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WStęp  
– prZYJAŹŃ W UJęciU JANA KASJANA�

Jak powszechnie wiadomo, przyjaźń, jako relacja 
interpersonalna oparta na społecznej naturze czło-
wieka, ciążącej zawsze ku drugiemu i ku społeczno-
ści�, zajmowała w filozofii i literaturze klasycznej 
miejsce szczególnie eksponowane, porównywalne 
jedynie z miejscem jakie w świecie dzisiejszym zaj-
muje miłość.

Do najważniejszych autorów podejmujących 
problem przyjaźni zalicza się Platona, Arystotelesa 
i Cycerona. W dziełach dwóch pierwszych, a mia-

1 Jako wstęp zamieszczamy tu artykuł ks. A. Noconia, który 
0pierwotnie ukazał się w: „Vox Patrum” 26, t. 49 (2006), s. 471– 
–480. W niniejszym wydaniu dokonano jedynie drobnych po-
prawek redakcyjnych w opisach bibliograficznych.

� Por. Xenofon, Memorabilia II,6,21, ed. firMin-DiDoT et alii: 
Xenophontis scripta quae supersunt, Parisiis 1885, s. 558; arisToTeles, 
Ethica Nicomachea 1169b, ed. M. zanaTTa (= I classici della 
BUR), Milano 19933, s. 806; cicero, Laelius de amicitia V,17, ed. 
E. narDucci – C. saGGio (= I classici della BUR), Milano 19935, 
s. 90: „Ego vos hortari tantum possum, ut amicitiam omnibus re-
bus humanis anteponatis; nihil est enim tam naturae aptum, tam 
conveniens ad res, vel secundas, vel adversas”.
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nowicie, w Lyzis Platona, w którym autor poszuku-
je odpowiedzi na pytanie, czym jest przyjaźń�, oraz 
w Etyce Nikomachejskiej Arystotelesa, która uchodzi 
za najbardziej systematyczne opracowanie przyjaźni 
w świecie antycznym�, „starożytna Hellada wypo-
wiedziała o przyjaźni swoje najmędrsze i najpięk-
niejsze uwagi”�. W Leliuszu Cycerona podkreśla się 
natomiast pewien specyficzny, rzymski rys, polegają-
cy na podjęciu problematyki przyjaźni i dobra pub-
licznego�. Zasadniczo nie było chyba jednak autora 
pogańskiego, który nie poruszyłby tematu przyjaźni 
w swojej twórczości�.

Również autorzy chrześcijańscy, zarówno ci sze-
roko znani z zawartych przyjaźni, jak chociażby Ba-

� Por. J. łanowski – M. sTarowieyski, Literatura Grecji starożyt-
nej. Od Homera do Justyniana, Warszawa 1996, s. 107.

� Por. G. ravasi, Viaggio nell’antichità cercando l’amicizia, 
„Famiglia cristiana” 27 (1993), s. 157. 

� Por. K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, 
Częstochowa 1984, s. 310.

� Por. K. kuManiecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, 
Warszawa 1977, s. 370.

� Długą listę autorów pogańskich, greckich i łacińskich, po-
dejmujących zagadnienie przyjaźni, oraz syntezę ich myśli na ten 
temat podaje m.in. L. pizzolaTo, L’idea di amicizia nel mondo anti-
co classico e cristiano, Torino 1993, s. 3–213.
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zyli i Grzegorz z Nazjanzu�, jak i ci, których przyja-
ciół poznajemy jedynie na podstawie dedykowanych 
im dzieł�, nie pomijali w swoich pismach tego zagad-
nienia. Na temat przyjaźni wypowiadały się takie au-
torytety chrześcijaństwa, jak Klemens Aleksandryj-
ski, Jan Chryzostom, Ambroży, Hieronim, 
Augustyn, by wymienić tylko kilku z nich�0. Jest jed-
nak rzeczą interesującą, że aż do czasów Jana Kasjana  

� O przyjaźni obydwu Ojców Kościoła i ich stosunku do 
tego zagadnienia, por. L. Małunowiczówna, Problem przyjaźni 
u Bazylego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma, RH 16/3 (1968), 
s. 107–132.

� Marek Minucjusz Feliks, na przykład, zadedykował swój 
dialog apologetyczny w obronie wiary chrześcijan pt. Oktawiusz, 
pamięci zmarłego przyjaciela.

�0 Por. L. pizzolaTo, L’idea di amicizia..., s. 215–338, oraz 
C. whiTe, Christian friendship in the fourth century, Cambridge 1992, 
passim. Najważniejszych autorów chrześcijańskich oraz dzieła 
w których mowa jest o przyjaźni, wymienia również M.G. Mara, 
autorka hasła Amicizia, DPAC I, kol. 158–159. W opracowa-
niu występują m.in.: kleMens aleksanDryJski (Protrepticus XII 
122, 3; Paedagogus I,7,56), oryGenes (Contra Celsum I,3,28), 
aTanazy (Vita Antonii 68), Jan chrysosToM (In Ephesios homiliae 
18,4; In Hebraeos homiliae 30,2), aMBroży (De officiis ministrorum 
III,124–134), hieroniM (Epistula 3,6), auGusTyn (De bono coniu-
gii I,1; IX,9; Epistula 130,6,13; Soliloquia I,7; Contra Academicos 
III,6,13; Confessiones IV,7; Sermo 56,10,14; De civitate Dei 19,9), 
paulin z noli (Epistula 3,1; 40,2).
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(360–435?)��, wybitnego mistrza życia duchowego 
i jednego z ojców monastycyzmu zachodniego, ża-
den z autorów chrześcijańskich nie poświęcił przy-
jaźni osobnej rozprawy. Zaintrygowana tym faktem 
profesor Leokadia Małunowiczówna postawiła 
pytanie „czy była to tylko sprawa przypadku, czy 
może wynik negatywnego lub obojętnego stosunku 
do przyjaźni w starożytności chrześcijańskiej”?�� 
I choć w wyniku przeprowadzonych poszukiwań 
autorka doszła do wniosku, że „w ówczesnym spo-
łeczeństwie chrześcijańskim przyjaźń nie stwarzała 
konfliktów sumienia, a sama koncepcja przyjaźni 
występująca w świecie pogańskim utrzymywała się 
wśród chrześcijan”��, to jednak „w kręgu węższym, 
pośród mnichów, stawiano sobie pytanie co do 
przyjaźni partykularnych”��. Czy takie pytanie sta-
wiał sobie również Jan Kasjan?

Zanim poszukamy na to odpowiedzi, chciejmy 
najpierw zastanowić się nad samą koncepcją przyjaź-
ni u Kasjana, oraz nad tym, jakie motywy skłoniły 
tego egipskiego ascetę, a następnie założyciela dwóch 

�� Podstawowe wiadomości dotyczące życia i twórczości 
Opata z Marsylii można znaleźć m.in. w: A. nocoń, Wstęp, [w:] 
ŹrMon 28, s. 19–49 oraz w: C. sTewarT, Kasjan mnich, ŹrMon 34.

�� L. Małunowiczówna, Problem przyjaźni..., s. 107.
�� Tamże, s. 130.
�� Tamże.
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klasztorów w Marsylii, aby jedną ze swoich dwudzie-
stu czterech Rozmów z Ojcami��, tzn. Rozmowę XVI, 
poświęcić właśnie zagadnieniu przyjaźni.

Niestety, ten wyjątkowy w całej literaturze wczes-
nochrześcijańskiej traktat – następny pojawi się 
dopiero w XII wieku, a jego autorem będzie rów-
nież mnich, cysterski opat Elred (Aelred) z Rievaulx 
(1110–1167)�� – nie doczekał się aż do dnia dzisiejsze-
go obszerniejszego komentarza��. Co więcej, w naj-
ważniejszych monografiach dotyczących Kasjana 
jego głos w sprawie przyjaźni został prawie zupełnie 

�� Wydanie krytyczne dzieła, wraz z tłumaczeniem na język 
francuski, przygotował E. pichery: Jean cassien, Conférences, SCh 
42, 54, 64, 1955–1959. Tłumaczenia polskiego dokonał L. wrzoł: 
Jan kasJan, Rozmów dwadzieścia cztery, POK 6–7, Poznań 1928– 
–1929 oraz A. nocoń: ŹrMon 28.

�� Por. aelreDus rievallensis, De spiritali amicitia, CCCM 1, 
287–350, przekł. M. wylęGała: elreD z rievaulX, Przyjaźń ducho-
wa, Kęty 2004.

�� W sposób wyłączny tematowi przyjaźni u Jana Kasjana po-
święcono jak dotychczas tylko dwa artykuły, które nie wyczerpu-
ją jednak całości zagadnienia, por. K.A. neuhausen, Zu Cassians 
Traktat „De amicitia” (Coll. 16), [w:] ch. Gnilka – w. scheTTer 
(ed.), Studien zur Literatur der Spätantike (= Antiquitas, 1. Reihe, 
Band 23), Bonn 1975, s. 181–218; A. nocoń, Classica amicitiae 
notio secundum mysticam et asceticam Cassiani interpretationem, 
„Latinitas” 2 (1998), s, 128–140.
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pominięty��. W istniejących zaś nielicznych opraco-
waniach poświęconych Rozmowie XVI charaktery-
styczne jest przypisywanie jej mniejszej lub większej 
zależności od cycerońskiego Leliusza. Według jed-
nych autorów zależność ta miałaby polegać jedynie 
na wyraźnej inspiracji dialogiem Cycerona��, według 
innych Kasjan miałby przejąć z Leliusza nie tylko za-
sadnicze treści, ale również język, styl, a nawet struk-
turę dzieła�0. Przytoczone tutaj opinie uczonych, 
przy równoczesnym nikłym z ich strony materiale 

�� Por. np. O. chaDwick, John Cassian. A Study in Primitive 
Monasticism, Cambridge 19682 oraz cytowaną już pozycję 
C. sTewarT, Kasjan mnich. 

�� Por. M. cappuyns, Cassien, DHGE XI, kol. 1335: „Cassien 
s’inspire certainement aussi du De amicitia de Cicéron dans sa 
XVIe conférence, qui porte le même titre”; M. olphe-GalliarD, 
Cassien, DSp II, kol. 225: „Sa conférence sur l’amitié spirituelle 
s’inspire manifestement du De amicitia de Cicéron”; R. sansen, 
Doctrine de l’amitié chez Cicéron, Lille 1975, s. 539: „Jean Cassien, 
lui, ne nomme jamais le philosophe romain, mais se souvient 
manifestement du De amicitia quand il rédige la seizième de ses 
Conlationes, laquelle se présente d’ailleurs sous le même titre”.

�0 Por. K.A. neuhausen, Zu Cassians Traktat..., s. 186: „Ciceros 
Einfluss auf Cassians 16. Collatio ist in Wirklichkeit noch größer, 
als man bisher ohnehin annahm”; S. De GuiDi, Amicizia e amore, 
Verona 1989, s. 54–55: „Nelle Collationes 16,1–28, c’è un’intera 
trattazione, che risente direttamente dell’influsso stoico… Il mo-
dello ciceroniano ispira lo stile, la struttura e il contenuto”.
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uzasadniającym, skłaniają nas do postawienia kolej-
nego pytania o oryginalność Rozmowy XVI.

1. Definicja przyjaźni

Pierwszym naszym pytaniem będzie jednak py-
tanie o definicję przyjaźni według Jana Kasjana. Jak 
zgodnie zauważają badacze tego zjawiska, w staro-
żytności istniały różne koncepcje przyjaźni, uwarun-
kowane nie tylko odmienną tradycją filozoficzną, ale 
także temperamentem czy osobistymi doświadcze-
niami autora. W literaturze tego okresu spotykamy 
się więc raczej z opisywaniem przyjaźni, aniżeli z jej 
definiowaniem��. Trudno się więc dziwić, że pomi-
mo rozlicznych wypowiedzi na temat przyjaźni od 
autorów greckich z okresu archaicznego (IX–VI wiek 
przed Chr.), po autorów łacińskich z okresu późnego 
cesarstwa (V wiek po Chr.), tak rzadko spotykamy się 
z próbą zdefiniowania przyjaźni, odpowiadającą kla-
sycznemu rozumieniu tego terminu��. Nawet tak roz-

�� Por. G. vansTeenBerGhe, Amitié, DSp I, kol. 500–501; 
L. Małunowiczówna, Problem przyjaźni..., s. 108; K. Treu, 
Freundschaft, RACh VIII, s. 432.

�� Definicja klasyczna, nazywana również równościową lub 
normalną, dostarcza kryteriów pozwalających na rozstrzygnię-
cie, w zasadzie w stosunku do każdego przedmiotu badań, czy 
podpada on lub nie pod wyraz (zwrot) definiowany (definiendum). 
L. Małunowiczówna wyjaśnia, że trudności pojawiające się przy 
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powszechniona w starożytności definicja przyjaźni 
podana przez Cycerona, który w Leliuszu powie, że 
jest to „zgodność we wszystkich sprawach boskich 
i ludzkich połączona z wzajemną życzliwością i mi-
łością”��, również nie wyczerpuje wszystkich aspek-
tów zagadnienia i nie streszcza w pełni rozumienia 
przyjaźni przez autora dialogu. Powód takiego stanu 
rzeczy, jak już wspomnieliśmy, był zasadniczo jeden. 
Zarówno autorzy pogańscy, jak i chrześcijańscy, 
świadomi wpływu na teorię przyjaźni czynników ze-
wnętrznych (tradycja filozoficzna), jak i wewnętrz-
nych (doświadczenie osobiste autora), ujmowali 
przyjaźń jako stan, dyspozycję, sprawność moralną, 
która ma swoje dzieje, swoje procesy dośrodkowe, 
odśrodkowe i centralne��. Rezygnując z definiowania 

zdefiniowaniu przyjaźni biorą się zasadniczo z wieloznaczności 
pojęcia filiéa, które w starożytnej grece posiadało tak szeroki za-
kres, jak współcześnie pojęcie „miłości”. Z powodu tej właśnie 
polisemii, uważa L. Małunowiczówna (por. Problem przyjaźni..., 
s. 108), właściwie tylko kontekst, i to dostatecznie wyraźny, po-
zwala nam dzisiaj ustalić, o jaki rodzaj więzi międzyludzkiej cho-
dziło poszczególnym autorom.

�� cicero, Laelius de amicitia VI,20,92–93: „Amicitia est ni-
hil aliud nisi omnium divinarum humanarumque rerum cum 
benevolentia et caritate consensio”, przekł. za: K. kuManiecki, 
Literatura rzymska, s. 369.

�� Por. K. Michalski, Między heroizmem..., s. 338–339.
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tego złożonego zjawiska, zajmowali się raczej jego 
opisywaniem.

Czy z podobnym stanem rzeczy spotykamy się 
również u Kasjana? Wydaje się, że tak. Pomimo jego 
licznych wypowiedzi na temat przyjaźni mających 
charakter definicji, jak chociażby tej w 3 rozdziale 
Rozmowy XVI, gdzie podaje, że: „przyjaźń to miło-
wanie prawdziwe i trwałe, które wyrasta z obustron-
nej doskonałości i cnoty przyjaciół; takiego przymie-
rza, raz zawartego, nie rozerwie ani różnica pragnień, 
ani sprzeczność woli”��, żadna z nich nie wyraża 
w pełni myśli Opata z Marsylii na ten temat. Naszym 
zadaniem pozostaje więc skonstruowanie, w oparciu 
o wypowiedzi Kasjana, w miarę pełnej definicji tego, 
czym była przyjaźń dla autora Rozmowy XVI.

Generalnie, w wyniku tego zabiegu, możemy 
powiedzieć, że przyjaźń w znaczeniu szerszym była 
dla Kasjana pewną naturalną, obecną pośród ludzi 
(a nawet zwierząt!) tendencją, rozwijającą się na ba-
zie różnorakich związków: pokrewieństwa, koleżeń-
stwa, interesów itp.�� Przyjaźń w znaczeniu ścisłym 

�� Collatio XVI,3, SCh 54, s. 225: „[Amicitia] est vera et in-
disrupta dilectio, quae gemina amicorum perfectione ac virtute 
concrescit, cuius semel initum foedus nec desideriorum varietas 
nec contentiosa disrumpet contrarietas voluntatum”.

�� Por. Collatio XVI,2.
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natomiast, czyli przyjaźń prawdziwa, którą można 
również nazywać przyjaźnią duchową (amicitia spi-
ritalis)��, byłaby już jednak możliwa tylko pomiędzy 
ludźmi doskonałymi (inter perfectos)��, pomiędzy 
którymi owa naturalna tendencja przeradzałaby się 
w pewien stan (habitus) trwały ex parte Dei i nietrwa-
ły ex parte hominum��. Perfecti, według Kasjana, by-
liby zatem rozumiani jako perficiendi, ponieważ ich 
duchowa przyjaźń potrzebowałaby nieustannego 
umacniania obopólnej cnoty (virtus), wyrażającej się 
w opanowywaniu swoich pragnień, ćwiczeniu woli 
i usuwaniu wad�0. Przyjaźń, mówiąc inaczej, był-
by to więc taki rodzaj relacji międzyludzkich, taki 
rodzaj „obfitszej miłości” względem niektórych 
(dia/qesis)��, który charakteryzowałby się trwa-
łością i prawością i który ukierunkowany byłby na 
osiągnięcie celu bliższego (skopo/j), czyli cnoty ko-

�� Por. K. olphe-GalliarD, Cassien, s. 259; G.vansTeenBerGhe, 
Amitié, s. 521–522.

�� Por. Collatio XVI,5, SCh 54, s. 226: „Plenam atque perfectam 
amicitiae gratiam [diximus]nisi inter perfectos viros eiusdemque 
virtutis perseverare non posse, quos eadem voluntas unumque 
propositum aut numquam aut certe raro diversa sentire aut in his 
quae ad profectum spiritalis pertinent vitae patitur dissidere”.

�� Por. tamże XVI,3.
�0 Por. tamże XVI,6.
�� Por. tamże XVI,14.

niecznej do osiągnięcia celu dalszego, ostatecznego 
(te/loj), czyli zbawienia.
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