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ŚW. CEZAREGO Z ARLES. 

Biskup Cezary z Arles
1
 należy do grona najwybitniejszych misjonarzy Kościoła w okresie 

późnego antyku. Swoje kazania kierował on do ludzi prostych, wielokrotnie działo się to 

podczas wizytacji wiejskich ośrodków duszpasterskich. Ludzie, którzy byli podmiotem jego 

duszpasterskiego oddziaływania i słuchaczami jego kazań, często co prawda przyjęli chrzest 

święty, uczestniczyli wielokrotnie w Eucharystii, ale wiara ich nie była jeszcze dostatecznie 

zakorzeniona w ich życiu. Stąd większość z nich wielokrotnie wracała do dawnych pogańskich 

praktyk kultycznych i obrzędowości. W czasach życia i działalności Biskupa Arles życie 

religijne jego diecezjan nadal cechowało się także wierzeniami i praktykami, w których 

wyrażało się ich przekonanie o możliwości wpływania na siły nadnaturalne, w tym złe duchy za 

pomocą różnych zaklęć, amuletów i obrzędów. W jednym z kazań Cezary następującą 

charakteryzuje świadomość religijną swoich wiernych: Ludzie bowiem niedbali i lekkomyślni, 

o pragnieniach przyziemnych i słabej wierze, mimo iż dobrze zaczynają, długo nie wytrwają 

przy Bożych sprawach. Ale skoro tylko powstrzymają się od wyżej wspomnianych 

świętokradztw i choćby tylko jedną krzywdę od niegodziwego diabła przecierpieli, natychmiast 

żałują, że się do Boga nawrócili, że diabelskie sztuczki porzucili i znowu wracają do praktyk 

                     
1 Św.  Cezary urodził się w 470 roku w miasteczku Cabillon w Galii, które wówczas znajdowało się pod pano-

waniem Burgundów. W wieku około 20 lat wstąpił do słynnego opactwa w Lerynie. Stamtąd po kilku latach 

celem ratowania nadszarpniętego poprzez szczególne praktyki ascetyczne zdrowia, opat Lerynu odesłał go 

do Arles. Wówczas Biskup Arles Eomiusz włączył go do grona swoich duchownych. Cezary został najpierw 

diakonem a następnie prezbiterem. Wkrótce biskup mianował go opatem w jednym z klasztorów na przed-

mieściach Arles. W 502 roku na wyraźne żądanie Eoniusza wyrażone przed śmiercią, Cezary został  jego 

następcą, biskupem Arles i rozpoczął blisko czterdziestoletni okres misjonarskiej i duszpasterskiej działal-

ności. Cezary nie ograniczał się tylko do głoszenia kazań w miastach i parafiach wiejskich oraz wizyt dusz-

pasterskich w podległych mu parafiach. Jako nie tylko biskup Arles, ale wikariusz Stolicy Apostolskiej oraz 

prymas Galii i Hiszpanii organizował życie chrześcijańskie na podległym mu terenie. W celu tworzenia co-

raz lepszych zewnętrznych warunków dla rozwoju życia kościelnego zwołał i przewodniczył kilku synodom 

kościelnym. Wykorzystując swój moralny autorytet przyczynił się także do uwolnienia mieszkańców podbi-

tych przez plemiona germańskie miast, wykupywał z własnych dóbr niewolników, rozwijał na szeroką skalę 
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wróżbiarskich, jak psy do wymiotów swoich.
2
 Te słowa wskazują w jak trafny sposób Biskup 

Arles potrafił dostrzec problemy religijne swoich wiernych. Pomimo przyjęcia chrztu i podstaw 

wiary chrześcijańskiej w obliczu doznanego zła tracili oni zaufanie do nowej religii i 

przekonani, że przyczyną ich nieszczęść są złe duchy, demony, których nauczyli się lękać i 

czcić w dawnej wierze, wracają do dawnych wypróbowanych metod odwrócenia od nich 

demonicznego zła i uchronienia się przed nim na przyszłość, jakie niesie za sobą magia czary, 

czy wróżby. Całościowa już lektura kazań biskupa Cezarego pozwala zauważyć, jak magia 

wpływała na życie tak mieszkańców miast jak i wsi; na wiernych różnych grup społecznych, nie 

wyłączając duchowieństwa. Stąd Cezary korzysta z każdej okazji, by podważyć sens wiary w 

zbawczą moc amuletów i wskazać, jak niebezpieczne dla wiary chrześcijańskiej jest ich 

stosowanie. Jego diecezjanie mogli usłyszeć między innymi słowa: Czasami niektórym się zdaje, że 

amulety pomogły. Dzieje się to dlatego, bo diabeł widząc, że przez nasze zezwolenie już duszę 

naszą śmiertelnie uderzył, przestaje dręczyć chorobą ciało. Kto ten amulet wykonuje i ci, którzy o 

nie proszą i wszyscy, którzy na nie się zgadzają, wszyscy stają się poganami i jeżeli nie będą czynić 

godnej pokuty, nie mogą ujść kary.
 3 

 Skutek działania amuletów jest iluzoryczny. Jedno jest pewne, 

chrześcijanin, który się do nich ucieka, pogrąża swoją duszę w grzechu niewiary.  

Dalsze słowa choćby cytowanego powyżej kazania wskazują, że przyczynę takiego stanu 

świadomości religijnej wielu jego wiernych Cezary upatrywał w braku zaufania do Boga, a 

także brakiem wiedzy na temat nauki chrześcijańskiej o szatanie, jego oddziaływaniu na ludzi i 

walce z nim. Biskup Arles oddaje to choćby następującymi słowami: Wy natomiast, którym 

Bóg dał wiarę prawdziwą, tak całym sercem gardźcie sztuczkami diabelskimi i tak szczerze 

nawróćcie się do Boga, abyście wszystko w czym cokolwiek diabeł chciałby wam zagrozić, 

                                                                

działalność charytatywną. Rozwijał ponadto życie monastyczne budując klasztory męskie i żeńskie, dla któ-

rych napisał Reguły. Umarł 27 sierpnia 542 roku.  
2Por. CEZARY Z ARLES,  Kazanie 54,2, [w]: CEZARY Z ARLES,  Kazania (1-55),  tłum. S. Ryznar, Warszawa 1989,  s. 

231, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 52. 
3 CEZARY Z ARLES,  Kazanie 50,1, dz. cyt., s. 220.  
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cierpliwie i mężnie znieśli, abyście mogli z Hiobem błogosławionym mówić: Bóg dał i Bóg 

zabrał, niech będzie imię Pana błogosławione, jak się Panu spodobało tak uczynił... (Hi 1,21). 

Dobrzy bowiem chrześcijanie nie dadzą się odłączyć od Chrystusa nawet torturami. Natomiast 

oziębli i niedbali czasami odchodzą, nawet z powodu głupiego gadania. Małe nawet 

nieszczęście powoduje w nich, że zaraz się gorszą i są niezadowoleni i występują przeciw 

Bogu i powracają do niecnych i pogardy godnych wróżb.
4
  

Przeanalizujmy więc fragmenty różnych kazań Biskupa, w których przez katechezę na 

temat szatana chce on uzupełnić braki w świadomości religijnej swoich wiernych, by w duchu 

chrześcijańskiej wiary patrzyli na problem zła i udział w nim złego ducha, a także w duchu 

chrześcijańskim potrafili strzec się przed jego działaniem.  

Biskup, mówiąc o wpływie diabła na człowieka i jego życie, podważa w pierwszym rzędzie 

powszechny pogląd, że demon jest źródłem zła, jakie spotyka człowieka, oraz że z pomocą 

człowiekowi przychodzi w takiej sytuacji magia czy astrologia. Bardzo wyraźnie taką naukę 

zawiera kazanie, w którym Cezary zwraca się przeciw - jak to określa - manichejczykom
5
 i 

matematykom (astrologom). Cezary, zwalczając ich pogląd, że to zły duch, a nie człowiek jest 

sprawcą zła, a w konsekwencji diabeł, a nie człowiek grzeszy, mówi między innymi: Tak samo przez 

pewnych manichejczyków diabeł w ten sposób sugeruje człowiekowi: ty nie grzeszysz, grzeszy 

naród ciemności, ty nie masz grzechu. Mówi to duszy i wbija ją w pychę, aby grzeszyła 

świadomością tego, że nie grzeszy. Nie jest to uwolnieniem się od grzechu, lecz jego podwojeniem. 

Podobnie liczni, w ten sposób uwalniają się od wyznawania grzechów, iż samego szatana 

oskarżają i mówią, że oni nic złego nie uczynili. A gdy niektórych karci się i pyta: dlaczego to 

uczyniliście? - odpowiadają - ponieważ diabeł to uczynił. Kiedyż to bardziej raduje się diabeł, jak 

nie wtedy, gdy człowiek mówi, że to on właśnie stał się przyczyną, że człowiek zgrzeszył. Kiedy 

                     
4 Por. CEZARY Z ARLES,  Kazanie 54,2, dz. cyt., s. 231.  
5 Manicheizm: doktryna przyjmująca między innymi istnienie dwóch podstawowych sił rządzących światem: dobra i 

zła, niezależnych od siebie i ze sobą walczących. 
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bowiem mówi, że diabeł to uczynił nie siebie oskarża; a gdy udaje, że wyznaje swoje grzechy, nie 

zasługuje na otrzymanie przebaczenia. Mówi więc tak, jakby rzeczywiście ciągnął go diabeł, albo 

stosował wobec niego przemoc. Diabeł zaś namawiać i uwodzić może, zmusić nigdy.
6
 Zwróćmy 

uwagę, jak w tym kazaniu Cezary stara się o to, aby jego słuchacze uporządkowali sobie przede 

wszystkim trzy zasadnicze pojęcia i ich rolę w procesie powstawania zła: diabeł, grzech, człowiek. 

Człowiek, gdy grzeszy, jest źródłem zła. Diabeł jednak ma w tym swój udział. to on przecież 

podsuwa duszy myśl o braku jej odpowiedzialności za grzech. Według świadectwa innego z kazań, 

tysiące demonów dniem i nocą atakują każdą duszę.
7
 Dla Cezarego, i taką prawdę chce on 

przekazać odbiorcom swoich kazań, demon jest więc faktem, a także faktyczny jest jego udział w 

procesie rodzenia się zła. Nie jest to jednak udział decydujący. Przypomnijmy raz jeszcze myśl z 

cytowanego kazania: Szatan może namawiać i uwodzić, zmusić przenigdy.
8
  

Cezary często wraca w swoich kazaniach do problemu diabła, do tego, czym on jest w 

rzeczywistości dla człowieka. Dogodną okolicznością do poruszenia tego problemu stał się pewnej 

niedzieli epizod z człowiekiem opętanym, który gwałtownym wtargnięciem do kościoła zakłócił 

przebieg świątecznej liturgii, powodując jednocześnie przerażenie wiernych. Epizod ów i 

towarzyszące mu przerażenie wiernych wykorzystał skrzętnie Biskup Arles następnej niedzieli, 

poświęcając tej sprawie całe kazanie, gdzie poucza wiernych, jak żyć, aby demon nie miał do nich 

dostępu. Zwróćmy uwagę na istotniejsze treści tego kazania: Nigdy nie będziesz bał się demona, 

który jest w obcym ciele, jeżeli nie będziesz miał go wcześniej w swojej duszy [...]. Jeśli tak boimy 

się demona w cudzym ciele, jakże musimy się obawiać, abyśmy poprzez złe uczynki nie 

wypielęgnowali go w naszych duszach. Każdy człowiek karmi we wnętrzu swojego serca albo 

Chrystusa albo diabła. Jeżeli ktoś praktykuje sprawiedliwość, pokój, czystość, miłosierdzie, miłość, 

bez wątpienia karmi w sobie Chrystusa [...]. I przeciwnie, ten kto chce umiłować pychę, złośliwość, 

                     
6 SANCTI CAESARII ARELATENSIS, Sermo 59,2, [w]: SANCTI CAESARII ARELATENSIS, Sermones, wyd. G. Morin, 

Turnholti 1953, s. 260, Corpus Christianorum. Series Latina, t. 103.  
7 Por. SANCTI CAESARII ARELATENSIS, Sermo 207,1, dz. cyt., s. 828-829, Corpus Christianorum. Series Latina, t. 104.  
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zazdrość, rozkosz zmysłową i pozostałe im podobne występki, diabła w sobie pokrzepia, a także 

niech nie wątpi, że spełniając owe pożądane przez niego złe czyny, wielką mu sprawia radość [...]. 

Liczni bowiem lękają się demona w cudzym ciele, w sercu jednak swoim udają, że się go nie boją. 

Każdy bowiem kto miłuje pychę jest pełen diabła. A jeśli wraz z pychą praktykuje ponadto zawiść, 

to już dwa demony opanowały jego duszę. A jeśli popełniałby jeszcze cudzołóstwo, już trzy demony 

będą panować w jego duszy [...] albowiem ile człowiek miałby grzechów tyle posiada demonów. 
9
 

Cezary, powszechny w tym środowisku lęk przed demonami, poprzez położenie akcentu na takie 

prawdy: że nie musi bać się demonów, kto ma wiarę i doskonałą miłość; że należy bać się i unikać 

przede wszystkim demona w swojej duszy, co dzieje się na skutek popełnianych grzechów; że 

człowiek tyle posiada w sobie demonów, ile posiada grzechów; przenosi cały problem z 

płaszczyzny ciała na płaszczyznę ducha. Wzywając do walki z grzechem, uświadamia on swoim 

wiernym, że to oni, z pomocą Bożą, są w dużej mierze tutaj panami sytuacji, jako że decydują, czy i 

w jakiej mierze demony wywierają wpływ na ich życie.  

W jednym z kazań, posługując się jednym z ulubionych przez siebie porównań, Cezary 

zestawia diabła z psem, który jest przywiązany łańcuchem, uświadamiając przez to, że diabeł może 

wyrządzić szkodę tylko temu, kto zbliży się do niego ze śmiertelnie niebezpieczną beztroską.
10

 

Jednak już w tym kazaniu, z pewnych słów Cezarego wynika, że wierni zestawiając jego 

pouczenia z rzeczywistością, stawali wobec bardzo poważnego dla nich problemu, mianowicie 

diabeł, pomimo iż jest spętany, działa z dużą siłą, ma często przewagę, atakuje nawet ludzi 

świętych, którzy żyli przecież w myśl zasad, o których pouczał Biskup.
11

 Ten problem próbuje 

Cezary wyjaśnić przy okazji kazania, komentującego przypadek biblijnego Hioba. Cezary, 

analizując szczegółowo życie tej postaci i jej los, podsuwa swoim diecezjanom dwie zasadnicze 

prawdy. Diabeł jest młotem w rękach Boga, którym Bóg posługuje się z dwojakiego powodu: aby 

                                                                
8 SANCTI CAESARII ARELATENSIS, Sermo 59,2, dz. cyt., s. 260,  Corpus Christianorum. Series Latina, t. 103. 
9 SANCTI CAESARII ARELATENSIS, Sermo 79,1, dz. cyt., s.325-326, Corpus Christianorum. Series Latina, t. 103. 
10 Por. SANCTI CAESARII ARELATENSIS, Sermo 121,6, dz. cyt., s.506, Corpus Christianorum. Series Latina, t. 103.  
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wypróbować wiarę ludzi sprawiedliwych, bądź w celu wychowawczym, aby ukarać grzesznika 

jeszcze w wymiarze życia ziemskiego i dać mu możność opamiętania się i odwrócenia od zła. 

Istotną dydaktyczną wartością tego pouczenia jest ponadto ukazanie ludowi jako wzoru postawy 

Hioba, który pomimo iż Bóg poprzez chorobę i różne klęski doświadczał jego wiary, Hiob wiarę 

zachował nadal darząc Boga najpełniejszym zaufaniem.
 12

  

Biskup Arles przypisuje więc wierze opartej na zaufaniu i wierności wobec Boga szczególne 

znaczenie dla zajęcia właściwej postawy wobec grożącego człowiekowi podczas życia ziemskiego z 

różnych przyczyn zła. Przedmiotem owej ufności człowieka jest pochodząca od Boga obietnica 

zbawienia. Cezary mocno akcentuje wobec słuchaczy, którzy szczególnie lękali się szkody, jakiej 

ich cielesnej strukturze mogło wyrządzić zło, że: niewiele szkodzi, iż ciało na tym świecie słabnie, 

byle dusza nienaruszona weszła do nieba.
13

 Dla właściwej postawy chrześcijanina, nie tylko wobec 

doznawanego zła, ale dla wszelkiej jego działalności, istotne znaczenie ma więc to, czy w duchu 

przeżywanej wiary uświadamia on sobie własne przeznaczenie do zbawienia. Tę świadomość 

Cezary pobudza i pogłębia w wielu kazaniach. 

Lektura kazań biskupa Cezarego z Arles pozwala zauważyć, że Cezary pragnie kształtować 

w swoich wiernych postawę patrzenia na świat duchowy właśnie przez pryzmat własnego 

zbawienia. Właściwe podejście chrześcijanina do zagadnienia aniołów czy demonów wymaga jego 

silnej świadomości, co do zbawczej perspektywy wiary, którą wyznaje, oraz przekonaniu, że 

perspektywę tę poprzedza zgodna z wymogami wiary działalność człowieka, jego życie, o który 

decyduje w dużej mierze on sam. Chrystus i aniołowie tę działalność wspomagają. Świat demonów 

zaś to często, za przyzwoleniem Boga, utrudnia. Zło, jakie diabeł może spowodować, choćby 

nawet nieraz dotkliwie, nie przekracza jednak granicy ziemskiej egzystencji człowieka. Nie jest w 

stanie naruszyć największego przeznaczonego dla człowieka dobra, jakim jest zbawienie, jeżeli 

                                                                
11 Por. tamże. 
12 Por. SANCTI CAESARII ARELATENSIS, Sermo 132,3-4, dz. cyt., s.543-544 , Corpus Christianorum. Series Latina, t. 

103. 
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człowiek z własnej woli do tego nie dopuści. 

Naukę w tym duchu mogli słyszeć diecezjanie Cezarego przykładowo w następujących 

słowach: Diabeł nie może wyrządzić szkody wam, ani nikomu z ludzi do was należących, ani 

zwierzętom waszym, ani waszemu majątkowi, nawet w małych sprawach, chyba że od Boga 

otrzymał moc szkodzenia [...]. Lecz kto zniesie cierpliwie rozporządzenie Pana [...] wtedy za tę 

cierpliwość Bogu miłą, albo otrzyma koronę jeżeli jest sprawiedliwy, albo odpuszczenie grzechów, 

jeśli jest grzesznikiem
14

. Cierpliwa wiara w Bożą obietnicę zbawienia to jedynie słuszna postawa, 

jaką powinien zachować chrześcijanin wobec doświadczanego na ziemi zła, jeżeli nie chce utracić 

dobra najcenniejszego, wiecznego zbawienia.  

Czy argumentacja zastosowana tutaj przez Cezarego, przyjmowana ponadto w kontekście 

całego jego nauczania na ten temat mogła być skuteczna? Gdyby tak było, Biskup Arles osiągnąłby 

z pewnością swój cel: eliminację praktyk magicznych z życia religijnego wiernych. Klucz do 

przynajmniej częściowego i stopniowego rozwiązania tego problemu, wydaje się, że tkwił w 

przekonaniu wiernych co do najważniejszej i najcenniejszej wartości, jaką daje im wiara 

chrześcijańska, mianowicie o przeznaczeniu do zbawienia. 

                                                                
13 CEZARY Z ARLES,  Kazanie 50,1, dz. cyt., s.220.  
14 CEZARY Z ARLES,  Kazanie 54,4, dz. cyt., s.232.  


