezpośrednio związany z  Afryką. Dla lepszego poznania myśli Ar-
nobiusza starałem się także w oparciu o sam tekst wyselekcjonować naj-
częściej cytowanych czy też wspominanych autorów. Byli nimi głównie 
Warron i Cyceron, jeśli chodzi o sztukę oratorską oraz wiedzę odnośnie 
do wierzeń rzymskich; Lukrecjusz i Platon byli natomiast dla Arnobiu-
sza autorytetami w dziedzinie filozofii.
 W swojej twórczości (jako orator) czerpał on z doświadczenia prze-
kazanego przez pisarzy starożytnych, tak pogańskich, jak i chrześcijań-
skich. Omawiając związki z  poszczególnymi filozofami czy też szkoła-
mi filozoficznymi, wprowadzałem pokrótce w daną filozofię. Filozofia 
starożytna jest tłem pozwalającym lepiej przedstawić myśl Arnobiusza, 
który w swoim dziele krytykował elementy różnych systemów filozoficz-
nych, wydających mu się niebezpiecznymi dla chrześcijaństwa. Czasem 
była to także odpowiedź na konkretny zarzut ze strony takiej czy innej 
szkoły filozoficznej. Owe wprowadzenia nie są wyczerpującymi analiza-
mi, lecz raczej służą lepszemu zrozumieniu wypowiedzi Arnobiusza.
 Punktem centralnym myśli Arnobiusza był problem duszy i jej śred-
niej jakości  – media qualitas, dlatego starałem się podać interpretację, 
która wydaje się odpowiadać duchowi apologii. „Średniość” nie była 
pomysłem Arnobiusza, miała wielu ojców; jednym z  nich był Platon 6. 
Oryginalność Arnobiusza polegała na połączeniu idei średniości du-
szy z  kwestią poznania i  etyką. Problem średniości duszy jest opisany 
w książce pod różnymi aspektami, dotyczy zdolności poznawczych czło-
wieka czy relacji z Bogiem.
 W oparciu o  istniejące studia na temat Arnobiusza i  na temat jego 
dzieła starałem się zidentyfikować przeciwników. Według ojca André-
-Jean Festugière’a 7, byli nimi: neoplatonik Porfiriusz 8, neopitagorej-
czyk Numeniusz, Jamblich (hermetyzm) 9. Można także dopatrzyć się 

6  Por. Platon, Fedon 113 oraz Arnobiusz, Adv. Nat. II, 14.
7  A.-J. Festugière, Hermétisme et mystique païenne, op. cit., s. 261-312.
8  P. Courcelle w 1953, w artykule zatytułowanym: Le sages de Porphyre et les viri 

novi d’Arnobe, wysunął tezę, że to Porfiriusz jest głównym oponentem, z którym 
walczy Arnobiusz. Do tej tezy częściowo powrócił M.B. Simmons w pracy: Ar-
nobius of Sicca: Religious Conflict and Competition in the Age of Diocletian, Ox-
ford 1995.

9  J. Carcopino, Aspects mystiques de la Rome païenne, Paris 1941, s. 293-301.
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wpływu gnostycyzmu 10 i  zoroastryzmu, De Oraculis Chaldaicis 11 oraz 
Papyri Graecae Magicae. Analizując inne publikacje, możemy zobaczyć, 
że Arnobiusz krytykuje Lukrecjusza 12, Apulejusza 13 i  Plotyna 14. We-
dług Fortina 15, twórczość Arnobiusza jest dowodem na to, że z końcem 
III  wieku toczyła się walka intelektualna pomiędzy różnymi szkołami 
neoplatońskimi a wiarą. Walka ta była szczególnie agresywna w stosun-
ku do chrześcijan, ale – jak zobaczymy w części historycznej – nie oszczę-
dzono także między innymi manichejczyków 16. Z jednej strony, pojawił 
się nurt nieustępliwego intelektualizmu reprezentowanego przez neo-
platoników, a z drugiej – chrześcijaństwo broniące wiary w Chrystusa. 
Arnobiusz w swoim dziele zajął konkretne stanowisko, jako orator bro-
niąc prawa chrześcijan do wyznawania wiary, nawet jeśli ona nie była 
zdolna odpowiedzieć na intelektualne wątpliwości neoplatoników.

10  Por. M. Mazza, Studi Arnobiani I: La dottrina dei „Viri Novi” nel Secondo Li-
bro dell’Adversus Nationes di Arnobio, „Helikon” 1963, nr 3, s.  11-169. Uważa 
on podobnie jak Festugière, że była to jedna z  grup gnostycznych, być może 
walentynianie.

11  Por. W. Kroll, De Oraculis Chaldaicis, Breslau 1894; E. Places, Les Oracles Chal-
daïques dans la tradition patristique africaine, Paris 1971.

12  Por. F. Dal Pane, Se Arnobio sia stato un Epicureo, op. cit., s. 403-435; E. Klaus-
mann, Arnobius und Lucrez, „Philologus” 1867, nr 26, s. 362-366.

13  S. Kiss, Apuleius Christianus? (Arnobius, „Adversus Nationes”) [praca doktorska 
pod opieką prof. Laszlo Havas], University of Debrecen 2006.

14  Jest to teza wysunięta przez A. Roehricht, Die Seelenlehrer des Arnobius nach 
Iren Quellen Und ihrer Enstehung untersucht, Hamburg 1893. Teza ta została 
skrytykowana i odrzucona między innymi przez F. Niggetiet, De Cornelio Labe-
one, Münster 1908.

15  Por. E.L. Fortin, The Viri Novi of Arnobius, OCA 1973 (195), s. 220-223.
16  Por. A.  Cowley, Religious Toleration and Political Power in the Roman World, 

McMaster University 2008. Autorka przeprowadza analizę podejścia Rzymu 
w  stosunku do różnych religii. Analizuje stosunek władz rzymskich do żydów, 
chrześcijan ale także do czcicieli Saturna, Izydy, magii i innych kultów.




