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GRZECH PIERWORODNY W NAUCZANIU

�W. AUGUSTYNA I �W. GRZEGORZA WIELKIEGO

1. Wstêp

Nauka o grzechu pierworodnym jest jednym z podstawowych dogmatów
Ko�cio³a katolickiego. Choæ zosta³a ona definitywnie okre�lona dopiero na
Soborze Trydenckim, to jednak przez ponad tysi¹c lat kszta³towa³a my�lenie
kolejnych pokoleñ chrze�cijan. Niew¹tpliwie najwiêkszy wk³ad w ukszta³to-
wanie siê doktryny o grzechu pierworodnym mia³ �w. Augustyn. To on po raz
pierwszy u¿y³ terminu peccatum originale, które potem wesz³o do jêzyka
teologii jako techniczne okre�lenie grzesznego stanu rodzaju ludzkiego. Nauka
o grzechu pierworodnym wpisuje siê doskonale w inn¹ doktrynê biskupa Hip-
pony, która wywar³a du¿y wp³yw na kszta³towanie siê wiary Ko�cio³a, a mia-
nowicie w nauce o prymacie ³aski Bo¿ej przed ludzkimi uczynkami1. Wielkie
zas³ugi w umacnianiu nauki �w. Augustyna o grzechu pierworodnym mia³
�w. Grzegorz Wielki, który by³ jego wiernym uczniem. Z tego te¿ wzglêdu
w poni¿szym artykule postaram siê, jak najlepiej ukazaæ pogl¹dy obydwu
autorów na temat pierworodnej zmazy ludzko�ci. Najpierw zostanie zapre-
zentowana stosowana przez nich terminologia nastêpnie za� istota grzechu
pierworodnego. Natomiast w zakoñczeniu zostan¹ przedstawione wnioski
z przeprowadzonej analizy tekstów.

2. Terminologia

Wyra¿enie �grzech pierworodny� jest pochodzenia ³aciñskiego i rzeczy-
wi�cie po raz pierwszy u¿y³ go �w. Augustyn w dziele Do Symplicjana

�Kieleckie Studia Teologiczne�
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1 Temu zagadnieniu po�wiêcone s¹ teksty zawarte w 12 tomie ��róde³ My�li
Teologicznej� (dalej �MT): Grzech pierworodny, red. H. Pietras, Kraków 2003.
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o ró¿nych kwestiach2. Jednak dopiero w pó�niejszych pracach biskupa
Hippony, napisanych podczas sporu z pelagianami, mo¿na odkryæ pe³niejsze
jego znaczenie. Ju¿ za swojego ¿ycia, a tak¿e potem, a¿ do teraz, Augustyn
by³ oskar¿any o to, ¿e jest krypto-manichejczykiem3 oraz �wynalazc¹� nauki
o grzechu pierworodnym. Zdaniem niektórych wspó³czesnych adwersarzy
biskupa Hippony podobna nauka nie posiada swojego fundamentu ani
w Biblii, ani w tradycji Ko�cio³a4. Augustyn broni¹c swojej nauki o grzechu
pierworodnym, twierdzi, ¿e taka doktryna znajduje siê w jakim� stopniu ju¿
u wcze�niejszych ojców Ko�cio³a zarówno wschodnich, jak i zachodnich5.
Uzasadnienie swojej nauki stara siê znale�æ równie¿ w Pi�mie �wiêtym,
a w szczególno�ci w listach �w. Paw³a. Zdaniem P. Rigby znacz¹cy wp³yw
na doktrynê Augustyna o grzechu pierworodnym mia³ List do Rzymian,
a w sposób szczególny rozdzia³y 7,9 i 5 ze s³ynnym wersetem 12 oraz 15 roz-
dzia³ Pierwszego Listu do Koryntian6.

Grzegorz Wielki, który ¿yje prawie dwa wieki po Augustynie, jest spadko-
bierc¹ jego nauki o grzechu pierworodnym. Choæ zdaniem F. H. Duddena
�wiêty papie¿ w swoim nauczaniu na ten temat idzie nieco dalej ni¿ tylko od-
twarza formu³y biskupa Hippony7, to jednak trzeba przyznaæ, ¿e w swoich
dzie³ach w du¿ej mierze powtarza to, co o grzechu pierworodnego powiedzia³
ju¿ Augustyn. Zanim jednak zostan¹ zaprezentowane pogl¹dy obydwu bisku-
pów, nale¿y przyjrzeæ siê terminologii, jakiej u¿ywaj¹ na okre�lenie zjawiska
grzechu pierworodnego. Najpierw trzeba zauwa¿yæ, ¿e wyra¿enie �grzech
pierworodny� obejmuje dwa bardzo odmienne i czêsto mylone aspekty,
które teologia pó�niejsza zmuszona bêdzie rozró¿niæ przy pomocy dwóch
odrêbnych wyra¿eñ. Grzech pierworodny bowiem to zarówno grzeszny stan,
w jakim znajduj¹ siê ludzie przed przyjêciem chrztu (peccatum originatum),
jak i grzech pope³niony przez pierwszych rodziców opisany przez Ksiêgê

2 Augustinus, De diversis quaestionibus 1, 10; �Unde nisi ex traduce mortalitatis
et assiduitate voluptatis? Illud est ex poena originalis peccati, hoc ex poena frequentati
peccati�.

3 Por. W. Eborowicz, Wstêp, w: Przeciw Julianowi, t³um. W. Eborowicz, PSP 19,
Warszawa 1977, s. 53.

4 Por. J. Gross, Entstehungsgeschichte des Erbündendogmas, t. 1, Von der Bibel
bis Augustinus, Reinhardt Verlag, München-Basel 1960, s. 375.

5 Augustinus, Contra Iulianum 1,3,5-1,7,35; por. D. Nowakowski, �wiêty Agu-
styn a paradoks z³a, �Folia Philosophica�, 23 (2010), s. 81�82.

6 Por. P. Rigby, Original sin, in: Augustine through the Ages. An encyclopedia,
red. A. D. Fitzgerald, Cambridge 1999, s. 607.

7 Por. F. H. Dudden, Gregory the Great. His Place in History and Thought, t. 2,
New York 1905, s. 387.
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Rodzaju (peccatum originans)8. ¯aden z dwóch autorów nie wprowadza
takiego rozró¿nienia i dlatego dla nich grzech pierworodny to zarówno grzesz-
ny stan cz³owieka, jak i wina pierwszych rodziców.

Na oznaczenie grzechu pierworodnego obydwaj biskupi u¿ywaj¹ prze-
ró¿nych terminów, które jednak mo¿na przyj¹æ jako synonimy. Dla Augustyna
grzech w ogólno�ci to �s³owo, czyn lub po¿¹danie, sprzeciwiaj¹ce siê odwiecz-
nemu prawu�9. Najpe³niej wyrazi³ to w pisanych pod koniec ¿ycia Sprosto-
waniach, twierdz¹c, ¿e: �Grzech to wola niewykonania lub osi¹gniêcia
czego�, czego zabrania sprawiedliwo�æ, a od czego swobodnie mo¿na siê
pow�ci¹gn¹æ�10. Natomiast zdaniem F. H. Duddena dla Grzegorza grzech
w ogólno�ci, to brak dobra, co pokrywa siê tak¿e z pogl¹dami Augustyna11.
�Ka¿dy grzech nie ma podstawy, poniewa¿ nie istnieje ze swej natury. Z³o
bowiem nie ma ¿adnej substancji. Lecz to, co jakkolwiek istnieje ³¹czy siê
z natur¹ dobra�12. Niemniej wszystkie terminy, których ci dwaj autorzy u¿y-
waj¹ na okre�lenie grzechu w ogólno�ci stosuj¹ do grzechu pierworodnego.
Najczê�ciej stosowanym przez nich zwrotem jest peccatum originale13,
którym Augustyn pos³u¿y³ siê po raz pierwszy. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pozo-
sta³e terminy u¿yte przez tych autorów na oznaczenie grzechu pierworodnego
wystêpuj¹ albo u obydwu, albo tylko u jednego z nich. Oto one: culpa origi-
nalis14, malum originale15, originale delictum16, vitium originale17,
primum peccatum18, reatus originalis19, reatus primus20, contagium

8 To rozró¿nienie na peccatum originatum i peccatum originans przyjmujê za:
V. Grossi, B. Sesboüé, Grzech pierworodny i grzech pocz¹tków: od �w. Augustyna
do koñca �redniowiecza, w: Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, t. 2, V. Grossi,
L. F. Ladaria, Ph. Lécrivain, B. Sesboüé, Cz³owiek i jego zbawienie, t³um. P. Rak,
Kraków 2001, s. 133.

9 S. Magolewski, Teologiczna i moralna nauka o grzechu, w: Bóg, szatan, grzech,
t. 1: Socjologia grzechu, red. J. Kurczewski, W. Pawlik, Kraków 1990, s. 12�13.

10 Agustinus, Retractiones 1,14,4.
11 Por. F. H. Dudden, Gregory the Great..., dz. cyt., s. 384.
12 Gregorius Magnus, Moralia 26,XXXVII,68.
13 Augustinus, Contra Iulianum 2,3,5; Gregorius Magnus Moralia 15,LI,57;

por. R. M. Hauber, The late Latin vocabulary of the �Moralia� of Saint Gregory the
Great, Washington 1938, s. 121.

14 Augustinus, De nuptiis et concupiscentia 2,34,56; Gregorius Magnus,
Moralia 4,praef.,3.

15 Augustinus, De nuptiis et concupiscentia 1,1,1.
16 Augustinus, De peccatorum meritis et remissione 1,12,15; De nuptiis et con-

cupiscentia 2, 24, 39; Contra Iulianum 4,16,83.
17 Augustinus, Contra Iulianum 5,7,29.
18 Augustinus, Contra Iulianum 6,14,42.
19 Augustinus, Contra Iulianum 1,2,4.
20 Gregorius Magnus, Moralia 17,XV,21.
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originale21, culpa primi parentis22, prima culpa23, prima praevaricatio24,
excessus primi parentis25, reatus originis26. Warto zauwa¿yæ, ¿e wiêkszo�æ
terminów zastosowanych przez Augustyna i Grzegorza Wielkiego na ozna-
czenie grzechu pierworodnego ma charakter prawny i wi¹¿e siê z przekrocze-
niem obowi¹zuj¹cej normy lub pope³nieniem b³êdu, przez co cz³owiek wchodzi
w stan oskar¿enia27. Jedynie s³owo contagium ma zwi¹zek z medycyn¹
i oznacza zarazê b¹d� styczno�æ z czym�, co mo¿e splamiæ b¹d� zaraziæ28.

3. Istota grzechu pierworodnego

Jak ju¿ to by³o zaznaczone wcze�niej, grzech pierworodny w dzie³ach
Augustyna i Grzegorza nie jest terminem jednoznacznym, lecz trzeba go rozu-
mieæ zarówno jako grzech pierwszych rodziców, jak i grzeszny stan, w którym
znajduj¹ siê ludzie przed chrztem �wiêtym. Dlatego w tej czê�ci zostanie opi-
sana istota zmazy pierworodnej w obydwu tych wymiarach.

3.1. Grzech pierwszych rodziców

W tekstach, gdzie �w. Augustyn wyja�nia³ naturê grzechu Adama, wielo-
krotnie wskazywa³ pychê jako jego przyczynê. Swoje przekonanie opiera³
zw³aszcza na jednym tek�cie wziêtym z Ksiêgi Syracha (10,14-15)29, który
w wersji przyjêtej przez Vetus Latina brzmia³: �initium superbiae hominis apo-
stare a Deo, quoniam initium peccati omnis superbia�30. Zdaniem Augustyna

21 Augustinus, Contra Iulianum 3,5,11.
22 Gregorius Magnus, Moralia 9,XXXIV,54.
23 Gregorius Magnus, Moralia 4,XXIV,45.
24 Gregorius Magnus, Moralia 26,XLIV,79.
25 Gregorius Magnus, Moralia 4,XXIV,45.
26 Gregorius Magnus, Moralia 9,XXI,32.
27 Por. S³ownik ³aciñsko-polski, red. M. Plezia, Warszawa 1998�1999, t. 2, s. 73,

393; t. 4, s. 56, 277, 455; por. te¿ C. E. Straw, Peccato, in: Enciclopedia gregoriana.
La Vita, L�opera e la fortuna di Gregorio Magno, red. G. Cremascoli, A. Degl�Inno-
centi, Firenze 2008, s. 263.

28 Por. S³ownik ³aciñsko-polski, red. M. Plezia, dz. cyt., t. 1, s. 728.
29 J. C. Cavadini, Pride, in: Augustine through the Ages..., dz. cyt., s. 680.
30 A. ¯urek, �Pocz¹tkiem grzechu pycha� � Geneza grzechu Adama wed³ug

�w. Augustyna, w: Grzech pierworodny, dz. cyt., s. 101; por. Augustinus, Sermo 346B,3;
De civitate Dei 12,6. Szerzej na ten temat zob. W. M. Green, �Initium omnis peccati
superbia�. Augustine on Pride as the first sin, Berkeley 1949. Na temat u¿ywania przez
Augustyna powy¿szego cytatu z Ksiêgi Syracha zob. D. J. MacQueen, �Contemptus
Dei�: St. Augustine on the Disorder of Pride in Society, and its Remedies, �Recher-
ches Augustiniennes�, 9 (1973), s. 237�259.
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wiêc pycha jest pocz¹tkiem ka¿dego grzechu i to ona sta³a za upadkiem anio-
³ów i ca³ej ludzko�ci. W Mowie 340A biskup Hippony ostrzega nowo wy�wiê-
conego biskupa  przed pych¹:

Pycha jest wielkim i pierwszym grze-
chem, pocz¹tkiem i �ród³em, przyczyn¹
wszystkich grzechów; to ona spowo-
dowa³a upadek anio³ów i zamieni³a
ich w demony. Kielich pychy upad³y
anio³ poda³ tak¿e stoj¹cemu cz³owie-
kowi: (�) Nienawidzi³  go i namówi³ go,
aby pogardzi³ prawem Boga, a cieszy³
siê w³asn¹ potêg¹. A jak przekona³?
Je�li spo¿yjecie � powiedzia³ � bêdzie-
cie jako bogowie (Rdz 3,5). Zobaczcie
wiêc, czy nie pych¹ go namówi³. Zo-
sta³ stworzony jako cz³owiek, a chcia³
byæ Bogiem; przyw³aszczy³ sobie to,
czym nie by³, utraci³ to, czym by³.

Diabe³ zgrzeszy³ pych¹, co jest potwierdzone w innym tek�cie Pisma �wiê-
tego. Zgodnie z egzegez¹ �w. Augustyna, do diab³a nale¿y odnosiæ s³owa pro-
roka �tron swój postawiê na Pó³nocy� (Iz 14,13)32, znamionuj¹ce pychê, przez
któr¹ sam upad³ i przez któr¹ uwodzi cz³owieka. Cz³owiek natomiast upad³
przez pychê w podwójnym sensie: uwiód³ go pyszny diabe³ i pycha cz³owieka
spowodowa³a jego niepos³uszeñstwo33.

Lecz nie tylko pycha stanowi dla Augustyna �ród³o grzechu, jest nim rów-
nie¿ chciwo�æ, któr¹ autor Wyznañ traktuje niemal jak synonim pychy, bowiem
obydwie odwracaj¹ od wspólnego dobra, izoluj¹ od wspó³braci i zamykaj¹
w przestrzeni �prywatno�ci�34. Zatem dla Augustyna grzech bytu jeszcze zu-
pe³nie niewinnego, grzech w pewnym sensie �absolutny� jest jednocze�nie aktem
pychy i chciwo�ci. Cz³owiek zamiast przylgn¹æ do Boga w pokorze i mi³o�ci,
zgadzaj¹c siê, aby wszystko przyj¹æ od Niego, to znaczy zarazem przyj¹æ sie-
bie i przyj¹æ siebie od Niego, woli przyw³aszczyæ sobie dary Bo¿e, jak gdyby
nie zawdziêcza³ ich Bogu35. �[Dusza] nie chce tego, by byæ z Boga i podobn¹
Bogu, ale chcia³aby z siebie samej byæ tym, czym On jest�36.

Magna autem malitia superbia,
et prima malitia, initium et origo, causa
omnium peccatorum; ipsa deiecit an-
gelum, et diabolum fecit. Superbiae
calicem etiam ille deiectus stanti ho-
mini propinavit: Invidit, et persuasit,
ut contemneret legem Dei, et sua pote-
state frueretur. Et quomodo persuasit?
Si manducaveritis, inquit, eritis sicut
Dii. Videte ergo, si non superbia per-
suasit. Homo factus erat, deus esse vo-
luit: assumpsit quod non erat, perdidit
quod erat31;

31 Augustinus, Sermo 340A, 1; por. De Trinitate 13,23.
32 Augustinus, Enarrationes in psalmos 35,17.
33 A. ̄ urek, Pocz¹tkiem grzechu..., dz. cyt., s. 103�104.
34 R. A. Markus, Ethics, in: Augustine Augustine through the Ages. dz. cyt.,

s. 326.
35 Por. V. Grossi, B. Sesboüé, Grzech pierworodny..., dz. cyt., s. 150.
36 Augustinus, De Trinitate 10,5,7.
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Równie¿ papie¿ Grzegorz Wielki uwa¿a³ pychê za korzeñ wszelkiego z³a
(radix omnium malorum)37 , który spowodowa³ upadek anio³ów i pierwszych
ludzi:

[Bóg] uczyni³ dwa rodzaje stworzeñ,
aby Go pozna³y, mianowicie anielski
i ludzki; obydwa jednak dotknê³a sro-
dze pycha i zniszczy³a w nich stan wro-
dzonej prawo�ci. Lecz jeden rodzaj
stworzenia posiada³ szatê cielesn¹,
drugi za� nie mia³ w sobie ¿adnej
s³abo�ci pochodz¹cej z cia³a. Anio³
bowiem jest tylko duchem, cz³owiek
natomiast sk³ada siê z duszy i cia³a (...).
[Bóg] tym dalej musia³ przepêdziæ
anio³a odstêpcê, im bardziej nie mia³ on
¿adnego zwi¹zku z cielesn¹ s³abo�ci¹,
gdy odstêpowa³ od cnoty trwania [przy
Bogu].

Zdaniem �wiêtego papie¿a diabe³ i cz³owiek upadli ze swego stanu w hie-
rarchii stworzeñ przez pychê39 i niepos³uszeñstwo40. Upadli, bo obaj zapragnêli
byæ jak Bóg, nie przez prawo�æ, ale przez w³adzê. Cz³owiek jednak dziêki
cia³u, nawróceniu i Bo¿ej ³asce, mo¿e powróciæ do stanu szczê�liwo�ci, nato-
miast szatan sprawiedliwie, z powodu w³asnej niegodziwo�ci i rozumnej du-
chowej natury, zosta³ pozostawiony we w³asnym b³êdzie41. Lecz nienawi�æ
diab³a powoduje to, ¿e nie chce tylko on sam byæ potêpiony, dlatego w swój
bunt przeciwko Bogu wci¹ga ludzi. Adam i Ewa stali siê pierwszymi ofiarami
szatañskiej nienawi�ci. To im pierwszym zada³ �mierteln¹ ranê pychy42 i od tej
pory uzyska³ prawo, aby poddawaæ próbie ka¿dego cz³owieka pojawiaj¹cego
siê na tym �wiecie43. Ka¿dy za�, kto poddaje siê pysze, zdaniem Grzegorza,
jest na�ladowc¹ diab³a44. Szatan nieustannie powiêksza ten grzech rodzaju ludz-
kiego przez coraz bardziej skuteczne podszepty45. Wszyscy ludzie, wszystkich

[Deus] duas vero ad intelligendum
se creaturas fecerat, angelicam videli-
cet, et humanam: utramque vero super-
bia perculit, atque ab statu ingenitae
rectitudinis fregit. Sed una tegmen car-
nis habuit, alia vero nihil infirmum de
carne gestavit. Angelus namque solum-
modo spiritus, homo vero et spiritus est
et caro (...). Et eo altius debuit aposta-
tam angelum repellere, quo cum a persi-
stendi fortitudine corruit, nihil infirmum
ex carne gestavit38.

37 Por. M. Baasten, Pride according to Gregory the Great, Lewiston-New York
1986, s. 66.

38 Gregorius Magnus, Moralia 4,III,8.
39 Por. M. Baasten, Pride..., dz. cyt., s. 55�56.
40 Por. Gregorius Magnus, Moralia 8,XVIII,34.
41 Por. Gregorus Magnus, Moralia 29,VIII,18.
42 Por. Gregorus Magnus, Moralia 31,I,1.
43 Por. G. J. M. Bartelink, Les denominations du diable et des demons chez Grègoire

le Grand, �Humanitas�, 50 (1998), s. 339.
44 Gregorius Magnus, Moralia 34,XXIII,56; por. M. Baasten, Pride..., dz. cyt., s. 87�88.
45 Por. Gregorius Magnus, Moralia 4,IX,15.
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pokoleñ zostali w³¹czeni w nieustann¹ walkê przeciwko szatanowi, a kuszenie
Adama i Ewy sta³o siê paradygmatem wszelkiego kuszenia stosowanego przez
diab³a wobec ludzi:

Bo to, co nasz starodawny wróg uczy-
ni³ w raju, tego nie przestaje czyniæ
ka¿dego dnia. Codziennie bowiem
stara siê wyrwaæ s³owa Bo¿e z ludzkich
serc, a próbuje zasadziæ w nich k³amli-
we pochlebstwa swojej obietnicy. Ka¿-
dego dnia ³agodzi to, czym Bóg grozi,
i wzywa, aby wierzyæ w jego fa³szywe
obietnice. K³amliwie obiecuje rzeczy
doczesne, aby w ten sposób z³agodziæ
w ludzkich umys³ach obraz tych kar,
którymi grozi Bóg. Bo gdy obiecuje
chwa³ê tego ¿ycia, to co innego mówi,
je�li nie to: Skosztujcie, a bêdziecie
jako bogowie.

Nie�miertelnym ludziom obieca³ daæ bosko�æ (divinitas), lecz pos³uguj¹c
siê podstêpem, nie tylko jej nie da³, ale odebra³ im równie¿ nie�miertelno�æ
(immortalitas)47. Co wiêcej, Adam, który by³ sta³y w swoim umy�le i ciele,
zapad³ siê w siebie. Utrata sta³o�ci umys³u i cia³a spowodowa³a, ¿e powsta³a
walka w nim samym. Porzucaj¹c Bo¿e prowadzenie, utraci³ pokój i prawo�æ
pocz¹tkowego stworzenia i popad³ w stan zmienno�ci48. Odt¹d nie potrafi byæ
ju¿ sta³y w swoim umy�le, nawet je�li tego pragnie49. Dlatego te¿ � zdaniem
Grzegorza � cz³owiek, który zosta³ stworzony, aby kontemplowaæ Stwórcê
i szukaæ Jego oblicza, z powodu niepos³uszeñstwa �zosta³ wypêdzony z same-
go siebie i utraci³ mieszkanie swego ducha�50. A cia³o, które do tej pory by³o
pos³uszne duszy (mens), s³usznie buntuje siê przeciwko niej, poniewa¿ ona
zbuntowa³a siê przeciwko Stwórcy51.

Quod enim in paradiso egit hoc quoti-
die antiquus hostis agere non desistit.
Verba quippe Dei de cordibus hominum
molitur evellere, atque in eis ficta pro-
missionis suae blandimenta radicare;
quotidie id quod Deus minatur levigat,
et ad hoc credendum quod falsum
promittit invitat. Falso enim pollicetur
temporalia, ut mentibus hominum ea
supplicia leviget quae Deus minatur
aeterna. Nam cum praesentis vitae glo-
riam spondet, quid aliud dicit quam,
Gustate, et eritis sicut dii46.

46 Gregorius Magnus, Moralia 24,VII,14; por. 4,XXVII,49; por. P. Boglioni, Mi-
racle et merveilleux religieux chez Grégoire le Grand. Theorie et theme, Montreal �
Paris 1974, s. 42�43; por. K. Hester, Eschatology and Pain in St. Gregory the Great.
The Christological Synthesis of Gregory�s Morals on the Book of Job , Saint Louis
2007, s. 62.

47 Gregorius Magnus, Moralia 4,IX,15.
48 Por. M. Baasten, Pride..., dz. cyt., s. 56; C. Straw, Gregory the Great. Perfection

in Imperfection, Berkeley 1988, s. 114�115.
49 Por. Gregorius Magnus, Moralia 8,X,19; por. C. Dagens, Saint Grégoire

le Grand. Culture et experience chrétiennes, Paris 1977, s. 168.
50 Gregorius Magnus, Moralia 8,XVIII,34.
51 Por. Gregorius Magnus, Moralia 8,VI,8.



142 Ks. Adam Wilczyñski

Zdaniem Grzegorza przyczyn¹ wspó³decyduj¹c¹ o upadku cz³owieka,
w odró¿nieniu od Augustyna, nie by³a chciwo�æ, lecz �potrzeby brzucha�:

Orze³ bowiem wznosi siê zawieszony
wysoko w locie; dziêki swemu wysi³-
kowi swobodnie wzlatuje ku niebu.
Lecz dla potrzeby swego brzucha szu-
ka ziemi i nagle kieruje siê z najwy¿-
szych sfer ku najni¿szym. W³a�nie tak
rodzaj ludzki za spraw¹ pierwszego ro-
dzica stoczy³ siê z wysoko�ci w dó³.
Jego pierwotna godno�æ swobodnie
buja³a na wy¿ynach rozumu jak w po-
wietrzu. Lecz gdy wbrew przykazaniu
siêgn¹³ po zakazany owoc, z powodu
pragnienia brzucha spad³ na ziemiê.

W Homiliach na Ewangeliê �wiêty papie¿ dodaje jeszcze jedn¹ przy-
czynê upadku pierwszych ludzi: ¿¹dzê w³adzy. Kiedy bowiem diabe³ obieca³
Adamowi i Ewie, ¿e bêd¹ znali dobro i z³o, wtedy namówi³ ich, aby przejêli tê
w³adzê, która nale¿y jedynie do Boga53.

Podsumowuj¹c ten paragraf, nale¿y stwierdziæ, ¿e grzechem, który sta³
u pocz¹tku upadku pierwszych rodziców by³a pycha, a czynnikiem wspo-
magaj¹cym zdaniem Augustyna by³a chciwo�æ, zdaniem za� Grzegorza Wiel-
kiego � ³akomstwo.

3.2. Grzech pierworodny jako grzeszny stan ludzko�ci

Wielu znawców pism �w. Augustyna g³osi tezê, ¿e jego naukê o grzechu
pierworodnym trzeba podzieliæ na trzy okresy: od nawrócenia, czyli od 386 r.
do 397 r., tzn. do napisania dzie³a Do Symplicjana o ró¿nych kwestiach;
od uznania prymatu ³aski nad woln¹ wol¹, to jest od 397 r. do 411 r.; od roku
411 do �mierci w 430 r., który to okres nazywany jest antypelagiañskim54.
Najbardziej twórczym okresem odno�nie do grzechu pierworodnego by³ ten
ostatni, w którym Augustyn napisa³ swoje najpowa¿niejsze opracowania na
ten temat. By³o to wynikiem kontrowersji, jakie pojawi³y siê w zwi¹zku
z chrztem dzieci. Pelagiusz i jego zwolennicy twierdzili, ¿e dzieciom udziela

Aquila etenim alto valde volatu suspen-
ditur, et adnisu praepeti ad aethera li-
bratur; sed per appetitum ventris terras
expetit, seseque a sublimibus repente
deorsum fundit. Sic sic humanum ge-
nus in parente primo ad ima de sublimi-
bus corruit, quod nimirum conditionis
suae dignitas in rationis celsitudine
quasi in aeris libertate suspenderat; sed
quia, contra praeceptum, cibum vetitum
contigit, per ventris concupiscentiam
ad terras venit52.

52 Gregorius Magnus, Moralia 9,XXXIII,50; por. L. Nie�cior, Wprowadzenie,
w: �Moralia�. Komentarz do Ksiêgi Hioba (list, przedmowa, ksiêgi I-V), �MT, t. 39,
Kraków 2006, s. 18.

53 Por. Gregorius Magnus, Homiliae in Evangelia 16,2; por. te¿ F. H. Dudden,
Gregory the Great..., dz. cyt., s. 379.

54 Por. W. Eborowicz, Wstêp..., dz. cyt., s. 54.
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siê chrztu, ale nie �dla odpuszczenia grzechów�, poniewa¿ grzech jest zwi¹-
zany z odpowiedzialno�ci za konkretny z³y czyn, a o tym nie mo¿e byæ mowy
w �wiecie dzieciêcym. Chrzest dzieci � zdaniem Pelagiusza � jest jedynie
po�wiêceniem Chrystusowi, lecz bez zak³adania, ¿e znajduje siê w nich jaki�
grzech, który trzeba zmazaæ. Wed³ug iroszkockiego mnicha nie ma ¿adnego
grzechu dziedzicznego od Adama, ale jedynie sk³onno�æ do grzechu obecna
u wszystkich ludzi za spraw¹ z³ego przyk³adu pierwszego cz³owieka. Wobec
takiej doktryny wyst¹pi³ �w. Augustyn, który twierdzi³, ¿e je�li nie ma grzechu
pierworodnego, to nie potrzebujemy zbawienia, nie potrzebujemy Chrystusa,
Po�rednika i Zbawiciela. Augustyn w pogl¹dach Pelagiusza i jego zwolenni-
ków widzi negacjê ca³ego swego do�wiadczenia chrze�cijañskiego, nauczania
�w. Paw³a, radykalnie grzesznego stanu cz³owieka wobec Boga i absolutnego
pierwszeñstwa ³aski55.

Biskup Hippony uwa¿a, ¿e grzech Adama nie przyniós³ szkody jedynie
jemu. Praojciec rodzaju ludzkiego przez rozszerzenie natury �miertelnie zra-
nionej, czyli takiej, która musi umrzeæ, zaszkodzi³ tak¿e nam i nie przestaje
szkodziæ56. Przez grzech pierwszych rodziców natura ludzka sta³a siê zepsuta
(corrupta) i zmieniona na gorsze57. Zdaniem autora Wyznañ dzieje siê tak
dlatego, ¿e istnieje tajemniczy zwi¹zek ca³ej ludzko�ci z Adamem:

Adam z Adama. A wraz z Adamem
rodzi siê wiele grzechów. Ka¿dy, kto siê
rodzi, rodzi siê jako Adam, potêpiony
z potêpionego, a �le ¿yj¹c, dodaje do
grzechów Adama.

Grzech pierwszych rodziców pozostawi³ swoje konsekwencje równie¿
w postaci kary, która nie jest faktem arbitralnej decyzji Boga, ale normalnym
wewnêtrznym owocem grzechu. Zdaniem biskupa Hippony tak¿e karê poja-
wiaj¹c¹ siê po grzechu mo¿na nazwaæ grzechem. Augustyn jest tak bardzo
przekonany o owym powi¹zaniu miêdzy grzechem a konsekwencj¹ grzechu,
i¿ chêtnie okre�la jako grzech nieuporz¹dkowanie wynik³e z grzechu, ponie-
wa¿ to nieuporz¹dkowanie stanowi owoc grzechu i prowadzi do grzechu. Owo
nieuporz¹dkowanie Augustyn nazywa po¿¹dliwo�ci¹ (concupiscientia).
Pojawi³a siê ona jako kara dla ludzko�ci po grzechu Adama i Ewy59. Zatem
dziedzictwem ca³ego rodzaju ludzkiego jest grzech pierworodny, który mo¿e
zg³adziæ dopiero ³aska chrztu �wiêtego, oraz po¿¹dliwo�æ, która jako kara

Ex Adam Adam, et super Adam multa
peccata nascuntur. Quisquis nascitur,
Adam nascitur, damnatus de damnato,
et addidit male vivendo super Adam58.

55 Por. V. Grossi, B. Sesboüé, Grzech pierworodny..., dz. cyt., s. 142.
56 Por. W. Eborowicz, Wstêp..., dz. cyt., s. 59.
57 Augustinus, Gratia et peccatum originale 2,35,40.
58 Augustinus, Enarrationes in psalmos 132,10.
59 Por. V. Grossi, B. Sesboüé, Grzech pierworodny..., dz. cyt., s. 142.
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pozostaje w cz³owieku nawet po chrzcie. Jak s¹dzi biskup Hippony, obydwie
te przypad³o�ci upad³ej ludzkiej natury s¹ przekazywane z pokolenia na poko-
lenie przez fakt narodzin. Lecz jak to siê odbywa? Aimé Solignac60 by³
pierwszym autorem, który uporz¹dkowa³ teksty biskupa Hippony w odnie-
sieniu do sporu z pelagianami. W wyniku tego zabiegu otrzyma³ dwie grupy
tekstów zachodz¹cych na siebie. W pierwszej z tych grup przekazywanie
grzechu pierworodnego zdaniem Augustyna odbywa siê w sposób fizyczny
(przez nasienie), w drugiej za� w sposób psychologiczny (po¿¹dliwo�æ w akcie
zrodzenia)61. Poruszenie po¿¹dliwo�ci, które towarzyszy ka¿demu aktowi zro-
dzenia, przekazuje zatem grzech pierworodny rodziców na dzieci, co wyja�nia
fakt, i¿ rodzice ochrzczeni poczynaj¹ dzieci poddane grzechowi62. Dziêki
takiemu zabiegowi Augustyn unikn¹³ jasnego opowiedzenia siê za kreacjoni-
zmem lub traducjanizmem, dwoma pogl¹dami, które próbowa³y wyja�niæ po-
chodzenie duszy w cz³owieku, a co siê z tym wi¹¿e sposób przekazywania
grzechu pierworodnego63.

Grzegorz w odniesieniu do grzechu pierworodnego powtarza w wiêkszo-
�ci sformu³owania prezentowane przez �w. Augustyna. Zatem �wiêty papie¿
wyobra¿a sobie grzech pierworodny jako wrodzone ska¿enie duszy, z którego
pochodz¹ wszystkie obecne grzechy64. Przybiera formê po¿¹dania, buntu cia³a
przeciw duchowi (desiderium concupiscentiae), które poci¹ga go do grze-
chu. I mimo ¿e cz³owiek wbrew woli znosi �brzemiê �miertelno�ci�, to zda-
niem Grzegorza Wielkiego wynika to z Bo¿ej sprawiedliwo�ci, poniewa¿ to
ludzko�æ z w³asnej woli zbuntowa³a siê przeciw Bogu65. Mówi siê, ¿e ca³a
ludzko�æ zbuntowa³a siê przeciw Bogu, gdy¿ ca³a ludzka natura by³a zawarta
w swoim pierwszym przedstawicielu i zosta³a ska¿ona przez jego czyn, tak
¿e wszyscy, którzy dziedzicz¹ naturê, dziedzicz¹ tak¿e ska¿enie66. W innym
miejscu autor Moraliów stosuj¹c metaforê drzewa, ukazuje ca³¹ ludzko�æ
jako usch³e ga³êzie drzewa, poniewa¿ wyrastaj¹ one ze zgni³ego korzenia67.
Natomiast w ksiêdze 24 �wiêty papie¿ pisze, ¿e na podstawie kary, jak¹
ludzko�æ obecnie znosi, trzeba wnioskowaæ, i¿ grzech, który pope³nili

60 Por. A. Solignac, La condition d�homme pécheur d�après saint Augustin,
�Nouvelle Revue Théologique�, 78 (1956), s. 359�387.

61 Por. P. Rigby, Original sin, w: Augustine through the Ages..., dz. cyt., s. 608.
62 Por. V. Grossi, B. Sesboüé, Grzech pierworodny..., dz. cyt., s. 155; por. te¿

Augustinus, Contra Iulianum 6,3,6.
63 Por. Augustinus, De Genesis ad litteram 6,7; 10,11-26; por. te¿ A. D. Fitzgerald,

Traducianism, in: Augustine through the Ages..., dz. cyt., s. 843.
64 Por. F. H. Dudden, Gregory the Great..., dz. cyt., s. 387.
65 Gregorius Magnus, Moralia 4,XXVI,47.
66 Por. F. H. Dudden, Gregory the Great..., dz. cyt., s. 387.
67 Por. Gregorius Magnus, Moralia 17,XV,21.
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pierwsi rodzice by³ powa¿n¹ win¹ (gravis culpa)68. Podobnie te¿ � jak
Augustyn69 � mówi o pocz¹tkach rodzaju ludzkiego jako o ska¿onej masie,
z której bior¹ pocz¹tek wszyscy ludzie70. Tak wiêc czyn Adama jest uwa-
¿any za wspólny akt ludzko�ci w jej zbiorowej formie istnienia, czyn, za który
wszyscy s¹ odpowiedzialni71.

Grzegorz podziela równie¿ zdanie Augustyna na temat przekazywania
grzechu pierworodnego. Twierdzi, ¿e grzech pierworodny przechodzi z cz³o-
wieka na cz³owieka wraz z narodzinami, a narzêdziem tego przekazu jest
seksualna ¿¹dza72, która wystêpuje podczas wspó³¿ycia73:

Cz³owiek bowiem ¿yj¹cy w zniszczal-
nym ciele ma wyryte na sobie nieczy-
sto�ci pokus, poniewa¿ bierze je ze
swego pochodzenia. Samo bowiem
jego poczêcie, z powodu rozkoszy cie-
lesnej, jest nieczysto�ci¹. Dlatego psal-
mista mówi: Oto bowiem w nieprawo-
�ciach jestem poczêty i w grzechu po-
czê³a mnie matka moja (Ps 51,7).

Jako potomek kobiety obci¹¿onej win¹ przenosi na nastêpne pokolenia
s³abo�æ pierwszej winy. Z tego faktu �wiêty papie¿ wysnuwa wniosek, ¿e nie
ma na tym �wiecie cz³owieka, który móg³by prze¿yæ ¿ycie bez grzechu, �na-
wet je�li ja�nieje cudami cnotliwego ¿ycia�75. Cz³owiek bowiem wywodzi siê
ze ska¿onego pocz¹tku (vitiata originis). Rodzi siê ze zgnilizny (putredo)
i nosi j¹ w sobie76. Cz³owiek wiêc po grzechu pierworodnym nie jest zdolny
do ¿adnego dobra w sposób naturalny. Grzegorz twierdzi za Augustynem, ¿e
wszelkie z³o, które znajduje siê w cz³owieku, jest konsekwencj¹ �miertelnego
rodowodu, natomiast wszelkie dobro to dar nie�miertelnej ³aski77. Cz³owiek
nie rodzi siê �wiêtym, �wiêtym siê staje78.

Homo enim in corruptibili carne vivens
habet tentationum immunditias impres-
sas in semetipso, quia nimirum eas tra-
xit ab origine. Ipsa quippe propter de-
lectationem carnis ejus conceptio im-
munditia est. Unde et Psalmista ait: Ecce
enim in iniquitatibus conceptus sum,
et in delictis peperit me mater mea
(Psal. L,7)74.

68 Gregorius Magnus, Moralia 24,IV,7; por. A. Nicola, �Non disperi l�umana
fragilità�. Il dramma delluomo negli scritti di san Gregorio Magno, Torino 2005,
s. 127�128.

69 Por. Augustinus, De diversis questionibus 68,3; por. te¿ W. Eborowicz,
Wstêp..., dz. cyt., s. 55.

70 Por. Gregorius Magnus, Moralia 24,II,4.
71 Por. F. H. Dudden, Gregory the Great..., dz. cyt., s. 387.
72 Por. tam¿e, s. 390.
73 Por. Gregorius Magnus, Moralia 22,XVIII,44.
74 Gregorius Magnus, Moralia 11,LII,70.
75 Gregorius Magnus, Moralia 17,XV,21.
76 Gregorius Magnus, Moralia 13,XLV,50.
77 Por. Gregorius Magnus, Moralia 22,IX,20.
78 Por. Gregorius Magnus, Moralia 18,LII,84.
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Podobne stanowisko do Augustyna Grzegorz zajmuje w sprawie chrztu,
a w szczególno�ci chrztu dzieci. W ksiêdze piêtnastej Grzegorz stwierdza,
¿e grzech pierworodny dziedziczymy (trahere) po ojcach i je�li cz³owiek nie
zostanie obmyty ³ask¹ chrztu (gratia baptismatis), nosi w sobie nawet grze-
chy ojców (etiam parentum peccata portamus), poniewa¿ wszyscy ludzie
wci¹¿ stanowi¹ z nimi jedno�æ. Nastêpnie �wiêty papie¿ dodaje, ¿e gdy ludzie
zostaj¹ przez chrzest uwolnieni z grzechu pierworodnego, nie s¹ ju¿ obci¹¿eni
grzechami ojców, lecz tylko tymi, które sami pope³ni¹79.

Grzegorz tak jak Augustyn jest te¿ przekonany, ¿e na s¹dzie Bo¿ym zosta-
n¹ potêpieni � nawet bez uczynków � niektórzy ludzie zwi¹zani jedynie win¹
grzechu pierworodnego80. Warto w tym miejscu zacytowaæ d³u¿szy wywód
Grzegorza w tej sprawie:

Niektórzy bowiem pozbawieni bywaj¹
doczesnego �wiat³a, zanim jeszcze osi¹-
gn¹ mo¿liwo�æ zas³ugiwania ¿yciem
czynnym na dobro czy z³o. Sakramen-
ty zbawienia nie uwalniaj¹ ich od
grzechu pierworodnego; tutaj nie do-
konuj¹ oni niczego, a tam przybywaj¹
na mêki. Jedn¹ ich ran¹ jest urodziæ
siê w zepsuciu, drug¹ � umrzeæ ciele-
�nie. Lecz skoro po �mierci nastêpuje
tak¿e �mieræ wieczna, na mocy ukry-
tego i sprawiedliwego s¹du ich rany
pomna¿aj¹ siê nawet bez powodu.
Wieczne mêki znosz¹ nawet ci, którzy
niczym nie zgrzeszyli z w³asnej woli.
Tote¿ napisano: Non est mundus in
conspectu ejus nec unius diei infans
super terram (Hi 15,14). Dlatego Praw-
da osobi�cie rzecze: Nisi quis renatus
fuerit ex aqua et Spiritu sancto, non
habebit vitam aeternam (J 3,15). (...)
Czy¿ wiêc na owym ostatecznym s¹-
dzie ten, kto zostaje zg³adzony jedynie
na podstawie samej winy pierworod-
nej, nie dodaj¹ ¿adnej osobistej, nie jest,
wed³ug szacowania ludzkiego umys³u,
zraniony bez powodu? A jednak
wed³ug Bo¿ej surowo�ci jest rzecz¹

79 Gregorius Magnus, Moralia 15,LI,57.
80 Por. Gregorius Magnus, Moralia 9,XX,31.

Nonnulli etenim prius a praesenti luce
subtrahuntur quam ad proferenda
bona malave merita activae vitae per-
veniant. Quos quia a culpa originis
sacramenta salutis non liberant, et hic
ex proprio nihil egerunt, et illuc ad tor-
menta perveniunt. Quibus unum vulnus
est corruptibiliter nasci, aliud carnaliter
emori. Sed quia post mortem quoque
aeterna mors sequitur, occulto eis ju-
stoque judicio etiam sine causa vulnera
multiplicantur. Perpetua quippe tor-
menta percipiunt et qui nihil ex propria
voluntate peccaverunt. Hinc namque
scriptum est: Non est mundus in con-
spectu ejus nec unius diei infans super
terram (Job. XV, 4). Hinc per semetip-
sam Veritas dicit: Nisi quis renatus
fuerit ex aqua et Spiritu sancto, non
potest introire in regnum Dei (Joan.
III, 5). (...) Qui itaque, nullum proprium
adjungens, ex solo originis reatu peri-
mitur, quid iste in illo extremo examine,
quantum ad humani sensus aestima-
tionem, nisi sine causa vulneratur?
Sed tamen sub divina districtione
justum est ut propago mortalis, velut
infructuosa arbor, et in ramis servet



147Grzech pierworodny wed³ug �w. Augustyna i �w. Grzegorza Wielkiego

s³uszn¹, by �miertelne potomstwo, jak
drzewo nie daj¹ce owocu, zachowa³o
równie¿ w ga³êziach tê, któr¹ bierze
z korzenia.

Na podstawie powy¿szego wywodu mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e zdaniem
Grzegorza choæ niezrozumia³e jest dla cz³owieka, dlaczego tylko z powodu
winy pierworodnej kto� zostaje potêpiony, to jednak nie mo¿na Bogu odmówiæ
sprawiedliwo�ci Jego postêpowania. Do podobnych wniosków dochodzi
Grzegorz, komentuj¹c Hi 3,11-13. Zadaje sobie pytanie: Czy poronione p³ody
(abortivi) ciesz¹ siê spokojem wiecznym? Odpowiadaj¹c na nie, stwierdza,
¿e ka¿dy, kto nie zosta³ uwolniony przez wodê odrodzenia (unda regenera-
tionis) podlega winie pierwszego zwi¹zania (reatus primi vinculi). Zaznacza,
¿e chocia¿ we wcze�niejszych pokoleniach (veteres) takie samo znaczenie
jak dla nas wody chrztu mia³y: dla maluczkich (parvuli) � sama wiara (sola
fides), dla starszych lub silniejszych (maiores) � moc ofiary (virtus sacrifcii),
a dla tych, którzy pochodz¹ z rodu Abrahama � obrzêd obrzezania (mysterium
circumcisionis), to jednak cz³owiek, który nie zosta³ wyzwolony przez sakra-
menty poznania Boga (sacramenta divinae cogitationis) z winy grzechu
pierworodnego, nie mo¿e zaznaæ odpoczynku od trudów ¿ycia.

Pozostaje jeszcze pytanie dotycz¹ce ludzi sprawiedliwych, ¿yj¹cych
przed przyj�ciem Chrystusa. Grzegorz nie daje tutaj jasnej odpowiedzi. Z ca³¹
stanowczo�ci¹ twierdzi, ¿e ¿aden sprawiedliwy nie móg³ doznaæ zbawienia
z powodu grzechu pierworodnego przed przyj�ciem Mesjasza. Nawet Eliasz,
który zosta³ zabrany do nieba, bêdzie musia³ �sp³aciæ d³ug cia³a�82. Pozostali
za� sprawiedliwi, wed³ug autora Moraliów, przed przyj�ciem Jezusa Chrystu-
sa przebywali w piekle (infernum), lecz bez cierpienia (sine tormento).
Znale�li siê tam za spraw¹ grzechu pierworodnego, ale nie ponosili tam
¿adnej kary za swoje czyny. Jedyn¹ ich udrêk¹, lecz ciê¿k¹, by³o to, ¿e nie
mogli ogl¹daæ oblicza Stwórcy83. Nie ma jednak wzmianki o tym, co sta³o siê
z nimi po przyj�ciu Mesjasza. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e Grzegorz jako wierny
syn Ko�cio³a wierzy³, i¿ z tego stanu piek³a zostali wyprowadzeni przez
zmartwychwsta³ego Chrystusa.

81 Gregorius Magnus, Moralia 9,XXI,32.
82 Gregorius Magnus, Moralia 20,XXXIV,66.
83 Por. Gregorius Magnus, Moralia 13,XLIV,49.

amaritudinem quam traxit ex ra-
dice81.



148 Ks. Adam Wilczyñski

4. Zakoñczenie

Jak mo¿na zauwa¿yæ na podstawie analizowanych tekstów Augustyna
i Grzegorza, rzeczywisto�æ �grzechu pierworodnego� jest skomplikowana.
Powód tych trudno�ci to spekulatywny charakter przemy�leñ obu autorów
na temat pierworodnej winy ludzko�ci. Chocia¿ w refleksji nad tym tematem
opieraj¹ siê na danych objawienia, tradycji Ko�cio³a i w³asnych egzystencjal-
nych do�wiadczeniach, to jednak nie mog¹ unikn¹æ konfrontacji z misterium
iniquitatis, które tylko w jakiej� mierze mo¿e byæ przez cz³owieka poznane.
Wyra�nie widaæ na podstawie tekstów biskupa Hippony i biskupa Rzymu,
¿e nie odró¿niaj¹ oni jeszcze w sposób precyzyjny grzechu pierworodnego
jako przewinienia pierwszych rodziców od grzechu pierworodnego jako grzesz-
nego stanu ca³ej ludzko�ci. Natomiast obaj twierdz¹, ¿e to grzech pychy sta³
za upadkiem pierwszych rodziców. Dziêki przeprowadzonej analizie mo¿na
by³o dodatkowo ustaliæ, i¿ grzechami, które przyczyni³y siê tak¿e do upadku
pierwszych rodziców by³a chciwo�æ u Augustyna i ³akomstwo u Grzegorza.
Wydaje siê, ¿e ró¿nica miêdzy nimi jest pozorna, poniewa¿ wspólnym ich
mianownikiem jest po¿¹dliwo�æ (concupiscientia). Ta po¿¹dliwo�æ � zdaniem
obu autorów � staje siê dziedziczna i przechodzi na ca³¹ ludzko�æ. Innym skut-
kiem grzechu pierworodnego Adama i Ewy jest �mieræ cia³a i duszy. Obydwaj
biskupi s¹ zgodni co do tego, ¿e skutki pozostawione przez winê pierwszych
rodziców w ciele usunie dopiero zmartwychwstanie, natomiast aby zosta³y
one usuniête z duszy, potrzeba przyjêcia sakramentu chrztu, inaczej bowiem
cz³owiek nie mo¿e dost¹piæ Bo¿ego zbawienia. Dzi� tak¿e, w dobie wci¹¿
odradzaj¹cych siê pod ró¿nymi postaciami herezji pelagiañskich, nale¿y nie-
ustannie przypominaæ, jak wielkim darem jest sakrament chrztu �w.

Summary

ORIGINAL SIN ACCORDING TO

ST. AUGUSTINE AND ST. GREGORY THE GREAT

The paper presents the teachings of Saints Augustine and Gregory the Great
on the original sin. It presents the views of both Doctors of the Church on the basis
of their key writings, indicating the terms both the authors use to talk on the matter
as well as their understanding of the subject matter.
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