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WIDZIEÆ BOGA W SPOSÓB NIEWIDZIALNY
 POJÊCIE VISIO DEI U W. AUGUSTYNA
Pod koniec Listu 147, czyli traktatu O ogl¹daniu Boga, napisanego przez
Augustyna oko³o 413 roku, powiada on: Pan jest duchem (2Kor 3,17), a wiêc
ktokolwiek przylgnie do Pana, jest [z nim] jednym duchem (1Kor 6,17). St¹d ten,
kto jest w stanie widzieæ Boga w sposób niewidzialny, mo¿e przylgn¹æ do Niego
w sposób bezcielesny1. Okrelenie widzieæ Boga w sposób niewidzialny daje
nam dostêp do jednej z centralnych kwestii w mistyce Biskupa z Hippony. Jak
ujmuje to R.J. OConnell: Jeli istnieje jaki element, który przenika ca³¹ myl
Augustyna, to jest ni¹ jego zaabsorbowanie kwesti¹ szczêcia ( ). Odpowied
jest jednak zawsze taka sama: tym, co czyni cz³owieka szczêliwym, jest posiadanie Boga, posiadanie, do którego dochodzi siê poprzez ogl¹danie2.
Jakkolwiek Augustyn szczegó³owo omawia visio Dei w wielu swoich obszernych dzie³ach, to tylko w niektórych tekstach przekazuje bez w¹tpienia swoje
w³asne dowiadczenia. Wród Ojców Kocio³a osobiste opisy formy religijnego
dowiadczenia s¹ czym bardzo rzadkim. W dzie³ach koncentruj¹ siê oni na nauczaniu i Tradycji Kocio³a, nie za na swoim w³asnym ¿yciu religijnym. St¹d
przy analizie tematu visio Dei u Augustyna siêgniemy najpierw do jego osobistego wiadectwa, jakim s¹ Wyznania, a tak¿e do kilku innych tekstów dotycz¹cych
interesuj¹cego nas zagadnienia.
1. WYZNANIA
Dzie³o to prawdopodobnie zosta³o napisane pomiêdzy 397 a 401 r., wkrótce
po tym, jak ich autor zosta³ biskupem. W tym osobistym wiadectwie szczególne
1 Augustyn, List 147, 15, 37. (PL 33, 613): Dominus enim spiritus est, unde qui adhaeret
Domino unus spiritus est. Proinde qui potest Deum invisibiliter videre, ipse Deo potest incorporaliter adhaerere.
2 R.J. OConnell, St. Augustines Early Theory of Man, A.D. 386391, Cambridge 1968, s. 205.
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znaczenie maj¹ dwa opisane dowiadczenia mistyczne. Jedna wizja mia³a miejsce
w Mediolanie, kiedy to rozczytany w ksiêgach platoników i zas³uchany w nauczanie Ambro¿ego, prze¿ywa ostateczne nawrócenie (s³ynna scena w ogrodzie
 Wyznania VII, 812). A drugie znamienne zdarzenie mia³o miejsce w rzymskim
porcie Ostii, kiedy to zarówno Augustyn, jak i jego matka prze¿yli dowiadczenie
dotkniêcia Boga, tak sugestywnie opisane przez niego w ksiêdze IX. Spróbujmy, wiêc w skrócie przeanalizowaæ te dwa zdarzenia z ¿ycia Biskupa Hippony.
a) Wizja w Mediolanie
W siódmej ksiêdze Wyznañ Augustyn opisuje dowiadczenie, które mia³ w Mediolanie w 386 r., po lekturze ksi¹g platoników3. Autor zaznacza, i¿ ksiêgi platoñskie, w jasny sposób ucz¹ o wiecznych narodzinach S³owa z Ojca, o których
mówi prolog Ewangelii w. Jana, nie wiedz¹ jednak nic o tym, ¿e S³owo przyjê³o
cia³o i umar³o za nasze grzechy. Jak sam zaznacza: Te ksi¹¿ki zachêca³y mnie,
abym powróci³ do samego siebie. Zacz¹³em wiêc wchodziæ w g³êbie mej istoty za
Twoim przewodnictwem. Mog³em w ni¹ wnikaæ, poniewa¿ Ty mnie wspomog³e. Wszed³em tam i takim wzrokiem duchowym, jaki by³ mi dany, dojrza³em
w górze, ponad owym wzrokiem, ponad moim umys³em, wiat³oæ Boga niezmienn¹ ( ). Kto zna prawdê, zna tê wiat³oæ, a kto zna tê wiat³oæ, zna wiecznoæ.
To jest wiat³oæ, któr¹ mi³oæ zna. Wieczna Prawdo! Wieczna Mi³oci! Umi³owana Wiecznoci! Ty Bogiem moim, do Ciebie wzdycham dniem i noc¹ ( ).
Sch³osta³e s³aboæ mego wzroku, przemo¿nym uderzywszy we mnie blaskiem,
a¿ zadr¿a³em z mi³oci i zgrozy. Zrozumia³em, ¿e jestem daleko od Ciebie  w krainie, gdzie wszystko jest inaczej4.
Widzimy wiêc tutaj potrójny wzorzec wstêpowania do Boga, zaczerpniêty od
Plotyna5: najpierw jest wycofanie siê ze wiata zmys³ów i kontemplacja piêkna
wszechwiata: ita gradatim a corporibus ad sentientam per corpus animam ( )
3 Na ten temat zob. J.J. OMear, Augustine and Neoplatonism, Recherches augustiniennes
1(1958), s. 91111.
4 Augustyn, Wyznania VII, 10, t³um. Z. Kubiak, Kraków 1999, s. 184185 [dalej: Wyzn.]. (PL
32, 742): Et inde admonitus redire ad memetipsum, intravi in intima mea, duce te; et potui, quoniam
factus es adjutor meus. Intravi, et vidi qualicumque oculo animae, meae, supra eumdem oculum
animae meae, supra mentem meam, lucem incommutabilem ( ). Qui novit veritatem, novit eam; et
qui novit eam, novit aeternitatem. Charitas novit eam. O aeterna veritas, et vera charitas, et chara
aeternitas! Tu es Deus meus; tibi suspiro die ac nocte ( ). Et reverberasti infirmitatem aspectus
mei, radians in me vehementer, et contremui amore et horrore; et inveni longe me esse a te in
regione dissimilitudinis.
5 Klarown¹ prezentacjê potrójnego anabasis stanowi dzie³o Plotyna Enneady I, VI, tekst z pewnoci¹ znany Augustynowi. W kwestii znaczenia tego wzorca u biskupa Hippony  zob. S. Poque,
Lexpression de lanabase plotinienne, d ans la prédication de saint Augustin et ses sources, Études
augustiniennes 18(1975), s. 187215.
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subtrahens se contradicentibus turbis phantasmatum [Wyzn. VII, 17]. Po tym
nastêpuje wewnêtrzny ruch, prowadz¹cy w g³êbiny duszy: intravi in intima anima [Wyzn. VII, 10]. Ostatecznie za dochodzi do wyjcia ponad duszê, do ogl¹dania Boga: et vidi qualicumque oculo animae meae, supra eumdem oculum
animae meae, supra mentem meam, lucem incommutabilem [Wyzn. VII, 10]. Dla
Plotyna dusza, chocia¿ upad³a, to jednak z racji swych boskich korzeni pozostaje
ci¹gle zdolna do podniesienia siê w kierunku ogl¹dania Boga; dla Augustyna dusza jest upad³ym stworzeniem, spêtanym zarówno przez grzech pierworodny, jaki
i indywidualny, i dlatego jakiekolwiek tego rodzaju wyniesienie jest zawsze skutkiem Bo¿ego w nas dzia³ania6.
Zauwa¿amy wiêc pierwsz¹ rzecz u Augustyna, jego wielki nacisk na koniecznoæ i pierwszorzêdnoæ Bo¿ej interwencji w tym dowiadczeniu. Ju¿ Orygenes
naucza³, i¿ ludzka natura jest zbyt s³aba, by szukaæ Boga i znaleæ Go, jeli nie
wesprze jej sam Poszukiwany [Przeciw Celsusowi VII, 42]. Kiedy w. Pawe³
przyzna³, ¿e Grecy znali Boga, powiedzia³ równie¿, ¿e nie otrzymali tego bez
pomocy Boga, poniewa¿ Bóg im to objawi³ (Rz 1,19). Inaczej ni¿ w przypadku
innych dziedzin wiedzy, poznanie Boga zaczyna siê od ruchu Boga w kierunku
cz³owieka, co w jêzyku teologii chrzecijañskiej nazywane jest ³ask¹. Augustyn
stanie siê prekursorem tej nauki i zapisze siê w historii jako doctor gratiae.
Jeszcze jest drugi wymiar tego dowiadczenia z Mediolanu, a mianowicie
jego noetyczny charakter. Z wizji tej wynika nie tylko jasne i pewne przekonanie
o istnieniu i dobroci Boga, ale równie¿ nowe rozumienie zarówno natury z³a,
problemu od dawna zajmuj¹cego umys³ Augustyna [por. Wyzn. VII, 1213], jak
i sposobu istnienia wszystkich innych rzeczy: inspexi caetera infra te [Wyzn.
VII, 11]. Bóg jest obecny w wiecie jako Prawda, która kieruje wszystkimi rzeczami [por. Wyzn. VII, 15]; kiedykolwiek poznajemy jak¹ prawdê, tym samym
poznajemy, choæ niebezporednio, Prawdê, jak¹ jest Bóg. Prawdziwym szczêciem bowiem jest radoæ w Bogu, który jest Prawd¹ [por. Wyzn. X, 2223].
b) Wizja w Ostii
S³ynniejszy od poprzedniej wizji z ksiêgi VII, jest prezentowany pod koniec
ksiêgi IX opis visio Dei w Ostii. Augustyn podaje dwa paralelne opisy tego dowiadczenia: pierwszy w obrêbie bezporedniego wywodu, jak gdyby wspominaj¹c samo wydarzenie, drugi za w podsumowaniu rozmowy, w której stara siê
on wyraziæ jego znaczenie. Tekst jest zbyt d³ugi, ¿eby go w ca³oci zacytowaæ,
istotne jest skomentowanie pewnych wzbogacaj¹cych elementów, które opis ten
dodaje do tego, z czym mielimy do czynienia w przypadku dowiadczenia
z Mediolanu.
6

Por. B. McGinn, Fundamenty mistyki, t³um. T. Dekert, Kraków 2009, s. 333335.
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Ogrodowy kontekst, w jakim Augustyn umieszcza tê scenê, pozwala na
wysuniêcie przypuszczenia, ¿e Biskup Hippony w subtelny sposób sugeruje tu,
¿e prawdziw¹ wizjê mo¿na osi¹gn¹æ tylko w zbawczej spo³ecznoci Chrystusowego Kocio³a. Ogród w Ostii by³ otoczony murem i zamkniêty, a w swojej
antydonatystycznej propagandzie, tworzonej w³anie w latach, kiedy pisa³ Wyznania, Augustyn uto¿samia³ Koció³ z zamkniêtym ogrodem [O chrzcie 5, 27;
6, 29; 7, 51]. Biskup Hippony nie wyobra¿a sobie ogl¹dania Boga poza Kocio³em, ale tylko i wy³¹cznie w ramach wspólnoty eklezjalnej. Nie bez znaczenia jest
tutaj fakt, ¿e wizja w Ostii stanowi³a wspólne dowiadczenie Augustyna i jego
matki Moniki.
W obu paralelnych opisach znacz¹cy jest sposób, w jaki, aby opisaæ to, co siê
dokona³o, Augustyn gromadzi metafory zwi¹zane raczej ze zmys³ami dotyku i s³uchu ni¿ wzroku, pomimo ¿e ca³a analiza umieszczona jest ewidentnie w obrêbie
kontekstu wizualnego [por. Wyzn. IX, 10]. Ponadto, gdy w opisie z Mediolanu
Biskup Hippony mimochodem tylko zauwa¿a, i¿ to caritas ma dostêp do prawdziwej wizji, to opis dowiadczenia z Ostii jest napisany jêzykiem du¿o bardziej
emocjonalnym: Ku Temu Jedynemu siê wznoszê uczuciem coraz gorêtszym7;
dotknêlimy jej (M¹droci) na krótkie mgnienie ca³ym porywem serca ( ) Jego
samego, którego we wszystkich tamtych rzeczach kochamy, us³yszelibymy ju¿
poza nimi8. Nale¿y jednak koniecznie zauwa¿yæ, ¿e opisane w analizowanym
tekcie krótkotrwa³e dotkniêcie Boskiej M¹droci stanowi zarazem ictus cordis
i rapida cogitatio. W mistycznej wiadomoci Augustyna mi³oæ i poznanie s¹
z sob¹ nierozerwalnie splecione.
To dowiadczenie wizji, jak wiemy z ksiêgi X, dla Augustyna by³o czym
ci¹gle obecnym. Poszukiwanie Boga na rozleg³ych polach i w przestronnych
pa³acach pamiêci9 prowadzi poza sam¹ pamiêæ, a¿ do pragnienia, aby w jedyny
mo¿liwy sposób Ciebie dosiêgn¹æ i w jedyny mo¿liwy sposób do Ciebie przylgn¹æ10. Potwierdza w sposób bardziej bezporedni fragment znajduj¹cy siê pod
koniec ksiêgi X, w którym Biskup Hippony jeszcze raz streszcza potrójny Plotyñski wzorzec wstêpowania i mówi¹c w pierwszej osobie, stwierdza dalej: I czasem pozwalasz mi zaznaæ bardzo niezwyk³ego stanu duszy, jakiej przedziwnej
s³odyczy, która gdyby we mnie osi¹gnê³a pe³niê, nie wiem, czym by by³a  bo tym
tu ¿yciem ju¿ by nie by³a. Lecz brzemiê trosk znowu mnie stamt¹d ci¹ga, znowu

7

Tam¿e IX, 10, s. 249. Errigentes nos ardentiore affectu in idipsum.
Tam¿e, s. 250. Attigimus eum modice toto ictu cordis ( ) sed ipsum quem in his amamus,
ipsum sine his audiamus.
9 Tam¿e X, 8, s. 269. In campos et lata praetoria memoriae.
10 Tam¿e X, 17, s. 282. Volens et attingere unde attingi potes, et inhaerere tibi unde inhaerere
tibi potest.
8
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mnie wch³aniaj¹ zwyk³e sprawy i mocno mnie trzymaj¹. £zy mi z oczu p³yn¹, ale
one mnie nie puszczaj¹11.
2. INNE DZIE£A
Dla studiów nad mistyk¹ Augustyna istotne s¹ co najmniej dwa z piêciu jego
g³ównych dzie³. Najwiêksze znaczenie maj¹ Objanienia Psalmów [Enarrationes
in Psalmos]12, które czêciowo wyg³osi³ jako homilie, a czêciowo podyktowa³.
Dla interesuj¹cej nas problematyki du¿e znaczenie ma tak¿e dzie³o zatytu³owane
O Trójcy [De Trinitate]13, podstawowa praca w dziedzinie teologii spekulatywnej, ale tak¿e  zw³aszcza w ksiêgach od VIII do XV  dotycz¹ca jego myli
mistycznej. Spróbujmy wiêc, poddaæ krótkiej analizie temat visio Dei w wymienionych dzie³ach.
a) Objanienia Psalmów
Medytacja Augustyna nad 4 i 5 wersem staro³aciñskiej wersji Psalmu 27 koncentruje siê na znaczeniu tekstu: A¿ebym z podziwem wpatrywa³ siê w piêknoci Pañskie (ut contempler delectationem Domini). Jakkolwiek u¿ywa on tego
fragmentu przede wszystkim dla podkrelenia, ¿e prawdziwa i pe³na kontemplacja jest mo¿liwa dopiero w niebie, kiedy bêdziemy wolni od ziemskich wiêzów.
Ta wczesna homilia zawiera wiele z tych podstawowych Augustyñskich idei dotycz¹cych relacji pomiêdzy wizj¹ mo¿liw¹ do osi¹gniêcia w tym ¿yciu a t¹ w ¿yciu przysz³ym, które bêd¹ cechowa³y jego póniejsz¹ myli. Pierwszy z nich jest
bliski zwi¹zek miêdzy domus Domini, czyli niebiañskim domem, w którym bêdzie wpatrywanie siê z podziwem w niezmienne dobro, wieczne i zawsze w ten
sam sposób pozostaj¹ce14, a templum Domini, to jest Cia³em Jego Kocio³a, którego Chrystus utworzy³ z wiernych i w którym jest obecny jako wewnêtrzne sanktuarium. Poniewa¿ Pozostanê ( ) Jego wi¹tyni¹, abym by³ przez Niego strze¿ony15, to chocia¿ nawet nie dowiadczam jeszcze czystej kontemplacji lub radoci w Absolutnym Dobru, które jest Bogiem, mam w Nim na tym wiecie udzia³
11 Tam¿e

X, 40, s. 314. Et aliquando intromittis me in affectum multum inusitatum introrsum
ad nescio quam dulcedinem, quae si perficiatur in me, nescio quid erit quod vita ista non erit. Sed
recido in haec aerumnosis poderibus, et resorbeor solitis, et teneor, et multum fleo, sed multum
teneor.
12 Enarrationes in Psalmos zosta³y wydane w PL 3637; Objanienia Psalmów, t. IVI, t³um.
J. Sulowski, red. E. Stanula, Warszawa 1986 [dalej: Obj. Ps].
13 De Trinitate mo¿na znaleæ w PL 42, 8191098; O Trójcy, t³um. M. Stokowska, Kraków 1996.
14 Objanienie Psalmów 27,2.8, PSP 37, s. 204. Contemplatio incommutabilis boni, aeterni,
semper eodem modo manentis.
15 Tam¿e 2, 9, s. 204. Ero templum eius, et protegar ab eo.
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przez moj¹ wiê z Chrystusem  G³ow¹ [Obj. Ps 26,2.11]. Sugeruj¹c, ¿e odpowied na pytanie, czy istnieje w tym ¿yciu jaka wiadomoæ obecnoci Boga,
jest mniej istotna od realnej, choæ niewiadomej unii z Bogiem, któr¹ ka¿dy chrzecijanin posiada przez uczestniczenie w Kociele, ów pierwszy tekst Objanieñ
Psalmów pozostawia to pytanie otwarte.
Objanienie Psalmu 42 posiada wiele w¹tków. Jednym z nich jest kontrast
pomiêdzy tabernaculum, czyli ecclesia peregrina, która stanowi dla nas w tym
¿yciu jedyn¹ drogê do Boga, a doskona³¹ radoci¹ z obcowania z Bogiem w niebie, domus Dei mei [Obj. Ps 41,9]. Mocniej nawet ni¿ wczeniej Augustyn utrzymuje, ¿e wszelki postêp na drodze do Boga jest mo¿liwy tylko w Kociele. Z nich
wszystkich najbardziej widoczny jest nacisk na osobiste pragnienie, g³ód Boga:
Jak ³ania pragnie wody ze strumieni, tak dusza pragnie moja Ciebie, Bo¿e
(Ps 42,2). Dokonana przez Biskupa alegoryzacja obrazu ³ani czy te¿ jelenia pozwala mu na sformu³owanie dwóch wa¿nych punktów dotycz¹cych przygotowania do wewnêtrznego owiecenia, a mianowicie tego, ¿e wymaga ono pozbycia
siê naszych wad i grzechów oraz ¿e potrzebne jest do niego wzajemne wsparcie,
które mo¿na znaleæ w spo³ecznoci chrzecijañskiej [Obj. Ps 42,34]. Abym by³
w stanie dotkn¹æ Boga, nie mogê pozostaæ w sobie, lecz muszê przekroczyæ
siebie w ekstazie, jak mówi Ps 42,5: Rozmyla³em nad tym i ponad siebie wyla³em sw¹ duszê. Ekstaza ta jest opisana jako przejcie ze znajduj¹cego siê na
ziemi tabernaculum Kocio³a do niebiañskiego domus Dei. Wst¹pienie jest mo¿liwe tylko za porednictwem Kocio³a. Taka jest jednak dola duszy: dopóki pozostaje ona na ziemi, to ¿yje w nadziei na wielk¹ nagrodê, której krótkotrwa³ego
przedsmaku, przynajmniej czasami, Bóg jej udziela.
W Objanieniu Psalmu 100 Augustyn nawi¹zuje do wspomnianego moralnego oczyszczenia i k³adzie nacisk na jego wewnêtrzne znaczenie, czyli odnowienie dziêki postêpowi w caritas, a zw³aszcza w mi³oci do wszystkich ludzi:
Ile bardziej upodobnisz siê, tyle post¹pisz w mi³oci i o tyle zaczniesz odczuwaæ
Boga16. Có¿ oznacza owo odczuwanie Boga? Nie chodzi o to, ¿e Bóg przychodzi do nas tak, jakby wczeniej by³ nieobecny, ani nawet ¿e to my idziemy
do Niego. Bóg jest zawsze obecny w nas i we wszystkich rzeczach; to raczej my,
bêd¹c lepcami, nie mamy oczu, aby Go widzieæ: Nie jest dalekie od ciebie to, co
chcesz ujrzeæ17. Aby Go uchwyciæ, musimy siê upodobniæ do Niego w dobroci
i w myli pe³nej mi³oci (diligens cogitatione). Tylko taki kontakt z Bogiem
wytwarza wy¿sz¹ formê poznania, dziêki której czujemy, ¿e w rzeczywistoci nie
mo¿emy nic o Nim powiedzieæ: A skoro upodobniony zaczniesz siê zbli¿aæ i od16

Objanienie Psalmów 100, 5, PSP 40, s. 322. Quantum accedis ad similitudinem, tantum
proficis in caritate, et tanto incipic sentire Deum.
17 Tam¿e, s. 323. Non est a te longe quod vis videre.
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czuwaæ Boga, poniewa¿ i mi³oæ to Bóg, odczujesz co, o czym mówi³e i czego
nie wypowiedzia³e. Albowiem zanim odczu³e, s¹dzi³e, ¿e mówisz o Bogu: zacz¹³e odczuwaæ i dozna³e, ¿e niepodobna wypowiedzieæ tego, co czujesz18.
Augustyn zaznacza w tym fragmencie, i¿ po etapie oczyszczenia nale¿y wejæ na
drogê poznawania i upodabniania siê do Boga. Ale trzeba mieæ wiadomoæ ograniczonoci ludzkiego poznania, gdy nie towarzyszy mu ³aska, pochodz¹ca od Boga.
b) O Trójcy
To wielkie dzie³o przedstawia wiarê Kocio³a w Trójcê wiêt¹, a szczególnie
ksiêgi VIIIXV mówi¹ nam o dowiadczeniu obecnoci Boga w cz³owieku stworzonym na Jego obraz i podobieñstwo. D¹¿enie Biskupa Hippony do zrozumienia
najwiêkszej tajemnicy wiary chrzecijañskiej stanowi duchow¹ terapiê ukierunkowan¹ na pomoc w odnowieniu w nas Bo¿ego obrazu, tak abymy mogli w pe³niejszy sposób uczestniczyæ w tym ¿yciu w dowiadczeniu Boskiej obecnoci.
Jak mówi Augustyn we wspania³ej modlitwie wieñcz¹cej dzie³o: Ty sam daj mi
si³y na poszukiwanie. Ty bowiem pozwoli³, abym Ciê znalaz³. Ty mi da³ nadziejê, ¿e odnajdê Ciê coraz wiêcej ( ). Niech o Tobie pamiêtam, niech Ciebie zrozumiem, niech Ciebie pokocham. Wzmocnij we mnie te trzy dziedziny, a¿ mnie do
cna otworzysz19. Pamiêæ o Bogu, poznanie Go i mi³oæ wzglêdem Niego s¹ kluczowymi terminami zwi¹zanymi z visio Dei u Augustyna.
Podobnie jak w analizowanych poprzednio fragmentach Objanieñ Psalmów,
Biskup Hippony w ksiêdze VIII zaznacza, ¿e Boga mo¿emy kochaæ tylko poprzez
mi³oæ bliniego, a zatem mi³oæ sama daje nam dostêp do ogl¹dania Boga, zarówno w tym ¿yciu, jak i w przysz³ym. Streszcza w niej znane nam ju¿ trzy etapy
Plotyñskiego modelu wstêpowania do Boga. Kiedy s³yszymy biblijne s³owa Deus
Veritas est (Mdr 9,15), dowiadczamy widzianego raczej sercem ni¿ oczami b³ysku wizji, który  podobnie jak kontemplacyjne dowiadczenie opisane w Wyznaniach  jest krótkotrwa³y20. Oto rada naszego Mistrza: Jeli wiêc zdo³asz oderwaæ siê od tych dóbr, a dostrzec Dobro samo w sobie, to dostrze¿esz Boga. A jeli przylgniesz do Niego mi³oci¹, to znajdziesz szczêcie21. Problem bowiem
18

Tam¿e, s. 323. Et cum accedere coeperis similis, et persentiscere Deum, quantum in te
caritas crescit, quia et caritas Deus est, senties quiddam quod dicebas, et non dicebas. Ante enim
quam sentires, dicere te putabas Deum: incipis sentire, et ibi sentis dici non posse quod sentis.
19 O Trójcy XV, XXVIII, 51, s. 526. Tu da quaerendi vires, qui invenire te fecisti, et magis
magisque inveniendi te spem dedisti. ( ) Menimerem tui, intelligam te, diligam te. Auge in me ista,
donec me reformes ad integrum.
20 Por. tam¿e VIII, II, 3, s. 266. Ecce in ipso primo ictu quo velut coruscatione perstringeris,
cum dicitur, Veritas, mane si potes.
21 Tam¿e VIII, III, 5, s. 267. Si ergo potueris illis detractis per se ipsum perspicere bonum,
perspexeris Deum. Et si amore inaeseris, continuo beatificaberis.

242

KS. ARKADIUSZ JASIEWICZ

polega na tym, ¿e aby cieszyæ siê w pe³ni obecnoci¹ tego Dobra, które nas darzy
istnieniem, bez którego istnieæ nie mo¿emy, winnimy staæ bardzo blisko Niego
i zespoliæ siê z Nim mi³oci¹22. Id¹c dalej za myl¹ Biskupa, aby ujrzeæ Boga,
musimy Go pragn¹æ, a ¿eby Go pragn¹æ, musimy Go w jaki sposób znaæ. Augustyn nie poszukuje koncepcji teologicznej ani samego wyjanienia, lecz ¿ywego
Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem wiêtym. Dana chrzecijanom wiara,
jakkolwiek nie stanowi pe³nego poznania otrzymanego w wizji, dostarcza motywacji do wstêpowania w celu ujrzenia Boga.
Rozszerzaj¹c to, co widzielimy ju¿ wczeniej, wiemy, i¿ kochamy Boga
w wierze tylko dziêki mi³oci, któr¹ okazujemy naszym blinim, ta za jest zarazem mi³oci¹ cnót wielkich chrzecijan, takich jak aposto³ Pawe³, i mi³oci¹ okazywan¹ ka¿demu cz³owiekowi [O Trójcy VIII, VII, 10]. Augustyn przy koñcu
tego dzie³a stwierdza, i¿ mi³oæ bliniego jest mi³oci¹ Boga: jeli kto bliniego
mi³uje, to z koniecznoci mi³uje sam¹ Mi³oæ. Bo Bóg jest mi³oci¹, a kto trwa
w mi³oci, w Bogu trwa (1J 4,16)23.
PODSUMOWANIE
Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ nad Augustyñskimi opisami wizji Boga,
mo¿na zauwa¿yæ, i¿ g³ównym ich celem by³o doprowadzenie wierz¹cego do dowiadczenia Bo¿ej obecnoci, które rozpoczyna siê na ziemi, w obrêbie wspólnotowego ¿ycia Kocio³a, lecz swoj¹ pe³niê osi¹ga dopiero w chwale nieba. Augustyn chce zaprosiæ swoich wiernych do g³êbszego, bardziej intensywnego, a nawet bezporedniego dowiadczenia Boga w tym ¿yciu, które to dowiadczenie
opisuje g³ównie terminami biblijnymi.
Podobnie jak Ambro¿y, równie¿ i Biskup Hippony wiele zaczerpn¹³ od Plotyna, jednak b³êdem by³oby uwa¿aæ, ¿e w jakimkolwiek momencie swojego ¿ycia
reprezentowa³ czysty neoplatonizm. Choæ w ca³ej swojej pisarskiej dzia³alnoci
u¿ywa³ ci¹gle podstawowego modelu Plotyñskiej anabasis, to stosowa³ go w formie przetworzonej na potrzeby kontekstu chrzecijañskiego  biblijnego, chrystologicznego i eklezjologicznego. Widzieæ Boga w sposób niewidzialny oznacza zatem dla Biskupa z Hippony, przede wszystkim, oczyszczenie w³asnej duszy
od wszelkich z³ych myli i s³aboci. Tak przygotowana dusza otwiera siê na przyjêcie ³aski Bo¿ej, która zawsze przychodzi do niej w obrêbie spo³ecznoci eklezjalnej i pozwala dotkn¹æ umys³em tajemnicy Boga. Wreszcie, dowiadczenie
22 Tam¿e VIII, IV, 6, s. 268. Sed dilectione standum est ad illum et inhaeredum illi, ut praesente perfruamur a quo sumus.
23 Tam¿e VIII, VII, 10, s. 280. Sed et hoc ideo, quia et qui proximum diligit, concequens est
ut et ipsam praecipue dilectionem diligit. Deus, autem dilectio est, et qui manet in dilectione, in Deo
manet.

POJÊCIE VISIO DEI U W. AUGUSTYNA

243

visio Dei doprowadza chrzecijanina do jeszcze wiêkszego pragnienia mi³owania
Boga i bliniego.
Religijny geniusz Augustyna kaza³ mu poruszaæ wiele fundamentalnych religijnych kwestii, mistyka stanowi tylko jedn¹ z nich. By³ teologiem dogmatycznym i spekulatywnym, wykszta³conym teoretykiem, kocielnym przywódc¹, twórc¹ regu³y monastycznej, kaznodziej¹ i polemist¹  zarazem jednak by³ autorem,
który powiêca³ du¿o uwagi mistycznemu elementowi w chrzecijañstwie, do którego odwo³ywali siê prawie wszyscy póniejsi mistycy zachodni. W tym sensie
uprawnione jest nazywanie go nie tylko mistykiem, ale tak¿e Ksiêciem mistyków24 albo Ojcem mistyki chrzecijañskiej25.
GOD IS SEEN AND UNSEEN  AUGUSTINE ON VISIO DEI
Summary
Augustines visions are one of the most influential accounts of mystical experience in the
Western tradition, and a subject of persistent interest to Christians, philosophers and historians. This
article explores Augustines account of his experience as set down in the Confessions, and explores
his mysticism and visio Dei. Even so, if, broadly described, the characteristics of mysticism generally defined as being the possession of a most penetrating intellectual vision into things divine, and
a love of God that was a consuming passion, then Augustine merits consideration.
Keywords: visio Dei, vision, mystical experience, mysticism, contemplation
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C. Bulter, Western Mysticism: The Teaching of SS. Augustine, Gregory; and Bernard on
Contemplation and the Contemplative Life, New York 1923, s. 24.
25 J. Burnaby, Amor Dei a study of the religion of St. Augustine, London 1938, s. 23.
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