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The anthropological terminology of ancient authors is as rich as ambiguous. This article presents the recon-
struction of didimos’ teaching about the soul (psyche) from a perspective of early-Christian philosophy and 
philology.
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Antropologia biblijna bazuje na tekście Księgi Rodzaju (głównie zaś na 
trzech wersach: Rdz 1, 26–28), która wielokrotnie komentowana była przez au-
torów żydowskich i chrześcijańskich. W środowisku aleksandryjskim, chętnie 
sięgającym po egzegezę alegoryczną, powstało pismo De opificio mundi Filona, 
później zaś Orygenes zredagował swoje Homilie o Księdze Rodzaju oraz – za-
giniony, niestety – Komentarz do tej księgi biblijnej. Systematycznej egzegezy 
Księgi Rodzaju podjął się także pozostający pod wpływem szkoły Orygenesa 
uczony chrześcijanin dydym, zwany od swego kalectwa Ślepym1. 

W koncepcji człowieka jako bytu złożonego (tÒ sÚnqeton) istotne miejsce 
zajmuje dusza, którą dydym określa niezmienne rzeczownikiem ¹ yuc». 

Komentarz dydyma ma charakter stricte egzegetyczny, odnosi się do kon-
kretnego tekstu biblijnego, nie dziwi więc fakt, iż autor nie wykazuje ambicji 
usystematyzowania wszystkich używanych w trakcie egzegezy pojęć, nie znaj-
dziemy tu zatem próby zdefiniowania terminu yuc». Analiza rozrzuconych po 

1 Komentarz do Księgi Rodzaju autorstwa dydyma Aleksandryjskiego odkryto przypadkowo 
w roku 1941 w Tura pod Kairem. Cf. E. Klostermann, Der Papyrusfund von Tura, „Theologische 
Literaturzeitung” 73, 1948, s. 47–50; L. Koenen, L. doutreleau, Nouvel inventaire des papyrus de 
Toura, „Recherchers de sciences religieuses” 55, 1967, s. 547–564; B. Czyżewski, Chrystologia 
w „Komentarzu do Zachariasza” Dydyma Aleksandryjskiego, Gniezno 1996, s. 13–14, gdzie au-
tor zestawił w przypisach obszerną bibliografię dotyczącą tego zagadnienia. W ninijszym artykule 
opieram się na wydaniu Komentarza w serii Sources Chrétiennes 233, 244.
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całym Komentarzu wypowiedzi autora umożliwia jednak odtworzenie poglą-
dów dydyma na temat duszy. 

Zanim to jednak zrobimy, zasadne wydaje się na wstępie ukazanie koncepcji 
duszy, jaką odnajdujemy w pismach mistrza dydyma, wielkiego systematyka 
Orygenesa2.

1. dUSZA W UJęCIU ORYGENESA 

W swym dziele poświęconym zasadom (¢rca…) Orygenes pisze:

Porządek rzeczy wymaga, byśmy z kolei rozpatrzyli ogólnie problem duszy, poczynając od 
istot najniższych, a na najwyższych kończąc. Nikt przecież, jak sądzę, nie ma wątpliwości, iż 
poszczególne istoty ożywione, nie wyłączając zwierząt wodnych, posiadają duszę3. Jest to po-
wszechna opinia, a potwierdza ją autorytet Pisma świętego, które stwierdza, że Bóg stworzył 
wielkie potwory wodne i wszelką duszę istot pełzających, które wywiodły wody według ich 
rodzaju4; potwierdzają ją również na podstawie zwyczajnego ludzkiego sposobu pojmowania 
ci, którzy podają określoną definicję duszy. Wedle tej definicji dusza jest substancją określaną 
greckimi przymiotnikami fantastik» i Ðrmhtik», co w naszym języku można oddać mniej 
więcej jako „poznająca” i „poruszająca się”5.

Tekst ten pozwala definiować duszę, określaną terminami perypatetyckimi6, 
jako substancję poznającą i poruszającą się. W innym miejscu Peri Archon Ory-
genes stwierdzi: „istoty obdarzone duszą nigdy nie mogą trwać w bezruchu”7.

Pozostając jednak na gruncie antropologii antycznej, zajmiemy się w tym 
miejscu jedynie tymi poglądami Orygenesa, które bezpośrednio dotyczą duszy 
człowieka.

Istotną częścią Orygenesowskiej koncepcji duszy jest przekonanie o jej 
preegzystencji8. Henri Crouzel nazywa naukę o preegzystencji ulubioną teorią 

2 Określenia tego używam za W. Myszorem, Orygenes jako systematyk, [w:] Orygenes, O za-
sadach, tłum. S. Kalinkowski, PSP 23, Warszawa 1979, s. 17–33. 

3 Cf. Hieronim, List 124, 4; Justynian, List do Menasa 20–23, gdzie relacjonuje on poglądy Ory-
genesa o preegzystujących duszach ciał niebieskich. W tym samym liście (14–16) Justynian powiada: 
„Oprócz innych spraw i to dowodzi głupoty Orygenesa, iż twierdzi on, że niebo, słońce, księżyc, 
gwiazdy oraz wody nad niebiosami są jakimś potęgami obdarzonymi duszą i rozumem”. Rufin Syryj-
czyk z kolei nazywa taki pogląd „szaleństwem niegodziwego Orygenesa” (O wierze 19–20).

4 Cf. Rdz 1, 21.
5 Origenes PArch 2, 8, 1. W całym artykule cytuję Peri Archon Orygenesa w tłumaczeniu 

S. Kalinkowskiego (PSP 23).
6 Cf. Arystoteles, O duszy III, 9, 432 a 15–17.
7 PArch 1, 7, 3. Cf. Platon, Fajdros 245 c–e.
8 Cf. PArch 1, 7, 4; 3, 1, 2. Teorię Orygenesa przedstawiamy za: H. Crouzel, Orygenes, tłum. 

J. Margański, Bydgoszcz 1996, s. 235 nn.; cf. E. Stanula, Nauczyciel życia duchowego, [w:] 
Orygenes, Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, tłum. S. Kalinkowski, PSP 31, 
Warszawa 1984, s. 20 nn.
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Orygenesa9. Autor Peri Archon stwierdza, iż we współczesnym mu stanie na-
uki kościelnej brak jest wyjaśnień na temat pochodzenia, początku istnienia po-
szczególnej duszy:

Kościół w swej nauce określił również, że każda dusza rozumna cieszy się wolnością woli 
i sądu […] Nie określono natomiast dosyć jasno, czy dusza bierze swój początek z posiewu 
nasienia – tak iż jej istota i substancja tkwią w owych cielesnych zarodkach – czy też ma inne 
pochodzenie: czy jest zrodzona, czy niezrodzona albo przynajmniej czy jest wprowadzona 
w ciało z zewnątrz, czy też nie10.

Na kwestie nie rozstrzygnięte przez Kościół lub nawet nie postawione przez 
innych myślicieli, które go osobiście nurtowały, szukał Orygenes różnych moż-
liwych odpowiedzi. Ważne jest to, iż Aleksandryjczyk nie uważał swych po-
glądów za ostateczne i, przynajmniej teoretycznie, dopuszczał inne możliwości 
wyjaśnienia fenomenu duszy i w ogóle człowieka: 

co do mnie, to nie traktuję swoich wypowiedzi jak niewzruszone dogmaty, lecz uważam je 
raczej za przypuszczenia i hipotezy11.

Interesowało go bardzo, skąd bierze się w człowieku dusza? W Contra Cel-
sum odrzuca odpowiedź, jakiej udzieliła na to pytanie szkoła Arystotelesa, ne-
guje mianowicie naukę o piątym pierwiastku12: 

wiara Kościoła nie przyjmuje opinii niektórych filozofów greckich, iż oprócz tego oto ciała, 
które składa się z czterech elementów, istnieje piąte ciało, zupełnie inne i różne od naszego 
obecnego ciała13.

I dalej w tym samym dziele:

Może jednak Celsus naciskany przez Platona, który dowodzi, że dusza pochodzi z jakiegoś 
naczynia14, odrzuci jego poglądy i ucieknie pod skrzydła Arystotelesa i perypatetyków, któ-
rzy utrzymują, że eter jest niematerialny i jest zbudowany z jakiegoś piątego pierwiastka, 
zasadniczo różnego od czterech pozostałych. Z opinią tą wspaniale rozprawiają się platonicy 
i stoicy15.

 9 Cf. H. Crouzel, op. cit., s. 133. 
10 PArch 1, Przedm. 5.
11 PArch 2, 8, 4.
12 Cztery pierwiastki, na których istnienie zgadzał się Orygenes, to: ziemia, woda, powietrze 

i ogień; zdaniem późniejszych interpretatorów, Stagiryta wprowadził piąty, z którego wywodził 
duszę, cf. Cic. Tusc. 1, 22. Platonicy nie zgadzali się z tym poglądem, cf. Euzebiusz, Praeparatio 
Evangelica 15, 7. Podobnie stoicy, cf. Cic. De fin. 4, 12. Cf. etiam PArch 3, 3, 6. 

13 PArch 3, 6, 6; cf. Cic. Acad. 1, 7, 26. 
14 Cf. Platon, Timajos, 14, p. 41 dE. Orygenes przytacza ten pogląd także w Contra Celsum 

4, 61. 
15 Contra Celsum 4, 56. Podaję tekst w tłumaczeniu S. Kalinkowskiego (PSP 17).
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Orygenes przyjął tezę o preegzystencji dla wytłumaczenia obecnego zróżni-
cowania rozumnych bytów. dusze bowiem, zanim złączyły się z ciałem, istniały 
już w ciele eterycznym, jako czyste byty rozumne, posiadały naturę aniołów. 
Byty te dopuściły się przewinienia: 

Byty rozumne, które ostygły w miłości bożej i wskutek tego otrzymały nazwę dusz, za karę 
zostały ubrane w masywne ludzkie ciała i zwą się ludźmi; te zaś, które przekroczyły szczyty 
występku, ubrały się w zimne i mroczne ciała i są oraz nazywają się demonami lub ducho-
wymi pierwiastkami zła. A zatem na skutek uprzednio popełnionych grzechów dla kary albo 
zemsty dusza otrzymała ciało16.

Uzasadnieniem tego poglądu są u Orygenesa dosłownie rozumiane teksty 
biblijne, które Boga określają jako ogień17:

Jeżeli więc to, co święte, nazywa się ogniem, płomieniem i żarem, a wszelkie przeciwieństwo 
świętości jest określane jako coś zimnego, i powiedziano przy tym, że miłość grzeszników 
ziębnie, to trzeba się zastanowić, czy przypadkiem nazwa dusza, po grecku yuc», nie po-
chodzi od oziębienia lepszego, boskiego stanu, a to dlatego, iż dusza oziębła w naturalnym 
boskim żarze, i z tego właśnie powodu posiada taką istotę i nazwę18.

Teoria preegzystencji, często wplatana przez niego do różnych rozważań, nie 
jest do końca przejrzysta i jednoznaczna. Orygenes twierdzi mianowicie, iż ge-
neza duszy sięga preegzystującego rozumu (noàj), który – stworzony na obraz 
i podobieństwo Boga, tj. Chrystusa – kształtował pierwotnie (czyli w preegzy-
stencji) istotę człowieka. Rozum ten był wówczas uległy duchowi (pneàma), 
który i dziś jest w człowieku, temu elementowi, który został dany jako wycho-
wawca. Czysty rozum istniał w jakimś bliżej nie określonym ciele eterycznym19. 
Na skutek upadku i oziębnięcia w życiu duchowym rozum stał się tak zwaną 
duszą, która jednak może się stać ponownie tym, czym była na początku: 

Psyche czyli dusza wywodzi swoją nazwę stąd, iż oziębła w żarliwości sprawiedliwych 
i uczestnictwie w Boskim ogniu; trzeba się więc zastanowić, czy może nie utraciła ona moż-
liwości powrotu do pierwotnej żarliwości. Zdaje mi się, iż wskazuje na to prorok w słowach 
następujących: „Wróć, duszo moja, do swego spokoju”20. Wszystko to, jak sądzę, oznacza, że 
rozum straciwszy swą godność stał się duszą i otrzymał takie nazwanie; dusza natomiast po 
odnowieniu i poprawie ponownie stanie się rozumem21.

Orygenes specyficznie interpretuje pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. 
dla stworzonych na obraz i podobieństwo Boga racjonalnych, równych pod 

16 PArch 2, 8, 3.
17 PArch 2, 8, 3.
18 PArch 2, 8, 3.
19 Cf. E. Stanula, op. cit., s. 18. 
20 Ps 116 (114–115), 7. 
21 PArch 2, 8, 3.
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względem natur bytów, Stwórca w akcie stwórczym powołuje ciało i łączy je 
z upadłymi duchami. Obydwa akty stwórcze pozostawiły ślad w postaci po-
działu duszy na dwie części: wyższą, którą łatwo utożsamić z preegzystującym 
rozumem, a który istnieje w upadłej duszy, oraz na niższą, która związana jest 
z ciałem i jego pożądliwościami: 

W takim stanie rzeczy wydaje mi się, iż degradacja i upadek rozumu nie jest bynajmniej 
jednakowy u wszystkich istot, przeciwnie – rozum przemienia się w duszę w większym lub 
mniejszym stopniu: niektóre umysły zachowują pewną cząstkę dawnego żaru, a inne nie mają 
go wcale albo prawie wcale. dlatego też niektórzy ludzie od samych narodzin dysponują by-
strym umysłem, a inni mają mniejsze zdolności, a jeszcze inni są tępi i zupełnie niezdolni22.

Upadek rozumu wniósł zatem największą modyfikację w sposobie istnie-
nia człowieka. Z powodu braku żarliwości w miłości do Boga do tego stopnia 
ostygł, że stał się duszą23. Wówczas Bóg złączył pierwotną i preegzystującą na-
turę niebieską z naturą ziemską, materialną; była to z jednej strony kara dla 
upadłego rozumu, ale z drugiej możliwość stworzona dla ponownego wstąpienia 
do niebieskiego stanu pierwotnego24. Epifaniusz25 podkreśla w nauce Orygene-
sa aspekt kary i uważa za wykonanie „pierwszego wyroku” uwięzienie duszy 
w ciele, rozumianym po platońsku jako jej pęta26. W tym miejscu dodać należy, 
iż w nauce Aleksandryjczyka kara rozumiana jest zawsze jako upomnienie, po-
uczenie, które zmierza do tego, by zapobiec ponownemu popełnieniu danego 
wykroczenia. Wykluczone jest rozumienie jej jako zemsty27. Taką samą koncep-
cję pojęcia kary obserwujemy u Platona i stoików28.

Problem kary łączy się także nierozerwalnie ze słynnym przekonaniem Ory-
genesa, potępionym w Konstantynopolu w 543 r., o ostatecznym przeznaczeniu 
do zbawienia wszystkich ludzi i duchów (tak aniołów, jak i demonów). doktry-
na ta nazywana jest apokatastazą bądź też – zwłaszcza u współczesnych zwo-
lenników tego poglądu – uniwersalizmem zbawienia29.

22 PArch 2, 8, 4.
23 Orygenes, zgodnie ze swym zwyczajem, próbuje w tym miejscu (PArch 2, 8, 3) wzmocnić 

swoją koncepcję wątpliwej wartości – z punktu widzenia dzisiejszej nauki – dygresją etymolo-
giczną, wyprowadzając rzeczownik yuc» od czasownika yÚcw („oziębiać, chłodzić”). Cf. Pla-
ton, Kratylos 399 E; Arystoteles, O duszy I, 2, 405 b 29; Tertulian, O duszy 27.

24 Cf. E. Stanula, op. cit., s. 19. 
25 Panarion 64, 4. 
26 Cf. Platon, Kratylos 400 BC; Gorgiasz 493 A. Cf. etiam Hieronim, Przeciw Janowi Jerozo-

limskiemu 7.
27 Cf. Contra Celsum 4, 72.
28 Cf. Platon, Prawa, 11, p. 934 A: „Karę poniesie nie dlatego, że dokonał występku […], ale 

w tym celu, ażeby nienawidził występku”; Seneka, O gniewie, 1, 19, 7: „Żaden rozumny sędzia 
nie karze z tego powodu, że popełniono występek, ale w tym celu, aby go więcej nie popełniono” 
(tłum. S. Kalinkowski). 

29 Vide hasło „apocatastasis” w: The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church, 
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Stan preegzystencjalny rozumu będzie udziałem człowieka po zmartwych-
wstaniu, z tą tylko różnicą, że zamiast ciała eterycznego będzie odziany ciałem 
chwalebnym30.

dusza otrzymała ciało ziemskie31 w tym celu, aby w nim mogła się udosko-
nalić, osiągnąć pełnię duchowości. Udoskonala się przez stopniowe wznoszenie 
się do ducha, który jest w człowieku. Cały jej wysiłek zmierza do uwolnie-
nia preegzystującego rozumu, a więc powrotu do stanu pierwotnego32. Oryge-
nes stale i z uporem podkreśla, że u sprawiedliwych i świętych natura ziemska 
i materialna podporządkowuje się naturze niebieskiej, żyje według ducha, a nie 
ciała33.

Przytoczmy w tym miejscu fragment apokryficznego Listu Jakuba, gdyż wy-
raża on – choć w dość zawiły sposób – pogląd odmienny od przedstawionego 
wyżej: 

Bez duszy ciało nie grzeszy. Podobnie też dusza nie zbawia się bez ducha […] duch jest tym, 
który ożywia duszę, samo ciało jest tym, co ją zabija34.

W IV wieku rozpoczęła się wielka kampania skierowana przeciw hipotezie 
o preegzystencji duszy i przeciwko jej twórcy. Zaczęto przyjmować pochodze-
nie duszy bezpośrednio od Boga, jako stworzonej dla każdego człowieka od-
dzielnie i taką naukę uznawać za prawdę wiary. Nie uwzględniono prostego fak-
tu, iż w czasach Orygenesa był to problem natury filozoficznej, przez Kościół 
nie rozwiązany, o czym wyraźnie Aleksandryjczyk wspomina w cytowanych już 
słowach:

Nie określono natomiast dosyć jasno, czy dusza bierze swój początek z posiewu nasienia – tak 
iż jej istota i substancja tkwią w owych cielesnych zarodkach – czy też ma inne pochodzenie: 
czy jest zrodzona, czy niezrodzona albo przynajmniej czy jest wprowadzona w ciało z ze-
wnątrz, czy też nie35.

Platon – którego poglądy miały ogromny wpływ na wykształconych filo-
zoficznie greckich pisarzy starochrześcijańskich36 – używał terminu „dusza” 

ed. E. A. Livingstone, Oxford – New York 1977, s. 27. Cf. A. Méhat, „Apocatastase”, Origène, 
Clément d’Alexandrie, „Vigiliae Christianae” 10, s. 196–214. 

30 Cf. E. Stanula, op. cit., s. 18. 
31 Cf. Hieronim, List 124, 3, gdzie przytacza on poglądy Orygenesa na ten temat. 
32 Cf. E. Stanula, op. cit., s. 13.
33 Ibidem, s. 19. 
34 W. Myszor, Apokryficzny list Jakuba, wstęp, przekład z koptyjskiego, „Znak” 29, nr 5, 

s. 568–578; Teksty z Nag Hammadi, tł. A. dembska i W. Myszor, Warszawa 1977, PSP 20.
35 PArch 1, Przedm. 5.
36 Cf. G. dorival, Les chrétiens de l’Antiquité face à la culture classique et à l’hellenisme, 

„Revue de sciences religieuses” 74, 2000, s. 419–436; d. Frankfurter, The Consequences of Hel-
lenism in Late Antique Egypt: Religions Worlds and Actor, „Archiv für Religionsgeschichte” 2, 
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w dwu znaczeniach. W znaczeniu węższym „dusza” jest synonimem pojęcia 
„rozum” i taka dusza jest, jego zdaniem, bytem nieśmiertelnym. W znaczeniu 
szerszym jest władczynią ciała i dzieli się, według platonizmu, na trzy części: 
rozumną, popędliwą i pożądliwą37.

Orygenes wyróżnia w duszy ludzkiej część wyższą i część niższą38. Należy 
tu jednak zaznaczyć, iż określenia typu „element” czy „część” nie są do końca 
adekwatne39. dusza posiada wolną wolę, która świadomie dokonuje wyboru, 
opowiadając się bez żadnego przymusu bądź za wyższą, bądź za niższą częścią. 
Orygenes zaświadcza, jak widzieliśmy wyżej, iż nauka o wolnej woli duszy jest 
już w tym czasie oficjalną doktryną Kościoła40. W duszy rozgrywa się nieustan-
na walka, duch występuje przeciw ciału, ciało przeciw duchowi41. Trychoto-
miczna koncepcja antropologiczna Orygenesa ma charakter nie tyle ontologicz-
ny, ile dynamiczny42, duch i ciało stanowią przede wszystkim źródło sposobu 
działania, gdyż to one (albo duch, albo ciało) pobudzają duszę do działania43. 
Efektem tej nieustannej walki jest zatem spirytualizacja bądź materializacja du-
szy ludzkiej44. Widzimy stąd, iż dusza w rozumieniu Orygenesa jest siedzibą 
wolnej woli, osobowości, zdolności dokonywania wyboru. On sam streszcza 
pogląd platoników w następujący sposób: „sprawiedliwość polega na tym, że 
poszczególne części duszy wypełniają swe powinności”45. Orygenes powiada, 
że jeżeli dusza podporządkowuje się przewodnictwu ducha, to stopniowo upo-
dabnia się do niego, staje się całkowicie duchowa, nawet w swym elemencie 
niższym. Natomiast odrzucając ducha i zwracając się ku ciału, doprowadza do 
tego, że element niższy przejmuje od wyższego jego kierowniczą rolę i czyni 
duszę całkowicie cielesną46. dotyczy to tak egzystencji ziemskiej człowieka, jak 
i wieczności – jako że dusza jest w tej koncepcji nieśmiertelna:

Pouczono nas dalej, że dusza, która ma własną substancję i życie, po zejściu z tego świata 
zostanie wynagrodzona stosownie do swych zasług: albo więc osiągnie dziedzictwo życia 

2000, s. 162–194; d. dembińska-Siury, Chrześcijaństwo, hellenizm i tradycja grecka w IV wieku, 
„Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia” 37, 2000, s. 58–81. 

37 Cf. A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej (Od Talesa do Platona), Warszawa 1971, s. 297–
298. 

38 Cf. PArch 3, 4; W. Myszor, op. cit., s. 19. 
39 Zdaniem niektórych badaczy, lepiej jest mówić w tym miejscu nie o „częściach” duszy, lecz 

o jej „skłonnościach”, gdyż trychotomia Orygenesa ma charakter nie tyle ontologiczny, co dyna-
miczny. Cf. H. Crouzel, op. cit., s. 132 et passim. 

40 PArch 1, Przedm. 5.
41 Cf. Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian 1, 18; Homilie o Księdze Jerremiasza 9, 4.
42 Cf. H. Crouzel, op. cit., s. 132.
43 Ibidem, s. 19. 
44 Cf. PArch 2, 3, 4.
45 Cf. Contra Celsum 5, 47. 
46 Cf. Hieronim, List 124, 6; H. Crouzel, op. cit., s. 133. 
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wiecznego i szczęścia, jeśli zapewnią jej to jej uczynki, albo zostanie oddana na wieczny 
ogień i męki, jeśli jej grzechy popchną ją w tym kierunku47.

Ściśle rzecz ujmując, preegzystencja dotyczy, jak widzimy, tej wyższej czę-
ści duszy, który określa Orygenes platońskim terminem noàj (mens, umysł, ro-
zum) albo stoickim ¹gemonikÒn (principale cordis, principale mentis, principa-
le animae, zasada przewodnia, główna), albo biblijnym kard…a, (cor, serce)48. 
Pojęcie ¹gemonikÒn oznacza rozum kierujący całą działalnością człowieka49. Ta 
funkcja rozumu stanowi źródło duchowej wrażliwości (Je…a ¥isJhsij), analo-
gicznej do zmysłowej wrażliwości50:

[…] pragniemy zachować wyrażone tajemniczo przykazanie: „Z całą pilnością strzeż swego 
serca” (Prz 4, 23)51, aby żaden demon nie wszedł do kierowniczej cząstki (¹gemonikÒn) naszej 
duszy i by żaden wrogi duch nie kierował naszą wyobraźnią według swego upodobania52.

 Na określenie wyższej części duszy używa Orygenes także innych termi-
nów: di£noia, dianohtikÒn, dioratikÒn53. Element ten stanowi uczestnictwo 
w obrazie Boga, jest „okiem duszy” (dioratikÒn), które ogląda Boga i byty 
rozumne54, „okiem wewnętrznym” człowieka55.

Różnicę między wyższą a niższą częścią duszy przybliża następujący tekst 
zaczerpnięty z jego wielkiego dzieła Peri Archon:

[…] jedną jej cząstkę nazwiemy lepszą – tę, która została stworzona na obraz i podobień-
stwo Boże56, druga zaś część, ta, która została przybrana później wskutek upadku wolnej woli 
wbrew naturze pierwotnego stworzenia i czystości, jako droga przyjaciółka cielesnej materii 
będzie podlegać karom wraz z niewiernymi57.

Niższa część duszy ludzkiej jest źródłem namiętności58, z tego względu Ory-
genes idąc za stoikami, domaga się ich wyciszenia, ponieważ są siłami irracjo-
nalnymi, są „ciemnościami”59. Łącząc niższą część duszy z materią, Orygenes 
podkreśla jej funkcje sensytywne: 

47 PArch 1, Przedm. 5; cf. etiam Contra Celsum 3, 31; 8, 31; O modlitwie 19, 13.
48 Cf. E. Crouzel, op. cit., s. 132. 
49 Podlegają mu, zdaniem stoików, zmysły i siły rozrodcze. 
50 Cf. Homilie o Księdze Ezechiela 3, 1.
51 LXX: p£shÄ fulakÍ t»rei s¾n kard…an.
52 Contra Celsum 4, 95. 
53 Cf. E. Stanula, op. cit., s. 13.
54 Ibidem.
55 Cf. Contra Celsum 7, 39; Platon, Sofista, 39, p. 254 A; Państwo, 7, 4, p. 519 B. 
56 Cf. Rdz. 1, 26.
57 PArch 2, 10, 7.
58 O wpływie namiętności na proces stopniowej degradacji (w stronę natury zwierzęcej) duszy 

ludzkiej cf. Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka 28 (PG 44); idem, O duszy i zmartwych-
wstaniu, passim (PG 46).

59 Cf. PArch 3, 41.



 NAUKA O dUSZY W ANTROPOLOGII dYdYMA ALEKSANdRYJSKIEGO 165

Kto bowiem patrzy z nieba na istoty nierozumne, chociażby wielkie były ich ciała, nie zoba-
czy innego pierwiastka ich duszy niż, że tak powiem, nierozumność, w istotach rozumnych 
zaś stwierdzi obecność rozumu wspólnego wszystkim ludziom z istotami boskimi i niebieski-
mi, a może nawet z Bogiem najwyższym60.

2. dUSZA W NAUCE dYdYMA ALEKSANdRYJSKIEGO.

Przytoczone powyżej wypowiedzi Orygenesa dotyczące zagadnienia duszy 
były z pewnością doskonale znane dydymowi w chwili, gdy przystępował do 
pracy nad swym dziełem poświęconym Genesis. Czas teraz przyjrzeć się nauce 
samego dydyma.

2.1. dUSZA – CZŁOWIEK WEWNęTRZNY

W swoim Komentarzu do Księgi Rodzaju dydym powiada: „duszę nazywa-
my człowiekiem, lecz nie po prostu człowiekiem, lecz człowiekiem wewnętrz-
nym”61. Źródło takiego wyrażenia podaje autor w innym miejscu tego dzieła62: 

Piotr, przywódca apostołów, nazywa duszę człowiekiem ukrytym w sercu (1 P 3, 4)63, tak 
samo święty Paweł: „Mam upodobanie w Prawie Bożym według wewnętrznego człowieka” 
(Rz 7, 22)64. 

W tekście Komentarza dydym konsekwentnie używa tego Pawłowego wy-
rażenia Ð œsw ¥nJrwpoj. Nie ulega wątpliwości, iż interpretuje ów biblijny 
termin jako synonim duszy, widać to najwyraźniej w cytowanym już zdaniu: 
„duszę nazywamy człowiekiem wewnętrznym” 65. 

Nieco inaczej rozumiał termin „człowiek wewnętrzny” Orygenes, który pi-
sał: „Nasz wewnętrzny człowiek składa się z ducha i z duszy”66. Różnicę tę 
tłumaczyć można faktem, iż w przeciwieństwie do dydyma rozpatrywał w swej 
antropologii zarówno koncepcję dychotomiczną, jak i trychotomiczną. Nie na-
leży też zapominać, iż antropologia Orygenesa i pisarzy patrystycznych idących 
za nim, a do nich należy przecież dydym, posługiwała się terminologią bogatą, 
ale zarazem niejednokrotnie dwuznaczną bądź nieostrą67.

60 Contra Celsum 4, 85.
61 I 56. W treści całego artykułu podaję własny przekład tekstu Komentarza dydyma.
62 I 54–55.
63 W oryginale czytamy: ¢ll' Ð kruptÕj tÁj kard…aj ¥nJrwpoj ™n tù ¢fJ£rtJ toà 

prašwj. 
64 W oryginale: sun»domai g¦r tù nÒmJ toà Jeoà kat¦ tÕn œsw ¥nJrwpon. 
65 I 56.
66 Homilie o Księdze Rodzaju 1, 15.
67 Cf. E. Stanula, op. cit., s. 7.
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Śladem takiej nieścisłości bądź braku konsekwencji jest tekst stanowiący 
wyjaśnienie słów świętego Pawła: 

sun»domai g¦r tù nÒmJ toà Jeoà 
kat¦ tÕn œsw ¥nJrwpon.

Mam upodobanie w Prawie Bożym 
według wewnętrznego człowieka (Rz 7, 22).

dydym komentując to zdanie, mówi: „to znaczy, według rozumu (noàj), 
według duszy (yuc»)”68. Jest to jedyne miejsce w badanym przez nas Komenta-
rzu, gdzie rzeczownik noàj jest synonimem wyrażenia „człowiek wewnętrzny”. 
Na pytanie, skąd u dydyma mogła się znaleźć taka, niezgodna przecież z jego 
doktryną, wypowiedź, odpowiedzieć można trojako. Być może czynił to przez 
nieuwagę? Może jest to reminiscencja antropologii Orygenesa? Bądź (co wy-
daje się także prawdopodobne) dydym komentował List do Rzymian tak, jak 
miał go rozumieć sam św. Paweł. Nieco niżej, na tej samej karcie Komentarza 
dydym zamieścił fragment 1 Tes 5, 23: 

AÙtÕj d� Ð JeÕj tÁj e„r»nhj ¡gi£sai Øm©j Ðlotele‹j, kaˆ ÐlÒklhron Ømîn tÕ pneàma 
kaˆ ¹ yuc¾ kaˆ tÕ sîma ¢mšmptwj […]

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca i zachowa nienaruszenie to, czym jesteście: 
ducha, duszę i ciało […]

Na określenie „człowiek wewnętrzny” (Ð œsw ¥nJrwpoj) napotykamy jesz-
cze w dalszej części Komentarza dydyma, gdzie – jak się domyślamy69 – autor 
komentuje między innymi zdanie „otwarły się im oczy” (Rdz 3, 7): 

'Ihsoàj d� kaJ' ƒstor…an oÙdšna tuflÕn pepo…hken, ¢ll¦ tuflo‹j tÕ blšpein 
dedèrhtai. DÁlon oân Óti ™ke…nouj tuflo‹ toÝj kakîj Ðrîntaj kaˆ ¢nablšpein poie‹ 
to‹j çfel…moij ÑfJalmo‹j, o†tinej toà œsw ¢nJrèpou tugc£nontej […]

Jezus nikogo nie uczynił ślepym; przeciwnie, ślepym przywracał wzrok. Ci, których czyni 
ślepymi, to są przecież oczywiście ci, którzy źle widzą, i on powoduje, że znów widzą oczyma 
pożytecznymi (çfel…moij), oczyma człowieka wewnętrznego […]70

Na innym miejscu czytamy natomiast: „Błogosławieństwa duchowe dosię-
gają rozumu i człowieka wewnętrznego, i nie są przeznaczone dla istot bez rozu-
mu”71. W tekście tym obserwujemy połączenie terminu „człowiek wewnętrzny” 
(œsw ¥nJrwpoj), który, jak już wiemy, jest synonimem duszy (yuc»), z rze-
czownikiem „rozum” (noàj). 

68 I 55.
69 Brak w tym miejscu czterech kart oryginału.
70 I 81.
71 I 43.
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2.2. TERMINY „dUSZA” I „CZŁOWIEK” JAKO SYNONIMY?

Występująca w zdaniu: „Błogosławieństwa duchowe dosięgają rozumu 
i człowieka wewnętrznego i nie są przeznaczone dla istot bez rozumu”72 ko-
niunkcja terminów noàj i œsw ¥nJrwpoj nie jest przypadkowa, gdyż podob-
ne zjawisko obserwujemy jeszcze dwukrotnie w tekście Komentarza. dydym 
stwierdza: „człowiek to właściwie rozum (noàj) i dusza (yuc»); to ona uczest-
nicząc w Bogu, staje się przez to uczestnictwo jego obrazem”73 i nieco niżej 
powtarza to samo: „Powiedzieliśmy, że termin człowiek stosuje się także do 
rozumu (noàj) i duszy (yuc»)”74. Godne uwagi jest to, iż w pierwszym miej-
scu obserwujemy terminy: człowiek wewnętrzny (œsw ¥nJrwpoj) i rozum 
(noàj), natomiast w dwu kolejnych rozumowi towarzyszy rzeczownik człowiek 
(¥nJrwpoj) bez dalszego określenia, choć – jak ukazaliśmy już wyżej – dydym 
starał się uściślić terminologię: 

'Elšgomen […] mÒnhn t¾n yuc¾n ¥nJrwpon oÙc ¡plîj, ¢ll¦œsw ¥nJrwpon, tÕn d� 
sÚnJeton ¡plîj ¥nJrwpon mhd�n prostiJšntej.

[…] duszę nazywamy człowiekiem, lecz nie po prostu człowiekiem, lecz człowiekiem we-
wnętrznym; na określenie złożenia mówimy po prostu „człowiek” niczego nie dorzucając75.

Niekiedy więc w dziele dydyma synonimem terminu „dusza” jest „czło-
wiek”. Zjawisko to obserwujemy już w pierwszym zdaniu komentarza dydyma 
do opisu stworzenia człowieka:

”O ¥nJrwpoj shma…nei kaˆ tÕ sÚnJeton zîon tÕ ™k yucÁj kaˆ sèmatoj sunestÕj kaˆ 
m£lista t¾n yuc»n.

 „Człowiek” oznacza zarazem byt złożony z duszy i ciała i szczególnie (samą) duszę76. 

2.3. dUSZA GRZESZNA I JEJ NAWRÓCENIE

Podobną do przedstawionej wyżej sytuację ukazuje zestawienie tekstów, 
w których podaje dydym swą naukę o grzechu, o upadku człowieka. Wyjaśnia-
jąc głębszy sens biblijnego opowiadania o Ablu i Kainie, mówi tak: 

`H yuc¾ to…nun, Óte m�n paror£mati kaˆ sf£lmati Øpop…ptei, ¢pogenn´ faàla gen-
n»mata, ™¦n d� ¢nan»yaj Ð noàj ™pistrof»n tina scÍ, tÒte dÁta ¥rcetai ™ke‹na m�n 
¢pwJe‹sJai, t…ktein d� e„sagwg¾n ¢retÁj, Óper ™stˆn ¢podektÒn: […] tÕ ¢n£palin d� 

72 I 43.
73 I 57. W tym miejscu dydym idzie za nauką Orygenesa, cf. Homilie o Księdze Rodzaju 1, 13; 

Homilie o Księdze Kapłańskiej 14, 3; Homilie o Ewangelii św. Łukasza 8, 2 i in.
74 I 62.
75 I 56.
76 I 54.
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¥peukton, ¢retÁj prokatarxamšnhj, kak…an prosJe‹nai toà ¢ste…ou logismoà para-
trapšntoj.

dusza, kiedy upada i grzeszy, rodzi złe potomstwo, ale jeżeli rozum (noàj) wróciwszy do niej, 
dokonuje jej nawrócenia, wtedy oczywiście dusza zaczyna porzucać to potomstwo i rodzić 
powrót do cnoty, co jest chwalebne […] ale przeciwnie, ohydne jest po poczęciu się cnoty 
zwrócić się w stronę zła przez zboczenie od szlachetnego rozumu (logismÒj)77. 

Na innym miejscu wypowiada się na ten sam temat: 

`H ¡mart£nousa yuc¾ ØpÕ t¾n cÚsin tîn gh�nwn paJîn tugc£nei foroàsa t¾n e„kÒna 
toà co�koà kaˆ Ólh gh�nh oâsa tù frone‹n t¦ ™p…geia.

dusza grzeszna, będąc pod falą ziemskich namiętności, nosi obraz ziemski: na skutek myśle-
nia o rzeczach ziemskich staje się całkiem ziemska78. 

Widzimy tu dokładnie powtórzoną myśl Orygenesa, którego koncepcję du-
szy przedstawiłem na początku tego artykułu. dydym opisuje więc grzeszny 
stan duszy i możliwość podniesienia się z grzechu, by ostatecznie stwierdzić: 

ToÚtouj oân toÝj ØpÕ gÁn Ôntaj t¾n e„rhmšnhn Ð tÁj metano…aj ™x£gei lÒgoj di¦ 
prost£xewj Qeoà ginÒmenoj kaˆ œxw tÁj ¡mart…aj poie‹, †na Ð ¢pob£llwn t¾n e„kÒna 
toà co�koà dšxhtai t¾n toà ™pouran…ou.

Mówimy o ludziach, którzy są na ziemi. Słowo pokuty pozwala tym, którzy poddają się roz-
kazom Boga, wyjść z grzechów, by człowiek, który odrzuca obraz ziemski, przyjął obraz 
niebieski79. 

Także w nauce o duszy grzesznej można dostrzec, iż termin „dusza” jest 
niekiedy traktowany jako synonim pojęcia „człowiek”. 

W egzegezie zdania, które kieruje Bóg do ludzi (Rdz 1, 28): „abyście pano-
wali…” dydym pisze: 

t¦ di£fora p£Jh kaˆ kin»mata tÁj yucÁj, poll¦ Ônta kaˆ poik…la, ØpÕ tÁj yucÁj 
¹nioce‹tai […]

Różne namiętności i poruszenia duszy, które są liczne
i rozmaite, kierowane są przez samą duszę jak przez woźnicę80. 

W tekście tym doszukać się można reminiscencji nauki Platona81.

77 I 119.
78 I 50.
79 I 51.
80 I 70.
81 Cf. Platon, Phdr. 253.
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2.4. PROBLEM POJęCIA „ROZUM”

Widzieliśmy wyżej, iż duszę nazywa dydym – zgodnie z teologią świętego 
Pawła – „człowiekiem wewnętrznym”, niekiedy zaś terminu „dusza” używa 
jako synonimu rzeczownika „człowiek” bez dodatkowych określeń (np. przy-
miotników). W tekstach, które obrazowały to zjawisko trzykrotnie obserwo-
waliśmy koniunkcję terminów: rozum (noàj) – człowiek wewnętrzny (œsw 
¥nJrwpoj)82 lub rozum (noàj) – dusza83. Przyjrzyjmy się teraz uważniej tym 
tekstom.

dydym stwierdza, że 

pneumatika… [scil. eÙlog…ai] noà kaˆ toà œsw ¢nJrèpou ¡ptÒmenai, a†tinej to‹j 
¢lÒgoij oÙk ™gg…nontai.

błogosławieństwa duchowe dosięgają rozumu i człowieka wewnętrznego, i nie są przeznaczo-
ne dla istot bez rozumu84. 

Istoty bezrozumne określa dydym terminem ¥loga, utworzonym z rze-
czownika lÒgoj w znaczeniu „rozum” i prefiksu ¢ privativum. Czy oznacza 
to, że chodzi o inny rodzaj rozumu niż ten określony rzeczownikiem noàj, dla 
którego przeznaczone są błogosławieństwa duchowe?

W dwu kolejnych tekstach określa dydym człowieka. Termin „człowiek” 
odnosi autor do rozumu (noàj) i duszy. Skąd bierze się to połączenie? dlaczego 
dydym nie mówi o duszy oraz na przykład o sercu czy sumieniu człowieka? Na 
ten temat Orygenes pisał tak: 

Rozum utraciwszy swą godność stał się duszą i otrzymał takie nazwanie; dusza natomiast po 
odnowieniu i poprawie ponownie stanie się rozumem85. 

Zawsze podkreśla jednak, iż tak ujęta problematyka duszy i rozumu nie jest 
oficjalną doktryną Kościoła ani też wyznawaniem przez niego poglądów którejś 
ze szkół filozoficznych86.

U Orygenesa termin rozum (noàj) rozumiany jest jako wyższa część duszy. 
Powstaje pytanie, czy jego uczeń dydym, nie używa rzeczownika noàj w tym 
samym znaczeniu? Taka interpretacja interesującego nas obecnie pojęcia tłu-
maczyłaby, dlaczego autor łączy rzeczowniki: rozum (noàj) i dusza (yuc»). 
Parafraza tekstów, które zainspirowały nas do poszukiwań znaczenia terminu 
„rozum”, mógłby brzmieć następująco: błogosławieństwa duchowe dosięgają 

82 Cf. I 43.
83 Cf. I 57; I 62.
84 I 43.
85 PArch 2, 8, 3.
86 Cf. przyp. 11.
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wyższej części duszy (noàj) i człowieka wewnętrznego87 oraz: termin „człowiek” 
stosujemy do duszy (yuc») i jej wyższej części (noàj)88.

W kontekście tego, co powiedzieliśmy o nauce Orygenesa, możliwe jest, że 
w Komentarzu dydyma odnajdziemy reminiscencje poglądów tego pierwszego 
pisarza na temat wyższej i niższej części duszy.

Komentując zdanie Księgi Rodzaju: „A potem Bóg rzekł: «Niechaj powsta-
nie firmament w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!»” 
(Rdz 1, 6), dydym mówi: 

TÕ gegonÕj oân steršwma ™mmšsw toà ÛdatÒj ™stin lÒgoj diafor¦n Øp£rxousan kat¦ 
gnèmhn faner¦n kaJistîn, Óstij ™gke…menoj tù ¹gemonikù par¦ Qeoà cwr…zei t¦ 
faàla tîn ¢gaJîn, †n' oÛtw kaˆ ›lhtai.

Między bytami rozumnymi żyjącymi razem jedne są dobre, inne złe. Firmament stworzony 
pośrodku wód to logos, który ukazuje istniejącą różnorodność, gdy chodzi o osąd moralny. 
Otrzymany od Boga, (będący) w rządzącej części duszy, oddziela rzeczy złe od dobrych, by 
następnie można było wybrać89. 

Firmament interpretuje zatem dydym alegorycznie jako umieszczony przez 
Boga w rządzącej części duszy logos-rozum. Takie stwierdzenie bardzo przy-
pomina podaną wyżej skrótowo naukę Orygenesa na temat duszy, a w szcze-
gólności jej dwu części: wyższej i niższej. Na określenie wyższej części duszy 
występuje u dydyma stoicki termin ¹gemonikÒn, którego używał także w tym 
znaczeniu (obok noàj i innych wyliczonych wyżej pojęć) Orygenes90. 

Termin ¹gemonikÒn pojawia się u dydyma jeszcze raz, gdy podsumowuje 
swoją wypowiedź dotyczącą alegorycznej interpretacji biblijnego firmamentu: 

“Wsper oân ™ke‹ diafor¦ tÁj ¢retÁj kaˆ tÁj kak…aj c£sma e‡rhtai diairoàn tÕ kakÕn 
¢pÕ toà ¢gaJoà, oÛtw kaˆ nàn steršwma pepo…hken Ð QeÕj ™mmšsJ toà Ûdatoj, toàt' 
œstin ¹gemonikù, †na toà ¢gaJoà kaˆ kakoà di£krisij gšnhtai.

Przeto, jak różnica między cnotą a grzechem to przepaść, która oddziela dobro od zła, tak 
Bóg uczynił firmament pośrodku wód, to znaczy w części rządzącej duszy, by można było 
rozróżnić dobro od zła91.

Te dwa fragmenty potwierdzają słuszność przypuszczenia, że także dy-
dym, idąc śladem Orygenesa, uznawał istnienie wyższej części duszy. Na temat 

87 I 43.
88 Cf. I 57; I 62.
89 I 20. Tekst Komentarza jest w tym miejscu uszkodzony. Rekonstrukcja pierwszego zdania 

cytowanego fragmentu dokonana przez Nautina przedstawia się następująco: diÒrJw[s]ij g¦r 
ØpÁrxen to‹j as[...] ... „d…v ¥ra ÐrmÍ t¦ m�n [¢]gaJ£, t¦ d� kak£ sun|zèntJ[n lo]gikîn 
Øp£rcei.

90 Cf. E. Stanula, op. cit., s. 14.
91 I 21.
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niższej nie ma w Komentarzu żadnej bezpośredniej wzmianki. Na określenie 
wyższej dydym używa dwukrotnie terminu ¹gemonikÒn, który, jak mówiliśmy, 
ma tradycje stoicko-Orygenesowskie.

2.5. WYŻSZA CZęŚć dUSZY – TERMIN lÒgoj

Powróćmy raz jeszcze do tekstu, w którym dydym mówi o wyższej części 
duszy: 

Firmament stworzony pośrodku wód to logos, który ukazuje istniejącą różnorodność, gdy 
chodzi o osąd moralny. Otrzymany od Boga, (będący) w rządzącej części duszy (¹gemonikÒn), 
oddziela rzeczy złe od dobrych, by następnie można było wybrać92. 

Wieloznaczny w grece, nie zawsze czytelny dla nas w pismach Ojców Ko-
ścioła, rzeczownik Ð lÒgoj pozostawiłem nie przetłumaczony, podając transli-
terację łacińską logos. Jak należy rozumieć ów termin w kontekście nauki o du-
szy? Pierre Nautin proponuje translację „la raison” („rozum; racja”)93. Takie roz-
wiązanie nie wydaje się jednak satysfakcjonujące. Odnośnie do znaczenia termi-
nu lÒgoj u Orygenesa Emil Stanula pisze, że „jest raczej rodzajem ‘łaski’, niż 
czymś, co należy do istoty rozumu. Stąd wydaje się, że ‘rozum’ lub ‘rozumność’ 
nie jest najlepszym odpowiednikiem Orygenesowego terminu lÒgoj”94.

By znaleźć wskazówkę dla możliwie właściwej interpretacji tego tekstu (sta-
nowiącego w istocie crux interpretum), sięgnijmy ponownie po Orygenesa. Jego 
zdaniem 

rozum (noàj) został stworzony według obrazu Boga, to jest według Słowa (lÒgoj). Słowo, 
które jest w duszy, stanowi uczestnictwo w boskim Słowie, ponieważ boski lÒgoj jest w każ-
dym bycie rozumnym95.

Mając na uwadze takie rozumienie logosu przez Orygenesa, lepszym rozwią-
zaniem wydaje się pozostawienie w interesującym nas tekście terminu lÒgoj 
niż zastąpienie go rzeczownikiem „słowo” . Z pewnością stwierdzić możemy 
w tym punkcie łączność nauki dydyma z wypowiedziami jego mistrza. 

W innym miejscu Komentarza dydyma czytamy: 

Dšdwke d� Ð QeÕj kaˆ ›teron e�doj trofÁj ™p£nw tÁj gÁj ™pike…menon: t¦j g¦r ¢gaJ¦j 
™nno…aj ™n tù lÒgJ ™n ¢rcÍ dihmiourg»saj ™nšphxen, §j Ð diasózwn æj zwtikÕn ¢eˆ 

92 I 20.
93 Cf. francuskie tłumaczenie tekstu I 20 w Sources Chrétiennes 233, s. 63.
94 E. Stanula, op. cit., s. 13–14.
95 Ibidem, s. 13.
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toàto ful£ttein tÕ trÒfion ›xei t¾n ™n ¢retÍ diamon»n, m¾ katacunnÝj t¦ par¦ Qeoà 
doJšnta ¹m‹n ™x ¢rcÁj ™n tÍ ™nno…v ¢gaJ£.

Bóg dał też jeszcze inny rodzaj pokarmu, który jest na ziemi, bo – stwarzając nas na począt-
ku – umieścił w naszym logosie dobre idee. Jeśli je zachowamy tak, by pokarm ten pozostał 
żywy, wytrwamy w cnocie i nie spowodujemy zniknięcia tych dóbr, które Bóg dał na początku 
do naszego umysłu96. 

I nieco niżej: 

Ónper trÒfion ™p£nw tÁj gÁj Ð QeÕj dšdwken tÍ yucÍ ™x ¢rcÁj ™neˆj t¦j kal¦j 
™nno…aj, §j Ð diakaJa…rwn ›xei zwtik¾n trof»n.

Taki jest pokarm, który Bóg dał na ziemi duszy, umieszczając w niej na początku dobre idee 
(t¦j kal¦j ™nno…aj). Kto je zachowa czystymi, będzie miał pokarm żyjący97. 

dydym stwierdza więc istnienie idei (™nno…ai), które Bóg umieścił w ludz-
kiej duszy czy logosie. Powyższe zestawienie fragmentów wzmacnia naszą tezę, 
iż termin logos rozumieć należy w omówionym kontekście jako Boskie Sło-
wo, umieszczone przez Boga w duszy człowieka. Taka interpretacja pozostaje 
jedynie hipotezą, dla której argumentem jest fakt, iż sens nadaje omawianym 
tekstom dydyma jedynie konfrontacja z nauką Orygenesa.

Na innym miejscu dydym wypowiada się ponownie na temat rozróżnienia 
dobra i zła: 

Na początku Bóg [dał człowiekowi98] ideę (™nno…a), według której jest możliwe odróżnienie 
dobra i zła. Istnieje ona tylko dla tych, którzy zachowali ją bez zmiany (odstępstwa)99.

Podsumowując analizę użycia terminu logos, uporządkujmy naukę o rozróż-
nieniu dobra i zła. dydym twierdzi, iż rozróżnienie to dokonuje się dzięki da-
rowi Bożemu, którym są idee (™nno…ai) umieszczone przez Stwórcę w logosie, 
który znajduje się w duszy człowieka.

2.6. ANAGOGICZNA EGZEGEZA dYdYMA – TERMINY yuc» i lÒgoj

Najważniejszym sensem tekstu biblijnego jest, zdaniem dydyma, sens du-
chowy, określany mianem ¢nagwg». Nasz autor wydobywa omawiane przez 
nas obecnie terminy yuc» i lÒgoj z następującego, znanego nam już dobrze 
z powyższych rozważań, tekstu Księgi Rodzaju (1, 27):

96 I 71.
97 I 72.
98 Tekst domyślny. Cf. przypis następny.
99 I 10. Tłumaczenie na podstawie rekonstrukcji Nautina. Zachowane zdanie uzupełnione czę-

ściowo przez wydawcę brzmi: [… ... ™x] ¢rcÁj Ð QeÕj œnnoian, kaJ' ¿n diakr…nein oŒÒn te t[Õ] 
¢gaJÕn [kaˆ k]akÒn, Óper Øp£r[c]ei to‹j ¢diastrof... ... ... ... ....ou [sin:].



 NAUKA O dUSZY W ANTROPOLOGII dYdYMA ALEKSANdRYJSKIEGO 173

kaˆ ™po…hsen Ð JeÕj tÕn ¥nJrwpon, kat' e„kÒna Jeoà ™po…hsen aÙtÒn, ¥rsen kaˆ JÁlu 
™po…hsen aÙtoÚj. 

W swym Komentarzu dydym podaje duchową interpretację słów: stworzył 
mężczyznę i kobietę, pisze tak: 

Mężczyzna (¢n»r) to mistrz, który sieje dobre nasienie, podczas gdy kobieta (J»leia) to 
dusza (yuc»), która przyjmuje nasiona od mistrza, daje im kształt i je rodzi. W ten sposób po-
myślny wynik jest dziełem dwojga: mistrza przez to, że umieszcza nasienie do duszy (yuc») 
i ucznia przez to, że ofiaruje uległe serce dla realizacji dobrego dzieła100. 

Podobnie mówi dydym także w innym miejscu, gdzie podaje duchowy sens 
(kat' ¢nagwg»n) słów „mężczyzna i kobieta”: 

rozum (lÒgoj), zdolny do nauczania, do rzucania nasienia Słowa w dusze (yuc») zdolne do 
jego przyjęcia jest mężczyzną (¥rren); kobieta (J»leia) zaś to dusze (yuc»), które same 
z siebie nie mogą niczego wydać na świat, lecz przyjmują naukę jak nasienie101.

W swej egzegezie sceny stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety zo-
stał już ukazany wyżej dydym interpretuje analogicznie biblijne terminy ¥rsen 
kaˆ JÁlu w sposób następujący:

¥rsen (u dydyma oboczność: ¥rren) = ¢n»r – lÒgoj (w znaczeniu noàj)
J»leia – yuc»

dydym rozumie mężczyznę jako element aktywny, działający rozum, kobie-
tę natomiast jako element pasywny, ale otwarty na działanie – duszę.

Zestawiając te wnioski z tym, co powiedziano już wyżej o usystematyzowa-
nej koncepcji duszy u Orygenesa, obserwujemy tu znaczną niezgodność poglą-
dów wynikającą, być może, co warto powtórzyć, z faktu posługiwania się przez 
pisarzy nieprecyzyjnymi czy niezbyt konkretnymi terminami, do czego dodać 
należy nierzadko brak konsekwencji w kwestii użycia danego terminu. 

2.7. dUSZA A CIAŁO

Rozważając, w jakim sensie człowiek istnieje na obraz Boży, wyjaśnia dy-
dym rozróżnienie między duszą (człowiekiem wewnętrznym) a ciałem (konse-
kwentnie określonym jako człowiek zewnętrzny): 

Dšdeiktai d� Óti oÙ kat¦ tÕ sÚnJetoj e�nai e„kÚn ™stin: Ð m�n g¦r ¢sèmatoj kaˆ 
noer¦ oÙs…a ™st…n, Ð d� sîma œcei memorfwmšnon.

100 I 69.
101 I 63.



174 RAFAŁ NAKONIECZNY 

Pokazane jest, że człowiek nie istnieje na obraz jako złożony, gdyż człowiek wewnętrzny 
jest substancją niematerialną i rozumną, a człowiek zewnętrzny posiada ciało obdarzone 
 formą102.

Tak więc cechą duszy jest, zdaniem dydyma, istnienie na sposób niema-
terialny i rozumny. Są to przypadłości odróżniające duszę od ciała, któremu 
nie można przypisać z całą pewnością niematerialności, a lektura powyższego 
tekstu dydyma wskazuje także na to, iż rozumność również jest cechą wyłączną 
duszy.

Komentując zdanie z Księgi Rodzaju: I Bóg je pobłogosławił (Rdz 1, 22), 
przywołuje dydym zdanie świętego Pawła:

EÙloghtÕj Ð JeÕj kaˆ pat¾r toà kur…ou ¹mîn :Ihsoà cristoà, Ð eÙlog»saj ¹m©j ™n 
p£shÄ  eÙlog…v pneumatikÍ ™n to‹j ™pouran…oij 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich (Ef 1, 3).

i stwierdza, iż istnieją dwa rodzaje błogosławieństw: duchowe i cielesne103. 
Błogosławieństwa duchowe obejmują rozum i człowieka wewnętrznego, i nie 
są przeznaczone dla istot bez rozumu104.

Na problem relacji dusza – ciało rzuca też światło inny fragment Komen-
tarza: 

™n tù parade…sJ […] oÙc oŒÒn te g¦r met¦ sèmatoj ™ke‹ toioÚtou di£gein. 'Amšlei 
goàn tÕn lhÄ st¾n gumnÍ tÍ yucÍ e„j tÕn par£deison e„s»gagen lšgwn aÙtù: S»meron 
met' ™moà œshÄ  ™n tù parade…sJ.

Nie jest możliwe przebywanie w raju z ciałem tego rodzaju. W istocie, Zbawiciel sprawił, że 
łotr wszedł do raju jako naga dusza, mówiąc: Zaprawdę, powiadam ci: dziś ze Mną będziesz 
w raju (Łk 23, 43)105. 

W odróżnieniu od ciała dusza istnieje dalej po fizycznej śmierci człowie-
ka. Miało to miejsce w przypadku owego łotra, który w dniu swej śmierci do-
znał przebywania w raju. dydym mówi o wejściu do raju jako „naga”, czyli 
pozbawiona łączności z ciałem, dusza. Rozważając takie obrazowe ukazanie 
łączności duszy z ciałem, możemy jako logiczny wniosek dydymowego obra-
zu stwierdzić, iż ciało jest niejako „okryciem” duszy. Takie postawienie spra-
wy przywodzi od razu na myśl Platońskie rozumienie duszy jako zamkniętej 
w ciele106. O nieśmiertelności duszy traktuje dialog Platona pt. Fedon, w którym 

102 I 57. 
103 Cf. I 43–44.
104 I 43.
105 I 108.
106 Cf. Platon, Kratylos 400 BC, Gorgiasz 493 A.
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tytułowy bohater omawia poglądy Sokratesa sformułowane przez niego w wię-
zieniu107. Platonicy uznawali bowiem nieśmiertelność duszy, stoicy twierdzili, 
że po śmierci trwa jeszcze jakiś czas, natomiast epikurejczycy uczyli, że dusza 
umiera wraz z ciałem108.

W innych wypowiedziach dydyma w tym Komentarzu nie odnajdujemy już 
żadnej wzmianki na ten temat, dlatego sądzę, iż w tekście powyższym chodzi 
dydymowi jedynie o zobrazowanie rozłączenia śmiertelnego ciała od wiecznie 
żyjącej duszy.

2.8. PREEGZYSTENCJA dUSZY W KOMENTARZU dYdYMA

Wielokrotnie powtarza dydym w badanym przez nas obecnie dziele się swo-
je głębokie przekonanie o nieśmiertelności dusz ludzkich, które 

[…] met¦ t¾n di£lusin g¦r ™pidiamšnousin aátai. Kaˆ prÕj toàto ÐmodÒxousin oƒ 
polloˆ kaˆ tîn œxw tÁj p…stewj, ¯dhn e�nai o„oÚmenoi, perˆ oà fantas…an m�n ¢mu-
dr¦n œcousin tÕ Ólon ...109 mainÒmenon ... .... di£keintai d� Ðmîj e�nai toàton cwr…on ti 
™n ú diatr…bousin yucaˆ met¦ t¾n ™nteàJen ¢pallag»n.

[…] istnieją po rozdzieleniu od ciała. Co do tego zgadza się większość ludzi, między nimi tak-
że innowiercy; sądzą oni, że istnieje Hades, o którym mają tylko niejasne pojęcie, ale wierzą 
w to, że istnieje miejsce, gdzie dusze żyją po ich odejściu z tego świata110.

dusza człowieka istnieje zatem wiecznie po rozłączeniu z ciałem. W związku 
z tym pojawia się pytanie, czy istniała już przed swym połączeniem się z ciałem? 
Wiemy, że zdecydowanym zwolennikiem teorii o preegzystencji wszystkich po-
jedynczych dusz był mistrz dydyma, Orygenes111. Czy dydym – zajmując się 
przecież dokładnie duszą ludzką – nawiązywał także do tych poglądów? 

W Komentarzu znajduje się tylko jeden fragment, w którym pojawia się ory-
genesowska idea preegzystencji duszy. Wspominając o aniołach, którzy obco-
wali z kobietami (Rdz 6, 2), dydym mówi: 

A jeżeli czyni się zarzut: jak dusze preegzystujące pożądały ciał, których nie znały?, należy 
odpowiedzieć, iż „pożądać” oznacza często to, ku czemu zdążają czyny i nie chodzi tu o po-
żądanie w sensie ścisłym […] Jeżeli więc powiedziano, że dusze pożądały ciał, należy to 

107 Cf. Contra Celsum 3, 67. 
108 Poglądy filozofów różnych szkół na temat duszy żywo interesowały Orygenesa, czemu dał 

wyraz np. w Contra Celsum 3, 22.
109 Tekst uszkodzony. 
110 I 48.
111 Cf. H. Crouzel, op. cit., s. 133; J.N.d. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. 

J. Mrukówna, Warszawa 1988, s. 139–142.
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rozumieć tak, że były w takim stanie, że konieczne dla nich było żyć w ciele, ponieważ nie 
były godne przebywać w miejscu, gdzie nie byłoby to konieczne112.

Preegzystencja duszy ludzkiej nie jest wprost potwierdzona w innych miej-
scach Komentarza, lecz powyższy fragment jest bezpośrednim wyznaniem wia-
ry dydyma w to, czego nauczał Orygenes. dlatego też, choć bazując jedynie 
na tym jednym tekście, stwierdzić można, iż dydym uważał nie tylko, iż dusza 
człowieka istnieje nadal po śmierci ciała, co dla chrześcijanina nie jest niczym 
dziwnym, lecz także, że istniała już przed, koniecznym, jak widzieliśmy, połą-
czeniem się z ciałem.

2.9. dUSZA CZŁOWIEKA A dUSZA ZWIERZęCIA

dydym poddaje egzegezie kolejne zdanie z Księgi Rodzaju:

kaˆ e�pen Ð JeÒj ™xagagštw ¹ gÁ yuc¾n zîsan kat¦ gšnoj tetr£poda kaˆ ˜rpet¦ kaˆ 
Jhr…a tÁj gÁj kat¦ gšnoj 

Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełza-
jące i dzikie zwierzęta (Rdz 1, 24). 

W tekście Septuaginty zamiast o „istotach żywych”, jak chce Biblia Tysiąc-
lecia, mowa jest o „żyjących duszach” a właściwie o jednej „żyjącej duszy”: 
™xagagštw ¹ gÁ yuc¾n zîsan kat¦ gšnoj. dydym komentuje: 

[Ð QeÕj] e�pen d� †na ™xag£ghÄ  ¹ gÁ yuc¦j zèsaj, Óper deiktikÕn Øp£rcei toà 
sunesp£rJai to‹j sèmasin tîn ¢lÒgwn t¦j aÙtîn yuc¦j ¤te kaˆ sumfJeirÒmenaj.

Bóg mówi, by ziemia wydała dusze żyjące, to oznacza, że dusze zwierząt bez rozumu powsta-
ły w tym samym czasie, co ich ciała, ponieważ giną także w tym samym czasie, co one113. 

Godny zauważenia jest fakt, iż tekst biblijny używa poetyckiego określenia 
„dusza żyjąca” (yuc¾ zîsa) jako domyślnego synonimu pojęć: „stworzenie” 
czy też, użytego przez polskiego tłumacza, „istota żywa”. dydym natomiast 
nie utożsamia pojęcia „dusza żyjąca” z którymś z przykładowo podanych wy-
żej terminów ani też nie nadaje mu prostej – zgodnej z biblijną – konotacji 
„zwierzę”. Podobnie jak w człowieku teraz także w zwierzęciu rozróżnia ciało 
i duszę. 

dydym nie jest pierwszym, który wspomina o duszy zwierząt. Jego poglądy 
wiążą się niewątpliwie z opinią, jaką wyraził Orygenes w rozdziale „O duszy” 
swego dzieła O zasadach: 

112 II 153–154.
113 I 48.
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Nikt przecież, jak sądzę, nie ma wątpliwości, iż poszczególne istoty ożywione (…) posiadają 
duszę. Jest to powszechna opinia, a potwierdza ją autorytet Pisma świętego, które stwierdza, 
że „Bóg stworzył wielkie potwory wodne i wszelką duszę istot pełzających” (Rdz 1, 21)114. 

W tym fragmencie dzieła Orygenesa uderzający jest, wspierający jego tezę, 
cytat z Księgi Rodzaju: kaˆ ™po…hsen Ð JeÕj t¦ k»th t¦ meg£la kaˆ p©san 
yuc¾n zówn ˜rpetîn, gdyż mowa w nim wyraźnie – jeśliby abstrahować od 
poetyki tekstu biblijnego, co prawdopodobnie czyni Orygenes – o duszy zwie-
rząt. Aleksandryjczyk dostrzega zgodność takiej, dosłownej, interpretacji tego 
tekstu z przekonaniem o istnieniu duszy zwierząt, jakie znał z filozofii greckiej, 
na co wskazują słowa „nikt nie ma wątpliwości” i „jest to powszechna opinia”. 

dydym zamieszcza w swym dziele także taką krótką uwagę: 

p£nta g¦r œmyuca ™xhllagmšna Ûpeisin ta‹j oÙsièdesin diafora‹j: ˜tšra g¦r †ppou 
kaˆ boÕj oÙs…a kaˆ tîn ¥llwn Ðmo…wj.

Wszystkie byty obdarzone duszą różnią się naturą: inna jest natura konia i inna wołu, i po-
dobnie innych115. 

Można zatem stwierdzić, iż wszystkie stworzenia – pomimo dostrzegalnych 
różnic w ich naturze – są obdarzone duszą.

W tym miejscu rodzi się pytanie, czy istnieje wobec powyższego różnica 
między duszą człowieka a duszą zwierząt? Jeżeli zaś odpowiedź na to pytanie 
jest twierdząca, to w czym upatrywać należy owej różnicy? 

O duszach zwierząt powiedział dydym w cytowanym wyżej tekście, że „po-
wstały w tym samym czasie, co ich ciała, ponieważ giną także w tym samym 
czasie, co one”116. Kontynuując tę myśl, stwierdza dalej: 

Nie tak samo dzieje się z duszami ludzkimi, ponieważ one istnieją po rozdzieleniu od ciała. 
Co do tego zgadza się większość ludzi, między nimi także innowiercy; sądzą oni, że istnieje 
Hades, o którym mają tylko niejasne pojęcie, ale wierzą w to, że istnieje miejsce, gdzie dusze 
żyją po ich odejściu z tego świata117. 

Zasadniczą różnicą między duszą człowieka a duszą zwierzęcia jest zatem 
fakt, iż dusza ludzka jest nieśmiertelna, jej istnienie nie kończy się wraz ze 
śmiercią ciała, natomiast dusza zwierząt powstaje i ginie wraz z ciałem. O cia-
łach i duszach zwierząt mówi dydym w innym miejscu: 

oÙ d»pou tîn swm£twn proupokeimšnwn kaˆ oÛtw yucoumšnwn, oÙ g¦r œcei cwrˆj t¾n 
zw¾n ¹ tîn ¢lÒgwn yuc», ¢ll' Óti, ¤ma aÙtîn Øpost£ntwn Jel»mati Qeoà, t¦ m�n 

114 Orygenes, PArch, 2, 8, 1.
115 I 49.
116 I 48.
117 I 48. Jak już zaznaczono, tekst oryginalny jest w tym miejscu uszkodzony.
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sèmata ™k tîn Ød£twn ™xelhluJšnai lšgei ¹ graf», t¦j d� yuc¦j tÕn QeÕn pepoih-
kšnai, Ó ™stin t¾n yÚcwsin kaˆ t¾n k…nhsin, oÙk ¢pÕ tîn Ød£twn ¢ll' ™k boul»matoj 
toà Qeoà toioÚtou.

To z pewnością nie jest tak, że ich ciała preegzystują zanim nie zostaną ożywione, ponie-
waż dusza zwierząt nie ma życia oddzielnie od ciała, ale ponieważ ich ciała i dusze powsta-
ją razem z woli Boga, Pismo mówi, że ciała wyszły z wód i że Bóg stworzył dusze, to znaczy 
ich poruszenia, ponieważ rzeczy tego rodzaju nie wychodzą z wody, lecz powstają z woli 
Boga118. 

Tekst ten dobitnie potwierdza prawdę wydobytą już przez nas z dzieła dy-
dyma: ciało i dusza zwierzęcia powstają i giną razem. W odróżnieniu od omó-
wionej wyżej preegzystującej duszy człowieka nie ma tu mowy o preegzystencji 
ożywiającej ciało duszy zwierząt. Jednocześnie w przytoczonym tekście dydym 
odrzuca także możliwość odwrotną, by preegzystowało ciało, niejako oczekując 
na ożywienie przez duszę.

Kolejnych informacji na temat duszy zwierząt i różnicy między duszą ludzką 
a zwierzęcą dostarcza komentarz dydyma do piątego dnia stworzenia (Rdz 1, 
20–23): 

`Erpet¦ d� t¦ sèmata aÙtîn e„pën yuc¦j zèsaj t¦j p£saj lšgei: k¨n g¦r ¥logoj 
Ï, ¢ll¦ zwtik¾n dènamin tù sÚmati paršcei sumfJeiromšnh aÙtù, tÁj toà ¢nJrèpou 
kaˆ met¦ t¾n toà sèmatoj di£lusin Øfistamšnhj.

Po nazwaniu gadami ich ciał nazywa wszystkie dusze duszami żyjącymi, ponieważ, choć ich 
dusza jest bez rozumu, daje przynajmniej ich ciału siłę witalną. dusza ta umiera wraz z cia-
łem, podczas gdy ludzka żyje nadal po rozłączeniu od ciała119. 

Tekst ten potwierdza słuszność powyższego wniosku o nieśmiertelności du-
szy ludzkiej i o uzależnionej od istnienia (i funkcjonowania) ciała egzystencji 
duszy zwierzęcej. dusza zwierząt jest, zdaniem dydyma, pozbawiona rozumu. 
Jej zadaniem jest udzielanie ciału siły witalnej (zwtik¾ dÚnamij). O tej ożywia-
jącej funkcji duszy mówi dydym także w innym miejscu Komentarza: 

PrÒsscej d� œti kaˆ tù ™poi»sen Ð QeÕj t¦ k»th t¦ meg£la kaˆ p©san yuc¾n zówn 
˜rpetîn, Óti t¦ m�n Ûdata ™x£gei aÙtîn t¦ sèmata, aÙtîn lšgw tîn ¢pÕ tîn Ød£twn 
sust£ntwn, t¦ d� k»th met¦ tîn ¥llwn zówn poie‹ QeÕj t¾n zwtik¾n aÙto‹j paršcwn 
dÚnamin.

Rozważ jeszcze zdanie: „Bóg stworzył wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływa-
jące istoty żywe” (Rdz 1, 21). Wody stwarzają ich ciała – chcę powiedzieć: ciała tych, które 
rodzą się z wody – ale Bóg stwarza potwory morskie i inne zwierzęta dając im siłę witalną 
(zwtik¾ dÚnamij)120.

118 I 43.
119 I 42.
120 I 43.
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W innym miejscu czytamy: 

[…] toÚtou prosecestšrou keimšnou mÒnou Óti t¾n fantastik¾n kaˆ Ðrmhtik¾n 
k…nhsin aƒ tîn ¢lÒgwn yucaˆ to‹j sèmasin paršcousin swmatikaˆ Øp£rcousai kaˆ 
aÙta…, m©llon d� ™n aÙtù oâsai tù sèmati kaˆ ™n tÍ toÚtou sust£sei: Yuc¾ g£r 
fhsin pantÕj zóou aŒma aÙtoà. […] OÙ perˆ p£shj d� yucÁj ™sti tÕ prÒstagma, 
¢ll¦ perˆ mÒnwn ¢lÒgwn: ¹ g¦r toà ¢nJrèpou yuc¾ kat' e„kÒna kaˆ ÐmoiÒthta Qeoà 
dedhmioÚrghtai.

Pewne jest to, że dusze zwierząt bez rozumu nadają ich ciałom poruszenia wyobraźni i popę-
du, ponieważ same są cielesne albo, dokładniej, są w ciele i stanowią jego część, gdyż, mówi 
Pismo, „duszą każdego zwierzęcia jest jego krew”121 […] jednakże nie dotyczy to wszystkich 
dusz, lecz jedynie zwierząt bez rozumu, gdyż dusza człowieka została stworzona na obraz 
i podobieństwo Boga122. 

Orygenes w Peri Archon powoływał się na ten sam tekst starotestamentalnej 
Księgi Kapłańskiej zaświadczający, iż:

¹ g¦r yuc¾ p£shj sarkÕj aŒma aÙtoà ™stin

duszą każdego zwierzęcia jest jego krew (Kpł 17, 11.14).

Czytamy zatem u niego:

Pismo święte dodaje jeszcze jedno ważne zdanie: „Nie będziecie spożywać krwi, ponieważ 
krew jest duszą każdego ciała; nie będziecie spożywać duszy wraz z ciałem”; stwierdzono tu 
jak najwyraźniej, że duszą wszystkich zwierząt jest krew123.

2.10. dUSZA CZŁOWIEKA STWORZONA NA OBRAZ BOGA

Przytoczmy jeszcze raz cytowane wyżej zdanie: 

mówi Pismo, „duszą każdego zwierzęcia jest jego krew”124 […] jednakże nie dotyczy to 
wszystkich dusz, lecz jedynie zwierząt bez rozumu, gdyż dusza człowieka została stworzona 
na obraz i podobieństwo Boga125.

Różnica między duszą człowieka a duszą zwierzęcia polega więc, zdaniem 
dydyma, nie tylko na tym, że w przypadku zwierząt nie można mówić o logosie 
(Boskim słowie w duszy bądź rozumie pojmowanym jako wyższa część duszy), 
ale także na tym, że jedynie dusza człowieka stworzona została kat' e„kÒna 

121 Kpł 17, 11. 14. 
122 I 48–49.
123 PArch 2, 8, 1.
124 Kpł 17, 11. 14. 
125 I 48–49.
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kaˆ kaJ' Ðmo…wsin Qeoà. Mówiąc w dalszej części Komentarza o Enochu (od-
nośnie do Rdz 4, 26), dydym mówi, iż 

Ój ¢ntˆ toà kur…ou ÑnÒmatoj ¥nJrwpoj kale‹tai, tÁj toiaÚthj proshgor…aj, tÁj 
yucÁj aÙtoà t¾n ¢ret¾n dhloÚshj, sJzoÚshj tÕ kat' e„kÒna kaˆ t¾n toà Ñntwj Ñntoj 
¢nJrèpou kat£stasin' `Enëj g¦r par' `Ebra…oij ¥nJrwpÒj ™stin.

w miejsce własnego imienia nazywa się go człowiekiem, takie określenie ukazuje cnotę jego 
duszy, która zachowała jakość istnienia na obraz (kat' e„kÒna, scil. Qeoà) i stan człowieka 
prawdziwego: Enoch rzeczywiście oznacza bowiem u Hebrajczyków człowieka126. 

Widać to jeszcze w innym tekście, gdy słowa świętego Pawła: „aż Chrystus 
w was się ukształtuje” (Ga 4, 19) komentuje dydym, mówiąc, iż Apostoł naucza: 

¹ perˆ Cristoà nÒhsij ¢lhJ¾j ™gginomšnh yucÍ carakthr…zei kaˆ e„kon…zei aÙt»n 
kat' aÙtÒn.

prawdziwy rozum (nÒhsij) Chrystusowy, gdy przybędzie do duszy, odciska tam ślady Chry-
stusa i powoduje, że dusza staje się Jego obrazem127. 

Podobnie wypowiedział się na ten temat Orygenes: 

Ten zaś, który został stworzony na obraz Boga, to nasz człowiek wewnętrzny – niewidzialny, 
niecielesny, niezniszczalny i nieśmiertelny: w takich bowiem przymiotach słuszniej można 
rozpoznać obraz Boga128.

CONCEPCIONES dEL ALMA EN LA ANTROPOLOGIA dE dIdYMOS EL CIEGO

R e s u m e n

Este artículo presenta el resultado de la reconstrucción de las concepciones contenidos en 
el Comentario In Genesin de didymos el Ciego de la idea de la „anima”. El autor no precisa, no 
define la terminología antropológica. La  reconstrucción de la idea de la anima y de los aspectos 
múltiples de ella es posible gracias a un análisis detallado del texto de Comentario y gracias a in-
crustarlo en la tradición filosófica, con especial énfasis en influencia de Origenes, el maestro de 
didymos.

126 I 144–145.
127 I 57–58.
128 Homilie o Księdze Rodzaju 1, 13.


