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  TEMAT  1: Dyskusja na temat wartości 
 
  Pomoc naukowo-dydaktyczna 
 

 

 
 
 
Augustyn  (354 – 430 n. e.) 
 
 
Chrześcijaństwo w dobie prześladowań, rzymskiej religii narodowej i kulcie władzy  
 
Jak powszechnie wiadomo potwierdziły się przewidywania Cycerona. Za panowania rzymskich cesarzy, na 
tronie często zasiadali władcy, którzy w swym urzędzie czy też we władzy militarnej dostrzegali jedyne 
źródło prawa, co przez podwładnych odczuwane było jako swoisty przejaw niesprawiedliwości i 
despotyzmu. Nauki chrześcijańskie stanowiły w tej sytuacji pewną formę pocieszenia dla ciemiężonych, z 
kolei przez władców rzymskich postrzegane były jako prowokacja. Prześladowania Chrześcijan były dla 
rzymskich panujących ostatnią próbą demonstracji absolutyzmu swej władzy. Jednakże wczesne 
Chrześcijaństwo dowiodło swej większej moralnej potęgi, która wywierała znaczący wpływ na współżycie 
różnorodnych warstw społecznych i narodów. W 313 r. n. e. cesarz rzymski Konstantyn, zdając sobie sprawę 
z narastającej potęgi Chrześcijaństwa, uznał je jako religię godną religii rzymskiej. W 391 r. n.e. cesarz 
rzymski Teodozjusz I ogłosił wręcz Chrześcijaństwo religią narodową i zakazał odprawiania jakichkolwiek 
pogańskich obrzędów. W kilka dziesięcioleci po tym zdarzeniu Królestwo Rzymskie upadło pod naporem 
Wędrówki Ludów. 
 
W tym czasie Augustyn napisał swe dzieło o Królestwie Bożym. W pierwszej kolejności odpierał w nim 
zarzuty, jakoby Chrześcijanie naruszyli dawne cnoty Rzymian i zachwiali wiarę w rzymskich bogów, co 
miało przyczynić się, po prawie 1000-letniej egzystencji, do osłabienia i upadku Cesarstwa Rzymskiego. 
Jednak owe pismo obronne przeistoczyło się w narodowe dzieło filozoficzne, którego skutki oddziaływania 
są odczuwalne po dziś dzień. Dzięki niemu Chrześcijaństwo nie podzieliło losu Królestwa Rzymskiego, z 
którym w przeciwnym wypadku mogłoby łatwo upaść. 
 
Wg Augustyna człowiek żyje w dwóch państwach. Jedno z nich nazywa królestwem ziemskim. Czy 
przybierze ono postać Imperium Rzymskiego, czy jakiegokolwiek innego mocarstwa jest dla niego mało 
istotne, bowiem człowiek na ziemi pielgrzymuje do całkiem innego królestwa, o naturze wykraczającej poza 
świat zmysłowy, któremu Augustyn nadaje miano Królestwa Bożego. (T 1/12) 
 
 
Sens i cel państwa - jakie wartości są najważniejsze? 
 
Funkcją królestwa ziemskiego jest krzewienie sprawiedliwości i służenie pokojowi, co oznacza 
wprowadzenie takiego porządku na ziemi, który każdemu człowiekowi wyznacza odpowiednie dla niego 
miejsce. Przy tym rolę swą musi spełniać tak, aby nie utrudniać praktykowania wiary chrześcijańskiej, która 
ma poprowadzić człowieka do królestwa prawdziwego pokoju, do Królestwa Bożego. Imperium ziemskie 
jest  miejscem, w którym człowiek przygotowuje się na wieczne życie w Królestwie Bożym. Korzyści 
płynące z przesyconych chrześcijaństwem przygotowań na przyjście Imperium Bożego czerpie także 
królestwo doczesne, którego konkretna, tzn. także terytorialna egzystencja jest dla Augustyna drugorzędna, 
ponieważ decydującym założeniem egzystencji człowieka jest pokój w życiu pozagrobowym. (T 1/13) 
 
 
Jaka zależność istnieje między królestwem ziemskim a niebieskim? 
 
Ponieważ wieczny pokój w życiu pozaziemskim ma dla Augustyna priorytetowe znaczenie, przyjmuje on 
wszelkie formy współżycia ludzi na ziemi. Wprawdzie przyczyniło się to w kolejnych stuleciach do rozwoju 
zdolności przetrwania chrześcijaństwa, jednak kwestie współudziału człowieka w formowaniu władzy 
pozostały nierozstrzygnięte. (T 1/14) 
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Podsumowanie 

 
- W przeciwieństwie do cyklicznego przebiegu wydarzeń historycznych, który przyjął się już w 

Starożytności i do tej pory odgrywa w Azji znaczącą rolę, Augustyn rozwinął linearne wyobrażenie 
zgodne z boskim planem uzdrowienia co do rozwoju wydarzeń na ziemi i ich rozstrzygnięciu w 
momencie Sądu Ostatecznego. W świeckiej formie myśl ta zakorzeniła się w ludzkiej świadomości w 
czasach Hegla i Marksa i pozostała w niej po dziś dzień. 

 W ramach dyskusji na temat wartości, owo wyobrażenie linearnego przebiegu zdarzeń historycznych 
przybiera logiczne wyjaśnienie, jako że umożliwia ono dokonanie relatywnej lokalizacji pomiędzy 
postępem a regresją w rozwoju wartości i konkretnych praw i obowiązków. 

 
- Oddzielenie religii chrześcijańskiej od Mocarstwa Rzymskiego i zasadnicze przyjmowanie różnych form 

politycznych rządów, dokonało się dzięki Augustynowi. Wynik jego działalności nadał chrześcijaństwu 
wewnątrz światową elastyczność. Staje się ona jeszcze bardziej wyraźna w obliczu sytuacji Islamu, 
którego wyznawcy do dziś zmagają się z problemem integracji swej wiary z władzą w państwową. 

 
- We wczesnych latach doktryny łacińskiej retoryki, Augustyn posłużył się antyczną filozofią i nauką jako 

wprowadzeniem do chrześcijańskiej teologii, tak aby antyczny dorobek nie odszedł w zapomnienie i 
przetrwał średniowiecze dzięki skrzętnej opiece klasztornej. Dzięki temu chrześcijańska inteligencja 
Zachodu mogła posługiwać się dwoma najbardziej rozwiniętymi językami Starożytności (antyku) - Greką 
i Łaciną –  w owym czasie nie będącymi dla żadnego narodu językami urzędowymi. Co to mogło 
oznaczać, staje się dopiero jasne w momencie gdy rozważymy, jak ogromnym problemem, który pojawił 
się już w XVIII w., była dla Muzułmanów niemożność zrozumienia ówczesnego świata.   

 


